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V oblasti Setkání: 
1. jednání lokálního partnerství – Agentura pro sociální začleňování společně 

se zástupci města Vsetín 

Termín: 23. 9. 2016 od 13:30 

Místo:  Městský úřad Vsetín, zasedací místnost č. 123 

Program: 

1. Uvítání, představení pracovníků ASZ a jejich role v lokalitě 

2. Představení lokálních partnerů 

3. Seznámení se strukturou ASZ a Koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám 

4. Představení Jednacího řádu 

5. Výzkumnický blok: Situační analýza a její průběh 

6. Časový harmonogram dalších kroků (sestavení pracovních 

skupin, termín dalšího Lokálního partnerství, vznik strategických 

dokumentů)¨ 

7. Diskuse a různé 

 

1. Uvítání, představení pracovníků ASZ a jejich role v lokalitě 

- P. Slámová uvítala přítomné a seznámila s činností ASZ, představila také členy 

týmu, který ve Vsetíně působí a představila jejich náplně práce. 

 

2. Představení lokálních partnerů 

- jednotliví přítomní se představili a sdělili svá očekávání: 

 nastavení spolupráce s ASZ, 

 předání dobré praxe =  např. větší zaměstnatelnost osob sociálně 

vyloučených, 

 získání finančních zdrojů, 

 předání dobré praxe v oblasti vzdělávání = např. motivace žáků 

k dokončení povinné školní docházky, lepší komunikace a spolupráce 

rodičů a ZŠ, 
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 inspirace z jiných lokalit, kde sociální začleňování funguje, 

 získání odborníků do ZŠ, 

 získání informací k zapojení klientů sociálních služeb, 

 získání finančních prostředků pro další pracovníky ZŠ, 

 jaká bude budoucnost, realizování nastavené strategie, 

 řešení bydlení = jiné možné varianty bydlení etnické menšiny než 

je ve Vsetíně, 

 přenesení dobré praxe z oblastí, kde KPSVL probíhá. 

 Častou odpovědí bylo, že  očekávání jsou neurčitá a jedná se spíše o 

zvědavost, co bude spolupráce obnášet apod. 

 

3. Seznámení se strukturou ASZ a Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám 

- Viz. Prezentace LP Vsetín 2016 

- Vysvětlení role ASZ v lokalitách  

- Vysvětlení Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

Pracovní skupiny 

- ASZ navrhuje 4 pracovní skupiny,  

- ze setkání Lokálního partnerství vyplynulo, že bude lepší stanovit si pracovních 

skupin 5: 

 Zaměstnanost 

 Bydlení 

 Vzdělávání 

 Bezpečnost a prevence 

 Rodina a zdraví 

- členové jednotlivých PS budou navrženi, členství je dobrovolné a potvrzení, zda 

chtějí být oslovení zástupci členové PS, potvrdí emailem, stejně tak návrh na 

doplnění členství ve skupině, kde nominace neproběhne bude následně možné 

- harmonogram PS paní Slámová doplní o PS Rodina a zdraví. 

- Harmonogram byl následně upraven vzhledem k potřebám lokálních partnerů 

(termíny 1x za 14 dní byly velmi časově zatěžující) a také vzhledem k metodě 

práce v PS formou workshopu byly termíny upraveny a partneři informováni. 
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4. Představení Jednacího řádu (JŘ) 

- p. Slámová stručně seznámila s některými body řádu, 

- JŘ bude zaslán k připomínkování emailem  

- Po následném zapracování připomínek proběhne schválení JŘ Plénem Lokálního 

partnerství 

- schvalování poté proběhne online, pokud budou členové s jednacím řádem 

souhlasit, vyjadřují také souhlas s členstvím v Lokálním partnerství (členství je 

dobrovolné, záleží tedy na zvážení každého). 

 

5. Výzkumnický blok: Situační analýza (SA) a její průběh 

- termín zhotovení SA je konec října, 

- jakmile bude připravena, schválí ji nejdříve LP, a poté zastupitelstvo města. 

- Vstup výzkumníka A. Bedřicha byl vzhledem k časovým možnostem přesunut a 

bude prezentován v rámci tematických PS 

 

6. Časový harmonogram dalších kroků (sestavení pracovních skupin, termín 

dalšího Lokálního partnerství, vznik strategických dokumentů) 

- lokální partnerství (LP) se bude scházet jednou za 3 měsíce, 

- od 11. října začínají jednotlivé pracovní skupiny (PS), z počátku budou každých 

14 dnů, jakmile budou připraveny materiály pro strategický plán, PS nebudou 

probíhat v tak krátkém časovém horizontu, 

- termín dalšího lokálního partnerství = datum 13.12. je pouze návrh, vyjádřit 

se k němu budou členové moci opět přes email či DOODLe., pozvánka bude 

rozeslána v dostatečném předstihu 

- POZN. Harmonogram byl upraven viz. Výše – forma pracovních skupin byla 

zvolena tak, že bude 1 x workshop (cca 5 hodin)a následně Pracovní skupina – 

vyhodnocení workshopu a dokončení aktivit + výzkumnický blok. Příprava na 

metodu práce na workshopu vyžaduje větší přípravu, proto termíny byly posunuty 

od 24.10. do 5.12., nový harmonogram bude partnerům zaslán. 

-  

 

7. Diskuse a různé 

- proběhla diskuse k četnosti PS = ta bude pouze z počátku (trvat asi 2 měsíce), 

poté setkávání nebude tak intenzivní, 
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- brožurky od ASZ (metodika, manuál dobrých praxí aj.) = odkaz ke stažení zde: 

……………., pokud by měl někdo zájem o tištěnou verzi, lze napsat název 

požadované brožurky paní Slámové, a ta by přivezla na další setkání, 

- uvedené vzdělávání členů LP v JŘ není pro nikoho povinné, lokální partneři 

mohou využít možnosti, aby ASZ připravila pro požadované téma (bydlení, 

zaměstnávání apod.) seminář, školení, předání dobré praxe = ASZ může zajistit 

odborníky na tuto problematiku, 

- na jednáních PS bude využita metoda Strom problému, z této metody vyvstanou 

potřeby jednotlivých skupin, budou zpracovávány průběžné zprávy z těchto 

jednání. ASZ může také na jednotlivá setkání připravit podklady k jednání PS, 

pokud bude zájem, 

- město Vsetín má vytvořen strategický materiál (Komunitní plán sociálních služeb 

a péče, Strategický plán města aj.) – je však potřeba dodržet metodiku ASZ, 

stanovit potřeby jednotlivých skupin,  

- metodika spolupráce bude zaslána s ostatními materiály (prezentace, jednací řád). 

Požadavek 

- připravit plán jednání PS (náplň jednání PS) + materiály od ASZ k pracovním 

skupinám, poté bude nastaven určitý postup práce a setkávání. 

 

 


