
TY WORKSHOPY 
AGENTURY BYLY FAJN — 
P!ÍJEMNÁ ATMOSFÉRA, 
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ, 
CHUTNÉ OB"ERSTVENÍ...
BUDOU MI CHYB#T.

JÁ JSEM TO TEDY 
"EKALA TROCHU 

PRAKTI"T#J$Í...

Akce se koná v rámci projektu Agentura pro sociální za!le"ování jako inova!ní aktér politiky sociálního za!le"ování,  
reg. !. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191

Akce se koná v rámci projektu “Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování”, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191
a projektu PřF UK „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“ spolufinancovaného se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta



pozvánka na#workshop

Práce s#daty v#praxi: 
koncentrace sociálního 
vylou!ení v#území 
a#mo$nosti desegregace

2. 12. 2022
dopl"ující akce k#workshopovému cyklu „Práce 
s#informacemi p%i sociálním za!le"ování“

Hlavní lektor: 
Prof. RNDr. Lud&k S'kora, Ph.D.

P%írodov&decká fakulta Univerzity Karlovy 
Albertov 6, Praha 
U!ebna Pravá r'sovna (3. patro)

NESMUTN#TE 
A P!IJ%TE JE$T# NA 
BONUSOVÉ SETKÁNÍ, 
KDE SI VYZKOU$ÍTE 
PRAKTICKOU PRÁCI 
S MAPOU REZIDEN"NÍ 
SEGREGACE.



Zaujal vás workshopov' cyklus ASZ, kter' se v&noval vyu$ívání 
dat p%i plánování opat%ení sociálního za!le"ování? Te( 
máte mo$nost si v#praxi vyzkou)et práci s#dostupn'mi daty 
o#prostorové koncentraci sociálního vylou!ení a identi*kaci 
v'skytu a intenzity reziden!ní segregace v#území !esk'ch obcí, 
m&st a region+. Tyto informace jsou nezbytné pro plánování 
sociálního bydlení, které má potenciál skute!n& p%ispívat 
k#sociálnímu za!le"ování.
Zveme vás na prakticky orientovan' seminá%, kde si 
vyzkou)íte práci s#mapou reziden!ní segregace. Seznámíte se 
s#geoinforma!ním systémem, kter' vyvinula P%írodov&decká 
fakulta Univerzity Karlovy. Tento systém formou interaktivní 
mapy zobrazuje lokality segregace v#bydlení ve v)ech !esk'ch 
obcích. Díky tomu umo$"uje v#ka$dé obci identi*kovat území, 
která jsou vhodná pro z%izování sociálního bydlení, aby se 
neprohlubovala prostorová koncentrace chudoby a nevznikaly 
nové sociáln& vylou!ené lokality. Na seminá%i si vyzkou)íte 
práci s#dostupn'mi informacemi o reziden!ní segregaci ve va)í 
obci a#budete moct modelovat v'voj koncentrace sociálního 
vylou!ení, kdy$ ve va)í obci bude z%ízeno nové sociální bydlení.
S vyu$íváním tohoto nástroje z#dílny P%F UK se po!ítá p%i 
implementaci nov'ch opera!ních program+ OPZ+ a IROP 
v#programovém období 2021—2027. Zárove" m+$e slou$it 
jako inspirace pro práci s#dostupn'mi daty o sociálních jevech 
v#území a pro tvorbu politik zalo$en'ch na datech také v#jin'ch 
oblastech sociálního za!le"ování a místního rozvoje.
Na akci budete pot%ebovat vlastní po!íta!, kter' m+$ete na 
míst& p%ipojit na wi*. 

TO ZNÍ 
DOB!E!



09:00 — 09:15 Registrace ú!astník+

09:15 — 10:45  PRVNÍ BLOK: ÚVOD, SEZNÁMENÍ S#ONLINE 
DATOV,M A MAPOV,M SYSTÉMEM

10:45 — 11:15 P%estávka

11:15 — 12:45 DRUH, BLOK: PRAKTICKÉ CVI-ENÍ

12:45 — 13:30 P%estávka na ob&d

13:30 — 14:00 SHRNUTÍ, ZP.TNÁ VAZBA, DISKUSE 

14:00 — 15:00 Neformální interakce a konzultace
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