
www.socialni-zaclenovani.cz 

 
 

 
 

Setkání: 
2. jednání lokálního partnerství – Agentura pro sociální začleňování společně 

se zástupci města Vsetín 

Termín: 13. prosince 2016 od 13:00 do 15:30 

Místo:  Podnikatelský inkubátor Vsetínska – Maštaliska, Horní náměstí 3, Vsetín 

Program: 

1. Uvítání 

2. Aktualizace členů LP 

3. Prezentace výstupů z uplynulého období  

4. Představení situační analýzy 

5. Rámcový harmonogram akcí do 30. 4. 2016 

6. Rozpis a program pracovních skupin v následujícím období 

7. Představení výzev a procesu čerpání z operačních programů OP 

Z a OP VVV 

8. Diskuse a různé 

 

1. Uvítání 

- paní Slámová přivítala přítomné členy a seznámila s programem setkání 

i jednotlivými přednášejícími za ASZ, 

- byla promítnuta prezentace. 
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2. Aktualizace členů LP 

- návrh zapojení dalších členů do LP: 

a) zástupkyně za MAS Střední Vsetínsko (informovaní hosté bez hlasovacího 

práva), 

- všichni přítomní PRO. 

 

b) vstup Dušana Kandráče a jeho spolku Dživ Lačes, z.s., 

- všichni přítomní PRO. 

 

3. Prezentace výstupů z uplynulého období (Z. Slámová) 

- p. Slámová shrnula uplynulé období (viz Prezentace), 

- sešlo se celkem x pracovních skupin zaměřené na tyto oblasti: Zaměstnanost, 

Bezpečnost a prevence, Vzdělávání – předškolní vzdělávání, Vzdělávání – ZŠ, SŠ 

a neformální vzdělávání, Rodina a zdraví, Bydlení, 

- výstupem jednotlivých PS jsou Stromy problémů, některé z těchto Stromů 

byly na místě promítnuty, 

- Stromy problémů byly zpracovány a jsou uloženy v aplikaci TOCO  - členové PS 

mají přístup přímo do aplikace, aby se mohli na úpravcách aktivně podílet, pro 

ostatní členy LP je možné přístup do aplikace zaslat – žádat u p. Ďulíkové 

(manažerka SPSZ), nejaktuálnější stromy jsou součástí přílohy zápisu. 
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- nyní se zvažuje zřízení sdíleného prostoru, kde by byly k dispozici všechny 

informace a data, přístup by měli všichni členové LP i PS. 

 

4. Představení situační analýzy (A. Bedřich, M. Stejskalová) 

           

- sběr informací a dat do situační analýzy probíhal cca od srpna do listopadu 2016, 

- pan Bedřich a paní Stejskalová (oblast Vzdělávání) představili stručné shrnutí 

situační analýzy (viz přiložené prezentace), 

- celá situační analýza bude rozeslána všem členům LP k připomínkování 

(k připomínkování bude určen a zaslán sdílený připomínkovací formulář, zde bude 

vidět, jaké připomínky jsou uvedena a které jsou již vypořádány). 

 

5. Rámcový harmonogram akcí do 30. 4. 2016 (Z. Slámová) 

- paní Slámová představila předběžný harmonogram dalších aktivit a plánů 

pro 1. polovinu roku 2017 (bližší informace viz Prezentace), 

- současně s PS a dalšími aktivitami budou také probíhat různé akce a vzdělávání 

na určitá témata = setkání s odborníky z ASZ, příklady dobré praxe apod. (téma 

např. bydlení, zaměstnanost apod.), 

- Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) musí být schválen Zastupitelstvem 

města Vsetína a také musí být zaslán ke konzultaci na MPSV, kde poté lokální 

konzultant se zástupcem za město Vsetín budou vyjednávat připomínky MPSV 

a budou se také představovat jednotlivé záměry. 

 

6. Rozpis a program pracovních skupin v následujícím období (Z. Slámová) 

− pro další setkávání již dojde ke sloučení PS Vzdělávání předškolní a ZŠ, SŠ 

a neformální, 

− paní Slámové seznámila s harmonogramem pracovních skupin a jejich náplň: 

Situační analýza 
Vsetín - oblast vzdělávání - LP.ppt

Situační analýza 
Vsetín - LP.pptx
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7. Představení výzev a procesu čerpání z operačních programů OP Z a OP VVV 

(M. Chkheidze) – prezentace „Výzva KPSVL – OPZ“ 

 

- paní Chkheidze informovala o výzvě č. 52, jedná se o nesoutěžní výzvu a poslední 

výzvu pro obce v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

(KPSVL), 

- tato výzva bude již určena i pro město Vsetín (lze z ní čerpat finanční prostředky), 

bude pro nás otevřena 6 měsíců, v případě sociálních služeb - výzva je určena, 

jak na rozvoj sociálních služeb, tak také na vznik zcela nových sociálních služeb; 

z výzvy lze také podporovat i sociální pracovníky na obcích, 

- k dispozici bude výzva č. 52 od 1. 3. 2017, žádosti musí být provázány se SPSZ 

(klíčové aktivity odkázány na SPSZ), 

- inspirovat se mohou žadatelé ve výzvách č. 26 a 42, 

- jakmile bude schválen SPSZ, tak od 10 dnů po nahlášení schválení SPSZ začíná 

běžet lhůta zmíněných 6ti měsíců, 

- pokud nebude některá z žádostí schválena, lze ji podat opakovaně (maximálně 

opět do 6ti měsíců), 

- lze si také žádosti připravit formou tzv. FICHE (téměř stejné jako online program, 

kde se vyplňují žádosti) = ty lze vyplňovat např. od ledna, poté lze z FICHE 

informace zkopírovat do ISKP14+ (https://mseu.mssf.cz/) 

- jakmile žadatel vyplní FICHE, zašle ke konzultaci do ASZ, 

Výzva KPSVL - 
OPZ.pptx
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- upozornění pro žadatele = ujasnit si, co lze uvést jako přímé a nepřímé náklady. 

 

8. Diskuse a různé 

a) Setkání Lokálního partnerství 

- další setkání Lokálního partnerství je plánováno na 11. 4. 2017 od 13:00 hodin. 

 

b) Vznik, rozvoj nových sociálních služeb 

- v případě, že v SPSZ bude připraven rozvoj či vznik nových sociálních služeb, 

bude toto projednáno z KÚ ZK, 

- dobrá praxe z jiných lokalit je ta, že plánované změny či vznik sociálních služeb 

jsou v průběhu koordinovaného přístupu (jedná se o 3 roky) zařazeny 

do tzv. dočasné sítě sociálních služeb, 

- dále je potom s krajskými úřady projednávána udržitelnost těchto změn – 

tzn. převod z dočasné sítě sociálních služeb do podporované sítě sociálních služeb 

KÚ = je to však individuální, každý kraj k tomu přistupuje jinak, ASZ se toto snaží 

nastavit a vyjednávat. 

 

c) Místní akční plán (MAP), Komunitní plán sociálních služeb a péče (KPP), 

Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ) 

MAP (Místní akční plán) 

- zaměřeno na vzdělávání, školství, 

- plán obsahuje vize, obecně vystihuje potřeby v území. 

- Definovaná opatření nejsou vázána na konkrétní výzvy/dotační tituly 

KPSS (Komunitní plán sociálních služeb) 

- určitá strategie do budoucna (Město Vsetín má plán na 5 let), 

- zaměřeno především na sociální služby, obsahuje cílové skupiny – senioři, osoby 

se zdravotním postižením, rodina a děti, ohrožené skupiny, etnické menšiny. 

SPSZ (Strategický plán sociálního začleňování) 

- jedná se o více konkrétní dokument, budou určeny zcela konkrétní kroky a bude 

probíhat jeho pravidelná evaluace, 

- plán zahrnuje již konkrétní alokace – které jsou často vázané na konkrétní dotačná 

tituly otevření pro obce spolupracující s ASZ 
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Ve Vsetíně dne 15. 12. 2016 

 

Zapsala: M. Ďulíková 

 

Ověřila: Z. Slámová 

 

 


