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ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ KADA Ň ZE DNE 31. 8. 2011 
 
 
Přítomní:  
Jiří Kulhánek (starosta města), Václav Zeman (ASZ), Petr Dvořák (ASZ), Pavel Soukup 
(zástupce ředitelky ZŠ Kadaň, Školní ul. 1479), Jan Losenický (ředitel KZK a předseda 
Výboru pro národnostní menšiny při ZM Kadaň), Jiří Marek (ředitel SOŠ Služeb a SOU 
Kadaň), Olga Zörklerová (místostarostka města), Šárka Paříková (Radka o. s. za sociální 
centrum), Petra Kořánová (Radka o. s. za sociální centrum), Jana Dlouhá (OS Světlo Kadaň), 
Petra Klímová (OS Světlo Kadaň), Pavlína Holubová (OS Světlo Kadaň), Roman Tirpák 
(podnikatel), Alena Marková (gymnázium Kadaň), Tomáš Mědílek (Město Kadaň OSV z Z), 
Miroslava Lizáková (Město Kadaň, terénní pracovnice programu Společný start), Karolína 
Rathouská (MÚ Kadaň), Marie Weissová (ÚP ČR, KOP Kadaň), Jana Mazánková (ZUŠ 
Kadaň), Jaroslav Olveczki (Městská policie Kadaň), Radim Beck (PČR Kadaň), Petr Panuška 
(VO PČR Kadaň), Mirka Chrzová (Naděje o. s., KNO, AN, N, TP), Miluše Sukovičová (ZŠ 
Chomutovská, Kadaň), Jana Praková (Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň), Jana 
Podaná (ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň), Simona Žáková (zástupkyně ředitelky MŠ 
a ZŠ při nemocnici, Kadaň) 
 
Host: 
Václav Vlasák (Kadaňské noviny) 
 
Program: 

1. Zahájení – přivítání a představení účastníků lokálního partnerství 
2. Prezentace Agentury, smysl a cíle lokálního partnerství, harmonogram činnosti 

v nadcházejícím období 
3. Představení statutu a jednacího řádu Lokálního partnerství Kadaň 
4. Identifikace zdrojů a potřeb města v oblasti sociálního začleňování 
5. Vize pro město Kadaň roku 2021 – definování klíčových pojmů 
6. Shrnutí a závěr jednání 

 
1) Zahájení a úvodní slovo 
 
Historicky první setkání Lokálního partnerství Kadaň zahájil, po dohodě se starostou 
města Jiřím Kulhánkem, lokální konzultant Petr Dvořák. Přivítal přítomné a představil jak 
zástupce vedení Agentury pro sociální začleňování (ASZ) Václava Zemana, tak možný 
program jednání. 
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2) Prezentace Agentury, smysl a cíle lokálního partnerství, harmonogram činnosti 

v nadcházejícím období 
 
Zástupce vedení ASZ Václav Zeman přítomným ve své prezentaci detailně představil 
strukturu a činnost Agentury pro sociální začleňování a to od doby jejího vzniku přes její 
poslání až po možnou pomoc obcím např. v rámci čerpání z evropských strukturálních 
fondů, zajištění služeb na podporu vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního bydlení a 
sociálních služeb. Definoval jak roli lokálního konzultanta, tak roli lokální asistence 
v rámci LP. Krátce se věnoval projektovým výzvám: OP LZZ (osa 3), OP VK (osa 1.2), 
IOP (3.1b, 3.1c, 5.2c) a ROP s tím, že detailnější vhled do vypisovaných výzev poskytne 
ASZ až na druhém setkání Lokálního partnerství Kadaň. 
 
3) Představení statutu a jednacího řádu Lokálního partnerství Kadaň 
 
Po krátké a věcné diskuzi ohledně hlasování byl jednohlasně přijat Jednací řád Lokálního 
partnerství Kadaň. 
 
4) Identifikace zdrojů a potřeb města v oblasti sociálního začleňování 
 
V rámci konsensuální diskuze, kterou řídil (za aktivní podpory Václava Zemana) Petr 
Dvořák, si přítomní identifikovali potřeby a zdroje města ve čtyřech významových 
kvadrantech. První kvadrant zahrnoval jak potřeby města, tak potřeby sociálně 
vyloučených (SV). Jak se ukázalo potřeby města i SV se mnohdy nedařilo rozlišit a 
splývaly tak v potřebu jednu. Hlavní potřeba byla detekována v oblasti vzdělávání. Nejde 
jen o motivaci žáků v dalším studiu na střední škole, ale hlavně její pravidelné 
navštěvování a úspěšné ukončení. Řešení musí obsahovat cílenou práci s motivací přímo 
v rodinách sociálně vyloučených lokalit (SVL) a to nejen směrem k dalšímu vzdělávání 
dětí, ale i práci s motivací rodičů ohledně předškolní výchovy dětí v mateřských školkách. 
Práce s rodinami SVL by se dala označit jako druhou nejsilnější potřebou. V návaznosti se 
vzděláním se pak částečně řeší i pracovní možnosti sociálně vyloučených, je ale nutné i 
nadále pracovat s motivací docházení do zaměstnání (opět přímo v rodinách SVL). 
Nutkavou potřebou je i zásadní zlepšení v oblasti bydlení, hlavně pak v rámci jeho 
kvalitativního akcentu. Další z řady potřeb se ukazuje zachování a následné rozšíření 
činnosti nízkoprahového zařízení jak v Prunéřově, tak v Kadani.    
 
Druhý kvadrant se plnil tím, co ve městě už funguje a na co by se případně dalo úspěšně 
navázat. Dobrou zkušenost udělalo město s VPP v rámci úklidu lokality Prunéřov. 
Vynikajícím počinem města je zavedení „školního autobusu“ do SVL. V lokalitě Prunéřov 
funguje nízkoprahové zařízení s terénním programem Společný start a spolupráce 
s občanským sdružením Světlo Kadaň v rámci drogové problematiky a volnočasových 
aktivit dětí. Ve městě působí dostatek dobře fungujících NNO a jedna prosperující 
sociální firma. Dobře též působí preventivní programy na školách a přípravná  
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třída Praktické školy. Jako bonus funguje, pro další práci s Agenturou pro sociální 
začleňování asi nejcennější zjištění, proinkluzivní naladění celého města. 
 
Ve třetím kvadrantu jsme společně detekovali možné bránění v rozvoji integračních 
strategií, a to: dlouhodobé zajištění finančních prostředků podpory inkluzivních sociálních 
politik a nedostatečnou motivaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit.  
 
Čtvrtý konsensuální sediment ohledně podpory místního rozvoje nahlédl, že pilíři 
sociálního začleňování ve městě Kadaň budou po následující léta: lidské zdroje, NNO 
(neziskové organizace a občanská sdružení) a samotné město Kadaň. 
  
 
 
5) Vize pro město Kadaň roku 2021 – definování klíčových pojmů 
 
V rámci definování vize se přítomní v čele se starostou shodli na jednoduché, úderně 
heslovité a velmi proinkluzivní vizi roku 2021:  
 
 

Prunéřov součástí města. 
 
 

6) Shrnutí a závěr jednání 
 
Na závěr jednání shrnul Petr Dvořák hlavní potřeby a zdroje, ke kterým konsensuálně 
dospěli členové nově vzniklého Lokálního partnerství Kadaň. Poděkoval též přítomným 
za aktivní účast v diskuzi. Jeho slova doplnil zástupce vedení ASZ Václav Zeman o tom, 
co bude v nejbližší době následovat (včetně vypracování zápisu jednání, atd.). Bylo 
slíbeno rozeslání identifikovaných zdrojů a potřeb k možnému doplnění. Členové LP 
Kadaň se též rovnou dohodli na následujícím setkání, které proběhne: v pondělí 19. 8. 
2011 od 13:00 ve velké zasedací místnosti na Radnici města (Mírové náměstí 1).  

 
 
Přílohy: 
 
P1: Jednací řád Lokálního partnerství Kadaň 
 
 
Zapsal: Petr Dvořák       Ověřila: Barbora Šolková 


