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USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ KOLÍN 
9. září 2011 

MěÚ Kolín, 9:15 -12:30 
 

Účastníci: 
 
Město Kolín 
Vít Rakušan, starosta 
Tomáš Růžička, místostarosta 
Ludmila Navrátilová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Marcela Rusková, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
Alena Krchová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany 
Josef Michalčík, vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor 
Jana Kavříková, referentka státní správy a samosprávy ve školství 
 
Krajský úřad Středočeského kraje 
Cyril Koky, koordinátor pro romské záležitosti a integraci cizinců 
 
Městská policie 
Viktor Prokeš, ředitel 
 
Úřad práce, kontaktní pracoviště Kolín 
Josef Blecha, ředitel 
 
Základní škola a mateřská škola praktická a speciální, Kutnohorská 
Ladislava Vavrincová, ředitelka 
 
Základní škola Lipanská 
Bohumil Herčík, ředitel 
 
Základní škola Mnichovická 
Miroslava Průšová, ředitelka 
 
Základní škola Bezručova 
Jitka Pazderová, ekonomka 
 
Střední odborná škola stavební a SOU stavební 
Šárka Lindnerová, zástupce ředitele 
 



o.s. Prostor 
Martin Prokop, vedoucí sociálních programů 
Michaela Partlová, kontaktní a terénní pracovník 
 
Probační a mediační služba ČR, středisko Kolín 
Eva Benešová, probační úředník 
 
Občanská poradna Nymburk, pracoviště Kolín 
Hedvika Stuchlíková, poradce a finanční manažer 
 
Agentura pro sociální začleňování (Úřadu vlády ČR) 
Jakub Švec, vedoucí oddělení lokálních koncepcí 
 
Bez příslušnosti k instituci 
Denisa Berousková, bývalá terénní pracovnice, nyní na rodičovské dovolené 
 
pozvaní nep řítomní: 
 
Střední průmyslová škola strojírenská 
Jaromír Kratochvíl, ředitel 
 
Dům dětí a mládeže Kolín 
Luboš Votroubek, ředitel 
 
Policie ČR 
Jan Šrámek, vedoucí obvodního oddělení Kolín 
 
Pedagogicko-psychologická poradna Kolín  
Jaroslava Štětinová, ředitelka  
 
Program setkání: 
 

1. vysv ětlení smyslu setkání a p ředstavení ú častník ů: Lokální konzultant 
Agentury představil platformu lokálního partnerství, její účel a charakter a 
vymezil její poslání. Všichni účastníci jednání pak představili sebe, svoji 
organizaci. Úvodní slova k založení Lokálního partnerství Kolín přednesl i pan 
starosta. 

 
2. stru čné představení Agentury, jejích nástroj ů a metod práce:  vedoucí 

oddělení lokálních koncepcí Agentury popsal okolnosti vzniku Agentury i její 
vývoj do dnešních dnů.  Nastínil komplexnost problému sociálního vyloučení a 
adekvátně tomu i komplexnost účinkování Agentury, metod její práce a 
provázanost tématických oblastí zájmu. Zastavil se u jednotlivých nástrojů jako 
jsou situační analýza, síťování, strategické plánování, projektové a odborné 
poradenství, vyjednávání, přenos příkladů dobré i špatné praxe mezi lokalitami, 
prostřednictví mezi lokální a centrální úrovní, ovlivňování resortních politik 
sociální inkluze, aj. Prezentace je rozeslána spolu se zápisem. Další informace 
o Agentuře lze najít na jejích webových stránkách www.socialni-zaclenovani.cz 

 



3. co nás čeká v nejbližší dob ě: lokální konzultant představil priority práce od 
začátku svého působení v Kolíně. Doposavad proběhlo seznámení se 
s lokalitou, vytipování a oslovení potenciálních partnerů. Nyní je ustaveno 
Lokální partnerství Kolín. Lokální partnerství (LP) je platforma určená pro 
setkávání subjektů veřejné správy a nevládních organizací, kteří jsou nebo 
mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování. Lokální partnerství je 
základem pro veškeré aktivity Agentury v lokalitě. Agentura si nyní nechává 
zpracovávat situační analýzu externím dodavatelem, která popíše výchozí 
situaci sociálně vyloučené populace, zmapuje využívání integračních opatření, 
posoudí jejich efektivity a přinese mimo jiné i sběr kvantitativních dat. Na 
základě výstupů z úvodního mapování, situační analýzy a prvního setkání 
Lokálního partnerství Agentura zpracuje doporučení  pro město Kolín, které 
bude vycházet z jeho potřeb, možností a zdrojů. S využitím dosavadních 
strategických dokumentů města a partnerů, které již máme nyní k dispozici 
budou v nejbližší době navrženy a Lokálním partnerstvím schváleny priority a 
opatření k okamžitému rozpracování a následně priority a opatření vyžadující 
hlubší a detailnější přípravu. Druhé jmenované se stanou předmětem práce 
v tematických pracovních skupinách (bydlení, zaměstnání…), první jmenované 
v pracovních skupinách ad hoc (projektová příprava či práce na systémovém 
opatření nevyžadujícím projektových peněz). Dojde tak k dvojkolejnému 
postupu, kdy složitější témata budou podrobena procesu strategického 
plánování. Do roka od začátku působení Agentury tak v Kolíně vznikne 
Strategický plán na období tří let, který bude předložen ke schválení 
Zastupitelstvu města. Zároveň však jasnější témata budou bez odkladů 
zpracovávána a navržená opatření realizována. Opatření budou rozpracována 
na jednotlivé kroky, kterými k požadovaným cílům dojdeme. Efektivnost a 
adekvátnost zvolených opatření bude průběžně hodnocena a opatření, cíle i 
priority revidovány a modifikovány. Tím že Agentura působí ve městech vždy 3 
roky, dojde na konci tohoto období k předání procesu, tak aby si jej město řídilo 
již dále samo. 

 
4. představení hlavních výzev EU fond ů využitelných pro sociální integraci: 

vedoucí oddělení lokálních koncepcí Agentury přednesl ve stručnosti 
nejdůležitější výzvy a oblasti podpory, z kterých lze čerpat prostředky na naši 
práci (IOP 3.1b – investiční podpora, výzva 6; OPLZZ 3.2 – individuální projekt 
obcí, neinvestiční podpora navazující na IOP, výzva 55; OPLZZ 3.1 – sociální 
podnikání, výzva 30; OPLZZ 3.3 - zaměstnávání cílové skupiny – výzva 75)  

 
5. projednání jednacího řádu Lokálního partnerství Kolín:  členové Lokálního 

partnerství byli seznámeni s jednacím řádem a ten byl následně schválen. 
Manažerem Lokálního partnerství je Milan Greineder, zástupcem manažera se 
na doporučení Agentury stává místostarosta města Kolín Bc.Tomáš Růžička. 

 
6. vstupní obraz: identifikace pot řeb a navržení priorit pro okamžitou, 

pozdější a dlouhodobou intervenci: lokální konzultant prezentoval vstupní 
obraz sestavený z Komunitního plánu sociálních služeb města Kolína, cílů a 
priorit Integrovaného plánu rozvoje města Kolína, informací během prvních 
rozhovorů s potenciálními partnery a jimi identifikovanými potřebami. Obraz 
obsahoval jednak výčet problémů a potřeb tematicky rozdělených do oblasti 



bydlení, vzdělávání a volného času, zaměstnávání, bezpečnosti a prevence 
soc.pat.jevů, rodiny a sociálních služeb a nezařaditelných jevů, a jednak výčet 
realizovaných aktivit, definování příležitostí a návrhy priorit, kterými by se podle 
partnerů mělo LP Kolín věnovat. Tento obraz a výběr priorit byl živě 
komentován a zpřesněn přítomnými, a je v upravené podobě přiložen k dalším 
komentářům a doplněním k tomuto zápisu. 

 
7. vize Lokálního partnerství Kolín : vzhledem k překročení časového limitu bylo 

definování vize odloženo na příští jednání LP Kolín. 
 

8. shrnutí a úkoly do p říštího setkání: lokální konzultant shrnul vše podstatné. 
Úkoly z jednání vyplývající: 

 
i. lokální konzultant rozešle všem zú častněným i nezú častněným 

partner ům 
 

- zápis z LP k p řipomínkování 
- vstupní obraz kolínských lokalit k dopln ění a připomínkování 

navržených priorit 
- prezentaci p ředstavující nástroje a metody práce Agentury 
- prezentaci hlavních výzev EU fond ů využitelných pro sociální 

integraci 
 
ii. partne ři budou p řipomínkovat zápis a „vstupní obraz“   (partnerem se 

rozumí organizace uvedená v seznamu ú častník ů jednání v četně 
nepřítomných), a to do pátku 23.9.  

 
iii. Lokální konzultant p řipomínky zapracuje  a aktualizovanou podobu 

dokument ů rozešle všem do pátku 30.9.  
 

iv. partne ři budou lokálnímu konzultantovi zasílat návrhy klí čových slov 
pro definování vize, a to do úterý 23.9.   

 
v. na p říštím LP (termín bude up řesněn) bude definována vize Lokálního 

partnerství. Dále budou schváleny priority, kdy u k aždé schválené 
priority se vyty čí konkrétní m ěřitelné a dosažitelné cíle, LP bude 
rozděleno do pracovních skupin (ad hoc nebo tematických) , které 
začnou tyto cíle bu ď krok po kroku napl ňovat nebo sled takových 
krok ů teprve plánovat (podle pot řebnosti, viz. bod 3. „co nás čeká 
v nejbližší dob ě“) 

 
vi. každá z partnerských organizací vybere kontaktn í osobu/osoby pro 

LP Kolín a uvede její/jejich kontaktní údaje (do p říštího LP) 
 
dne 13.9.2011 zapsal: Milan Greineder, lokální konzultant Agentury 
 


