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Seznam zkratek  
 

ASZ  Agentura pro sociální začleňování 

ČSÚ  Český statistický úřad 

IROP  Integrovaný regionální operační program 

KPSVL Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 

LP  Lokální partnerství 

MěÚ  Městský úřad 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OP Z  Operační program Zaměstnanost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

SAS  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

SFPI  Státní fond podpory investic 

SPSZ  Strategický plán sociálního začleňování 

SVL  sociálně vyloučená lokalita/ sociálně vyloučené lokality 

TP  terénní program 

ÚP  Úřad práce 
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Shrnutí evaluační zprávy 

V předkládané evaluační zprávě jsme hodnotili naplňování cílů z oblasti bydlení Strategického 
plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 2016 – 2020 (SPSZ), a to, 
zda realizovaná opatření vyvolala plánovaný dopad. Jako zamýšlený dopad jsme na základě 
rozboru SPSZ a dalších analytických materiálů formulovali Zvýšení dostupnosti a kvality 
bydlení pro sociálně znevýhodněné. Plánovaného dopadu nebylo v období implementace 
SPSZ dosaženo, byly však splněny některé dílčí cíle a jiné připraveny k pozdější realizaci. Lze 
říci, že byly položeny základy k postupnému dosažení dopadu, který již ze své podstaty 
vyžaduje delší časový horizont. V rámci evaluace byl analyzován také průběh spolupráce 
města a Agentury pro sociální začleňování, který je oboustranně hodnocen velmi pozitivně  
a je možné ho považovat za úspěšný. 

Hlavní zjištění: 

 Město Žďár nad Sázavou má jednu relativně homogenní sociálně vyloučenou lokalitu, 
jako celek však nevykazuje větší sociální zátěž, sociálně patologické jevy se zde 
nevyskytují v signifikantně vysoké míře. 

 Od roku 2016 se zlepšily všechny ukazatele přítomnosti chudoby a sociálního 
vyloučení vztažené k území města s výjimkou podílu osob v exekuci, který narostl. 

 Spolupráce ASZ a města probíhala standardním procesem a její průběh je ze strany 
města velmi kladně hodnocen. 

 V rámci Lokálního partnerství se podařilo sesíťovat všechny relevantní místní aktéry. 
 Hlavním iniciátorem pozitivních změn byla manažerka SPSZ. 
 Opatření SPSZ týkající se budování kapacit bydlení nebyla realizována 

v naplánovaných termínech, ale bude uskutečněna do konce roku 2022 
prostřednictvím nové výstavby. 

 Z realizovaných opatření mělo nejvýraznější dopad provozování terénního programu 
v lokalitě svobodáren. 

 V oblasti bydlení sociálně znevýhodněných nedošlo k pozitivní změně, potřeba 
standardního bydlení je i nadále velmi vysoká. 

 Plánovaného dopadu Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení pro sociálně znevýhodněné 
nebylo dosaženo, ale při vhodném dalším postupu (zejména v otázce přidělování 
městských bytů) může být dopad v příštích letech docílen. 
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 Úvod 

Následující zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální 
začleňování (ASZ) s městem Žďár nad Sázavou v letech 2016 - 2020 zpracované  
na základě analýzy výstupů a výsledků implementace Strategického plánu sociálního 
začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 2016 - 2020, konkrétně implementace 
opatření, která se týkají oblasti bydlení – toto tematické zúžení je dále vysvětleno 
v kapitole 4. Ve zprávě je evaluována realizace naplánovaných opatření a dosahování 
strategických cílů s ohledem na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci. Cílem 
evaluace je zhodnotit efekt jednotlivých opatření a činnosti lokálního partnerství  
na dosažení dopadů, a poskytnout tak zpětnou vazbu partnerům v lokalitě, ASZ, ale také 
poskytovateli finanční podpory, případně tvůrcům státních i lokálních sociálních politik. 
Výsledky zprávy jsou využitelné pro nastavování dalších intervencí v oblasti sociálního 
začleňování v lokalitě Žďár n. S. i v jiných lokalitách, kde působí ASZ, případně pro formulaci 
obecných politik řešení sociálního vyloučení.  
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 Základní terminologie 

Agentura pro sociální začleňování 

Agentura pro sociální začleňování, která je od roku 2020 jedním z odborů Ministerstva  
pro místní rozvoj ČR, byla v roce 2008 (ještě jako odbor Úřadu vlády ČR) ustavena jako 
ústřední nástroj státní správy pro řešení sociálního začleňování. V lednu 2020 se stala 
součástí struktury Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně sekce pro bydlení a sociální 
začleňování a i nadále je samostatným odborem pro sociální začleňování. Jejími dvěma 
základními úkoly je zajištění podpory obcím v procesu sociální integrace a odborná koordinace 
řešení sociálního vyloučení na národní úrovni. ASZ podporuje obce a města v tom, aby mohly 
plnit svoji funkci v zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání, bydlení, zaměstnání, zdravotní 
péči a dalším zdrojům a institucím všem svým občanům bez ohledu na jejich sociální status.  

Základním nástrojem ASZ při řešení sociálního vyloučení v konkrétní obci/obcích je síťování 
a propojování relevantních místních aktérů, které je nezbytným předpokladem  
pro implementaci integračních procesů. K tomu slouží tzv. lokální partnerství (LP), platforma, 
v jejímž rámci se koordinovaně řeší jednotlivé problematické oblasti prostřednictvím vytyčení 
strategických cílů a naplánování konkrétních opatření pro jejich naplňování. Strategické cíle, 
opatření k jejich dosahování a jiné inkluzivní aktivity jsou ukotveny v dokumentu s názvem 
Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ), který je za odborné a facilitační podpory 
lokálního konzultanta ASZ vytvářen lokálním partnerstvím obce. SPSZ je ústředním nástrojem 
řešení sociálního začleňování v konkrétní obci, podle něhož spolupráce ASZ a obce probíhá, 
a na jehož základě je také možné zhodnotit úspěch intervencí a spolupráce aktérů včetně ASZ.     

ASZ za dobu svého působení dosáhla značných úspěchů, především v odborném zmapování 
problému sociálního vyloučení a možností jeho řešení a v rozšíření sociálně inkluzivního 
diskurzu. Podařilo se jí v lokálních samosprávách implementovat nové způsoby práce 
představované především propojením, koordinací a aktivizací místních aktérů. Je schopna 
také pojmenovávat sociální problém přesněji a šířeji i s jeho příčinami, čímž je umožněna 
změna vnímání problému aktéry místní sociální politiky. Může poskytnout alternativu 
k segregačním a restriktivním praktikám, v nichž vidí řada lokálních politiků jediný nástroj 
řešení.  

V rámci své práce však naráží také na určité limity. Jedním z limitů je skutečnost, že vůči 
partnerům nedisponuje vlastními finančními zdroji a sehrává tak primárně úlohu odborného 
poradce  a motivátora. Disponuje rovněž jen omezenými možnostmi systémového ovlivňování 
na úrovni národní politiky. ASZ je tedy hlavně zprostředkujícím aktérem, který nemá přímý vliv 
na stav sociálního vyloučení a sociálně vyloučených lokalit v obcích.  

V současné době je nejsilnějším nástrojem vlivu na obce v rukou ASZ Koordinovaný přístup 
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), který umožňuje obcím spolupracujícím s ASZ 
exkluzivně podávat projekty do uzavřených nesoutěžních výzev, kde jsou pro ně předem 
alokovány finanční zdroje. Projektové poradenství v rámci KPSVL se tak stává zásadní 
intervencí ASZ ovlivňující řešení sociálního začleňování v obcích. 
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Sociální vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení chápeme proces vylučování lidí nebo skupin lidí na okraj 
společnosti, do chudoby a izolace. Tento způsob vyloučení se projevuje na různých úrovních, 
např. sociální, prostorové, ekonomické či symbolické. Sociálně vyloučení se nacházejí  
v situaci, kdy mají ztížený přístup ke zdrojům běžně dostupným většině obyvatel, zároveň  
s tím se snižuje jejich schopnost udržovat sociální kontakty s obyvateli mimo situaci sociálního 
vyloučení a možnosti participace na organizaci sociálního života a účasti v rozhodování.  
Se sociálním vyloučením je často spojena určitá míra stigmatizace ze strany většinové 
společnosti, která může izolaci ještě prohlubovat.  

Sociální vyloučení se vyznačuje různými charakteristikami, které se v různých lokalitách 
vyskytují s různou intenzitou. Společná všem lokalitám a jejich obyvatelům je však skutečnost, 
že se potýkají s několika zásadními existenčními problémy zároveň, a tudíž jejich řešení, 
které by směřovalo k vymanění se ze stavu sociální exkluze, je natolik obtížné, že je pro 
sociálně vyloučeného takřka nedosažitelné bez vnější pomoci.  

Základními indikátory sociálního vyloučení je materiální chudoba, dlouhodobá 
nezaměstnanost, závislost na státní podpoře, nízká kvalita a nejistota v bydlení, ztížený přístup 
ke kvalitnímu společnému vzdělávání, vysoká míra zadlužení, výskyt rizikového chování  
a kriminality a vysoká míra migrace. Jednotlivé ukazatele samy o sobě sociální vyloučení 
nezakládají. Je to teprve jejich kombinace, která zasaženým jedincům či rodinám brání  
v integraci či plnohodnotném životě a na různých úrovních je vylučuje ze společnosti. Každý  
z uvedených aspektů sociálního vyloučení může být v různých lokalitách a u různých jejich 
obyvatel zastoupen v jiné míře. Různé kombinace intenzity těchto jevů pak vytváří charakter 
jednotlivých lokalit, které se stejně jako lokální kontext mnohdy výrazně liší.  

Pokud dochází k vyšší koncentraci osob s kombinací několika nebo všech výše zmíněných 
ukazatelů, hovoříme o sociálně vyloučené lokalitě (SVL). Sociálně vyloučené lokality 
obvykle vznikají působením systémových aktérů či tržních mechanismů. Při jejich vzniku lze 
sledovat vnější příčiny tohoto procesu, jako jsou zákonné normy, tržní mechanismy  
a stanoviska zbytku společnosti i faktory vnitřní, mezi něž se řadí např. životní styl samotných 
sociálně vyloučených, které se často mezigeneračně reprodukují. Specifickou roli v sociálním 
vyloučení hraje etnicita. V českém kontextu se pak jedná o etnicitu romskou. Je však nutné 
důrazně se vyhradit proti zaměňování pojmu sociální vyloučení s příslušností k romskému 
etniku. Výše uvedený popis fenoménu sociálního vyloučení jasně dokládá, že stav vyloučení 
ze společnosti může postihnout kohokoliv, nehledě na jeho etnickou příslušnost. Tomu také 
odpovídá zacílení intervencí Agentury pro sociální začleňování. 
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 Kontext lokality a spolupráce s ASZ 

3.1 Socioekonomický kontext a rozsah sociálního vyloučení v obci  

Město Žďár nad Sázavou se nachází v Kraji Vysočina, 30 km severovýchodně od krajského 
města Jihlava a zhruba 80 km severozápadně od Brna. Leží na důležité železniční trati mezi 
Prahou a Brnem a zhruba 40 km od hlavního dálničního tahu D1. Žďár nad Sázavou je obcí 
s rozšířenou působností (ORP) a má takřka 21 000 obyvatel.  
Historie města sahá do středověku a je spojena klášterem Cisterciáků, hutnictvím  
a rybníkářstvím. Téměř do poloviny minulého století se však jednalo o malou provinční obec  
s necelými 5000 obyvateli. Až na sklonku čtyřicátých let zažilo město prudký rozvoj průmyslové 
výroby a vznikl klíčový podnik Žďárské strojírny a slévárny (ŽDAS). V roce 1949 se Žďár stal 
okresním městem. Během padesátých a šedesátých let se počet obyvatel více než 
ztrojnásobil a město se stalo významným průmyslovým centrem, které stahovalo 
pracovní sílu z nejširšího okolí (včetně slovenských Romů). V rámci budování průmyslových 
kapacit a zázemí pro dělníky proběhla rovněž masivní bytová výstavba, a město se tak stalo 
atraktivní z hlediska pracovních příležitostí i zázemí pro relativně komfortní život. Počet 
obyvatel průběžně narůstal, až dosáhl svého vrcholu v roce 2001, kdy zde žilo více než  
24 000 obyvatel, od té doby postupně klesá. Příčiny současného odlivu obyvatel jsou stejné 
jako v jiných obdobně velkých městech. Jedná se o nedostatek pracovních příležitostí  
a kulturního vyžití, možností studia a v případě Žďáru rovněž nedostatek volných bytů  
či pozemků k výstavbě a s tím související vysoké ceny nájemního bydlení. 
Masivní růst počtu obyvatel během padesátých a šedesátých let a příchod lidí z různých 
regionů Československa je někdy považován za historický zdroj vykořenění a nezájmu 
obyvatel města o dění v regionu. Často je používána paralela s poválečným osídlením  
a rozvojem Sudet. Příčinou masivní migrace byl ve druhé polovině 20. století prudký rozvoj 
strojíren ŽDAS a dalších průmyslových podniků. V době svého největšího rozkvětu v 70. letech 
zaměstnávaly strojírny bezmála 5000 lidí, tedy téměř každého třetího člověka ve městě. 
Prudké a rychlé změny při industrializaci ŽDASu se podepsaly na charakteru města i celého 
regionu. I přes útlum výroby a masivní propouštění v 90. letech 20. století mají Strojírny ŽDAS 
dodnes přibližně 2500 zaměstnanců a jsou tak stále největším zaměstnavatelem ve městě  
i na území bývalého okresu (Šmoldas, M. 2016). 
 

3.1.1 Sociální vyloučení ve Žďáře nad Sázavou 

Žďár nad Sázavou má dlouhodobě jednu výraznější sociálně vyloučenou lokalitu (SVL), která 
byla identifikována již v roce 2006 v první tzv. Gabalově mapě, a poté potvrzena i v roce 2015 
při aktualizaci této analýzy. Jedná se o tzv. svobodárny – soubor 7 budov nacházejících se 
na sídlišti Žďár III, kterému místní tradičně říkají Stalingrad.  
Svobodárny tvoří sedm třípodlažních budov s 243 malometrážními byty. Bytové jednotky  
s dispozicí 1+1 o výměře cca 31 m² byly vystavěny v 50. letech 20. století a původně sloužily 
jako přechodné bydlení pro jedno či dvoučlenné domácnosti zaměstnanců podniku ŽDAS,  
od čehož je také odvozeno jejich tradiční označení „svobodárny“. Domy jsou ve vlastnictví 
města. Budovy svobodáren jsou přirozeně začleněny do okolní zástavby, některé jsou 
dokonce propojeny s jinými bytovými domy. Obyvatelům je dostupná veškerá infrastruktura 
služeb města. Není zde žádné prostorové vyloučení. Budovy svobodáren jsou stavebně 
prakticky totožné a sestávají z bytů stejných dispozic i rozměrů, v každém podlaží se nachází 
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12 bytových jednotek. Skladbou obyvatel se však jednotlivé domy liší. Z hlediska sociálního 
vyloučení je nejvíce zatížena svobodárna č. 6 a svobodárna č. 2, které leží v ulici Brodská.  
O svobodárně č. 6 můžeme hovořit jako o homogenní sociálně vyloučené lokalitě, v čísle 2 
jsou kromě vyššího počtu osob se znaky sociálního vyloučení i další nájemníci, v ostatních 
domech je skladba obyvatel namíchaná a nelze je označit za SVL jako celek. Podle 
kvalifikovaného odhadu místních aktérů žije ve svobodárnách cca 100 osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Z toho je přibližně 70 % Romů, kteří 
bydlí zejména ve svobodárně č. 6. 
Lokalita svobodáren je v kontextu města vnímaná jako neatraktivní, avšak nikoliv jako 
nebezpečná či považovaná za ghetto.  Kromě svobodáren je vyšší koncentrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením či přímo vyloučených v lokalitě Suška v ulici Brněnská, kde 
se nachází 8 bytových jednotek - tzv. holobytů. Holobyty jsou v bytovém domě města, který 
byl v roce 1997 postaven jako bytová náhrada pro neplatiče nájemného v městských bytech. 
Nyní jsou tyto byty zařazeny do bytového fondu města jako nájemní byty se sníženou kvalitou 
bydlení. Jedná se o byty s výměrou 21 m² s přístupem k tekoucí studené vodě a se společným 
sociálním zařízením a koupelnou vybavenou bojlerem. Tři z bytů má v pronájmu organizace 
Ječmínek, o.p.s, která je využívá jako prostupné bydlení pro své klienty opouštějící Azylový 
dům pro matky (otce) s dětmi. Podle údajů z března 2020 má tato lokalita celkem 11 obyvatel, 
kteří jsou povětšinou klienty sociálního odboru MěÚ (Korecká, Z. 2020) 
Obě popsané sociálně vyloučené lokality existovaly v takřka stejné podobě i v době vstupu 
ASZ do lokality, tedy v roce 2016. Ve vstupní analýze (Šmoldas, M. 2016) byla v roce 2016 
identifikována ještě jedna malá sociálně vyloučená lokalita tvořená Hotelovým domem Morava, 
který fungoval kromě jiného jako ubytovna pro osoby v tíživé sociální situaci. V současné době 
sice Hotelový dům Morava ve Žďáře stále funguje, ale podle informací získaných od místních 
aktérů zde žije pouze asi 8 osob, které vykazují znaky sociálního vyloučení. 
 
Momentálně je celkový počet osob ohrožených sociálním vyloučením odhadován 
místními aktéry na 150 – 200. Z tohoto údaje je zřejmé, že velká část z nich žije mimo 
vymezené SVL jinde na území města. O tom svědčí rovněž údaj o výplatě dávek v hmotné 
nouzi, z něhož vyplývá, že 43 % příjemců dávky pomoci v hmotné nouzi má nahlášené trvalé 
bydliště na obecním úřadě, tzn., jde o osoby, které reálně bydlí ve městě, ale z různých důvodů 
nemají ve svém skutečném bydlišti nahlášen trvalý pobyt. 
Z výše uvedeného popisu sociálně vyloučených lokalit vyplývá, že se v průběhu spolupráce 
města s ASZ (2016 – 2020) rozsah a rozmístění sociálního vyloučení ve městě v podstatě 
nezměnil. Při pohledu na statistická data užívaná k indikaci sociálního vyloučení, která 
analyzujeme v následujících podkapitolách, však zjišťujeme, že se sociální vyloučení ve městě 
za poslední čtyři roky významně kvalitativně proměnilo.  

 

3.1.2 Dávky hmotné nouze 

V době implementace SPSZ došlo ve Žďáře nad Sázavou k radikálnímu snížení počtu 
příjemců dávky pro sociálně nejslabší - Příspěvku na živobytí (PnŽ)1, která indikuje 
přítomnost chudoby a sociálního vyloučení. Zatímco v roce 2016 bylo ve městě průměrně  
104 příjemců dávky, v roce 2019 již pouze 57, což znamená úbytek o 46 % (viz tabulka 1 

                                                           
1 Příspěvek na živobytí je dávka vyplácená na domácnost, při kvantifikování rozsahu chudoby v území je tedy 
nutné uvažovat s tím, že za každým příjemcem jsou skryty ještě další osoby, které s ním sdílí domácnost.  
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níže). Tento vývoj souvisí s celorepublikovým trendem posledních let, kdy se kvůli nulové 
valorizaci částky životního minima, a zároveň díky rostoucí výši minimální mzdy rozšiřuje 
segment obyvatel, kteří mají sice velmi nízké příjmy a s ohledem na rostoucí životní náklady 
mohou žít na hranici chudoby, přesto však při sečtení příjmů své domácnosti nemají nárok na 
dávku Pomoci v hmotné nouzi, jejíž součástí je Příspěvek na živobytí. A dále je tato situace 
výsledkem skutečně pozitivního ekonomického vývoje ČR a souvisejícího poklesu počtu osob 
žijících v chudobě či chudobou ohrožených. Mezi lety 2016 a 2019 poklesl celkový počet 
příjemců Příspěvku na živobytí v České republice o 50 %. Při srovnání uvedených čísel 
pozorujeme, že Žďár kopíruje celorepublikový trend, pokles příjemců dávek je zde takřka 
stejný jako v širším území ORP i v ČR. Podobná situace je i v případě dávky Doplatek na 
bydlení, která je další (nenárokovou) součástí dávky Pomoci v hmotné nouzi. Mezi lety 2016 
a 2019 byl ve Žďáře zaznamenán pokles počtu příjemců Doplatku na bydlení (DnB)  
o 40 % (viz tabulka 1). Pokles je opět výrazný, takřka stejný jako na území ORP (- 41 %)  
a mírně nižší než v celé ČR (- 47 %).  

 

Tabulka 1: Srovnání počtu příjemců dávek hmotné nouze v obci Žďár n. S., ORP Žďár 
n. S. a ČR mezi lety 2016 - 2019 

 obec Žďár n. S. ORP Žďár n. S. ČR 

 PnŽ DnB PnŽ DnB PnŽ DnB 

2016 104 57 142 73 125 243 63 988 

2019 57 34 80 43    63 119    33 851 

rozdíl - 46 % - 40 % - 44 % - 41 % - 50 % - 47 % 

Zdroj: Statistiky MPSV 

 
Pokles počtu příjemců dávek hmotné nouze lze nejpravděpodobněji vysvětlit státní sociální  
a zaměstnanostní politikou, jak už bylo popsáno výše, dále je jistě možné tvrdit, že určitá část 
příjemců dávek hmotné nouze  díky ekonomickému růstu republiky získala zaměstnání, 
vymanila ze závislosti na dávkách a zlepšila svou životní úroveň. Jistou roli zde, jako v jiných 
městech se SVL, zřejmě bude hrát také šedá ekonomika a značně rozšířená práce načerno 
motivovaná předlužeností velké části  obyvatel SVL. Je tedy pravděpodobné, že řada bývalých 
příjemců dávek nyní pracuje načerno a z evidence úřadu práce vypadává, ať už z vlastní vůle, 
nebo kvůli značně restriktivnímu přístupu Úřadu práce ČR vůči osobám evidovaným jako 
uchazeči o zaměstnání v posledních letech, kdy se zintenzivnilo sankční vyřazování 
z evidence ÚP.  
Velký pokles příjemců dávky hmotné nouze, a zároveň nezměněný počet osob 
považovaných místními aktéry za sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené 
nasvědčuje tomu, že se ve Žďáře celkově kvalitativně proměnil stav sociálního 
vyloučení a pravděpodobně se zmírnila chudoba obyvatel SVL. Na základě výše 
uvedeného však nelze ze zjištěných  údajů činit definitivní závěry, neboť zde může 
intervenovat řada vnějších faktorů, které tato studie není schopna postihnout. 
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Zajímavé je rovněž srovnání podílu příjemců Příspěvku na živobytí na celkové populaci 
na území obce Žďár n. S., ORP Žďár n. S., Kraje Vysočina a v celku České republiky  
(viz tabulka 2), z něhož je jasně patrné, že město Žďár, stejně jako ORP i celý kraj jsou 
významně pod průměrem České republiky. Jeden z hlavních indikátorů přítomnosti chudoby 
tedy nenaznačuje, že by v tomto území byla přítomna významnější sociální zátěž.  

 

Tabulka 2: Srovnání podílu příjemců dávek hmotné nouze v obci Žďár n. S., ORP Žďár 
n. S. a ČR mezi lety 2016 a 2019 

Podíl příjemců PnŽ 
v průměrném měsíci ( v %) 

Žďár nad 
Sázavou 

ORP Žďár n. 
S. 

Kraj 
Vysočina 

ČR 

2016 0,57 0,39 0,69 1,40 

2019 0,32 0,22 0,30 0,70 

Zdroj: Statistiky MPSV 

Pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území byl Agenturou sestrojen tzv. index 
sociálního vyloučení (Lang, P.; Matoušek, R. 2020), který souhrnně vyhodnocuje míru 
sociálního vyloučení na základě údajů z pěti objektivních indikátorů pokrývajících dimenze 
chudoby (materiálního nedostatku), vyloučení z bydlení, vyloučení z oficiálního trhu práce, 
vyloučení ze vzdělávání a dimenzi zadluženosti. Index sociálního vyloučení je měřen na škále 
0 až 30 bodů, kdy 0 bodů indikuje žádné nebo minimální zatížení sociálním vyloučení, zatímco 
30 bodů indikuje maximální zatížení. Územní úroveň, k níž se index vztahuje, představují 
obce. Pokud jsou hodnoty indexu 8 a vyšší považovány za ukazatel sociálním vyloučením 
ohrožených obcí. Žďár nad Sázavou dosahuje v indexu přesně 8 bodů, čímž se jako celek řadí 
mezi obce na hranici ohrožení sociálním vyloučením. Vidíme tedy, že celkově se město 
nepotýká s významnějším problémem, ale s lokalizací sociálních problémů menšího rozsahu 
do místa sociálně vyloučené lokality.   
 

3.1.1 Nezaměstnanost 

V době strategického plánování (2016) činil podíl nezaměstnaných v obci Žďár nad Sázavou 
4,3 %, což lehce převyšovalo průměr ORP (4,0 %), a naopak bylo mírně nižší než průměr 
Kraje Vysočina (4,9 %) a výrazně nižší než v celé ČR (5,4 %). Z těchto údajů vyplývá, že ani 
v době strategického plánování nebyla situace v oblasti zaměstnanosti ve Žďáře jako celku 
nijak kritická. Od roku 2016 se zde, stejně jako v celé České republice, nezaměstnanost dále 
snižovala. Ke květnu roku 2020 vykazoval Žďár 3,3% podíl nezaměstnaných, což je mírně 
vyšší číslo než v ORP (2,8 %), takřka shodné s výsledkem Kraje Vysočina (3,1 %) a lehce 
méně než v ČR celkem (viz tabulka 3). Podíl nezaměstnaných ve Žďáře se v průběhu 
posledních 4 let snížil o 1 procentní bod. 
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Tabulka 3: Srovnání podílu nezaměstnaných ve Žďáře n. S. a relevantních územních 
celcích mezi lety 2016 a 2020 v procentech (údaje jsou vždy za měsíc květen) 

 2016 2020 rozdíl 

Žďár nad Sázavou 4,3 3,3 - 1,0 
ORP Žďár n. S. 4,0 2,8 - 1,2 

Kraj Vysočina 4,9 3,1 - 1,8 
Česká republika 5,4 3,6 - 1,8 

Zdroj: Údaje MPSV ČR 

Z uvedeného srovnání vyplývá, že se situace v oblasti nezaměstnanosti ve Žďáře stejně 
jako v celé České republice zlepšila a v současné chvíli je dokonce příznivější, než je 
průměrný celorepublikový stav. Zásadní vliv na toto zlepšení je třeba připsat celkové 
ekonomické konjunktuře České republiky, nikoliv parciálním intervencím vyplývajícím  
ze SPSZ. Důležitý je také lokální kontext - Kraj Vysočina je dlouhodobě nejméně zasaženým 
krajem co do výskytu sociálních problémů a chudoby, což je patrné i na statistikách ORP Žďár 
n. S. i samotné obce.    

Při interpretaci těchto statistik však musíme brát v úvahu jejich limity spočívající v tom,  
že nejsme schopni odlišit podíl nezaměstnanosti osob v sociálně vyloučených lokalitách  
od celkové nezaměstnanosti v obci. Pro popis stavu sociálního vyloučení je více vypovídající 
srovnání podílu dlouhodobě nezaměstnaných (evidovaných déle než 12 měsíců)  
na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání. Skupina dlouhodobě nezaměstnaných se totiž 
přesněji překrývá s populací sociálně vyloučených. Při pohledu na tuto statistiku (viz tabulka 
4) zjišťujeme, že se podíl uchazečů o zaměstnání nacházejících se nepřetržitě v evidenci 
více než 12 měsíců mezi lety 2016 a 2019 snížil: v roce 2016 tvořili dlouhodobě 
nezaměstnaní 33 % všech uchazečů o zaměstnání,  v roce 2019 už jen 14 %. Tato data 
naznačují, že i tato skupina nezaměstnaných nalezla ve větší míře uplatnění na trhu práce. 
Opět zde ale musíme vzít do úvahy problematiku sankčního vyřazení, které se obvykle týká 
spíše dlouhodobě nezaměstnaných. 

Tabulka 4: Srovnání podílu dlouhodobě nezaměstnaných ve Žďáru nad Sázavou 
v letech 2016 a 2019 

 2016 2019 rozdíl 

počet uchazečů o zaměstnání 673 392 - 281 

počet uchazečů v evidenci 12 
m.+ 

222 56 - 166 

podíl uchazečů 12 m.+ 
k celkovému počtu uchazečů 

33 % 14 % - 19 p. b. 

Zdroj: mapanezamestnanosti.cz 
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3.1.1 Zadluženost 

Obecný stav zadlužení obyvatel Žďáru nad Sázavou v době implementace SPSZ shrnuje 
tabulka 5 s podíly osob v exekuci v relevantních územních celcích. Je z ní patrné, že po celou 
dobu byl podíl osob v exekuci v obci nižší než průměr celé ČR, a to poměrně výrazně  
(o 2 – 2,5 p. b.). Při porovnání s okolními vyššími územními celky vychází ale Žďár jako více 
postižené území: ve sledovaných letech dosahuje přibližně o 2 až 2,5 procentních bodů 
vyššího skóre než ORP Žďár n. S. a zhruba o 1 – 2,8 procentních bodů vyššího výsledku než 
Kraj Vysočina. Kraj Vysočina je zadlužením nejméně postižený kraj v ČR, údaje  
ze Žďáru n. S. jsou vůči jiným krajům i průměru celé ČR relativně nízké. Přesto ale z dat 
vidíme, že v poměru s ostatními obcemi v kraji je zde situace horší. Podíváme-li se  
na vývojový trend, zjišťujeme, že zatímco Kraj Vysočina kopíruje celostátní vývoj poklesu 
osob v exekuci, ORP Žďár n. s. se již od trendu odchyluje a podíl osob v exekuci zde velmi 
mírně stoupá (+0,52 p. b.), u obce Žďár n. S. zaznamenáváme poměrně výrazný nárůst 
(+1,26 p. b.) – počet osob v exekuci se zde na rozdíl od průměru ČR zvyšuje.    

V současné době je podle dostupných dat v obci Žďár nad Sázavou v insolvenci 144 osob, 
což činí 10,2 % z počtu osob v exekuci. Část z těchto osob prochází procesem oddlužení, 
jehož podmínkou je prohlášení insolvence, a který je jedinou cestou, jak se zbavit všech dluhů. 
Podíl osob v insolvenci je ve Žďáru čtyři procentní body pod průměrem republiky (14,18 %),  
a pravděpodobně odráží menší saturaci území dluhovým poradenstvím nebo jeho nižší 
úspěšnost. 

Tabulka 5: Srovnání podílu osob v exekuci v různých územních celcích  
v letech 2016 – 2019 (údaje jsou v procentech) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Žďár nad Sázavou 6,67  6,64  data nejsou 
k dispozici 

7,66  7,93  

ORP Žďár nad 
Sázavou  

4,73  4,77  data nejsou 
k dispozici 

5,19  5,25  

Kraj Vysočina 5,57  5,77   5,9  5,07 5,09 

Česká republika 9,3  9,7  9,2  8,7  8,62 

Zdroj: mapaexekuci.cz 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že je ve Žďáru řešení zadluženosti nedostatečné a je dále 
nezbytné věnovat prevenci a sanaci zadlužení místních obyvatel zvýšenou pozornost. 
Pro řešení situace však mají aktéři na obecní úrovni jen velmi omezené možnosti. Bariéry 
řešení zadluženosti, a především předluženosti, jsou na systémové úrovni, a i přes novelu 
insolvenčního zákona z loňského roku (2019) se je zatím nepodařilo odstranit, a reálně tak 
umožnit oddlužení větší skupině předlužených.  

Jedním z mála nástrojů řešení předluženosti obyvatel, který mohou použít lokální aktéři, je 
zřízení dluhové poradny, kde mohou zadlužení zdarma získat informace a pomoc. Ve městě 
momentálně není žádná specializovaná dluhová poradna. S dluhy se obyvatelé Žďáru mohou 
obrátit na Občanskou poradnu, která však má jen 1,5 pracovního úvazku pro přímou 
ambulantní práci s klienty, a zároveň je svým umístěním i způsobem poskytování služby 
poměrně vysokoprahová. Kromě poradny řeší v rámci své práce zadluženost s klienty také 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) a terénní program (TP). Při potřebě řešení 
návrhu na insolvenci nebo oddlužení místní využívají služby dluhové poradny v Novém Městě 
na Moravě. Bylo by však potřebné zřídit zde specializovanou dluhovou poradnu s ambulantní 
i terénní formou, neboť předluženými jsou ve Žďáře pravděpodobně zejména obyvatelé SVL 
ve svobodárnách, kteří potřebují dlouhodobou a nízkoprahovou podporu dluhových poradců  
a navazující komplexní sociální práci. Řešení zvyšujícího se problému rovněž vyžaduje 
intenzivnější sesíťování a koordinaci místních aktérů a poskytovatelů sociálních služeb, kteří 
vytvoří efektivní kapacitně dostatečný a dostupný protidluhový systém od prevence  
až po oddlužení. 
  

3.1.1 Kriminalita 

Město Žďár nad Sázavou nemělo a nemá z hlediska registrované kriminality žádný 
bezpečnostní problém a ve srovnání s průměrem ČR jde o velmi bezpečnou lokalitu. Index 
kriminality Obvodního oddělení PČR Žďár nad Sázavou, který reflektuje počet spáchaných 
trestných činů přepočtený na počet obyvatel za určitý časový úsek, v době strategického 
plánování činil 119, spácháno zde bylo celkem 479 trestných činů. Za období implementace 
SPSZ se dále snížil až na hodnotu 85 a 343 trestných činů v roce 2019. Přestože jsme  
si vědomi toho, že index kriminality nepostihuje všechny aspekty bezpečnosti v obci a jeho 
výše může být ovlivněna dalšími obtížně interpretovatelnými intervenujícími faktory, je jasné, 
že Žďár nemá problém s vyšším výskytem kriminality, a navíc zde zaznamenáváme 
výrazný pokles kriminality mezi lety 2016 a 2019, který měřen indexem kriminality činí  
29 p. b., což o  13 p. b. přesahuje trend poklesu v průměru celé ČR (viz tabulka 6). 
 
Tabulka 6: Srovnání vývoje indexu kriminality a počtu trestných činů v Obvodním  
odd. policie Žďár n. S. a v ČR (údaje jsou zaokrouhleny na celá čísla) 

 
 

Žďár n. S. ČR 

index 
kriminality 

počet trestných 
činů 

index 
kriminality 

počet trestných 
činů 

1/2015 – 12/2015 119 479 236 247 628 

1/2019 – 12/2019 85 343 203 213 032 

pokles v p. b. 29 p. b. 16 p. b. 
Zdroj: mapakriminality.cz                                                   

Ani situaci v sociálně vyloučené lokalitě nehodnotí místní aktéři jako bezpečnostně 
problematickou, jsou zde zaznamenávány spíše drobné přestupky proti veřejnému pořádku. 
V reakci na uspokojivý stav kriminality v obci bylo prioritou Lokálního partnerství v této oblasti   
posílení pocitu bezpečí obyvatel města, a to rozšiřováním preventivních aktivit. Kromě 
rozšíření kamerového systému na místa, kde se obyvatelé cítili méně bezpečně, byl 
podporován institut asistentů prevence kriminality, kteří působí v SVL, a dále byly posíleny 
preventivní aktivity ve školách. Se záměrem zvýšení pocitu bezpečí v SVL byl také realizován 
přesun azylové ubytovny mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Významný dopad na výrazné 
snížení již tak nepříliš vysokého výskytu kriminality mělo zřízení terénního programu z projektu 
MěÚ zaměřeného na obyvatele Svobodáren. Kombinací zintenzivnění sociální práce 
v SVL, působení asistentů prevence kriminality, ale i domovníka-preventisty (viz níže)  
a zlepšení celkové ekonomické situace v ČR se za dobu implementace SPSZ podařilo 
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významně snížit výskyt registrované kriminality a podle výpovědí místních aktérů i zvýšit 
pocit bezpečí v obci. Tyto aktivity sociální prevence mají silný potenciál i pro zlepšení stavu 
latentní kriminality, která nemá přímou souvislost s výší kriminality registrované, je v sociálně 
vyloučeném prostředí vždy přítomna a zůstává skrytá před institucionálními aktéry, a tudíž je  
i obtížně řešitelná. 
 

3.2 Spolupráce města Žďár nad Sázavou s ASZ  

Spolupráce mezi městem a Agenturou pro sociální začleňování byla zahájena na počátku roku 
2016. V únoru 2016 bylo ustaveno Lokální partnerství (LP) a v rámci něj pět pracovních 
skupin s tematickým zaměřením - bydlení, zaměstnanost, bezpečnost, sociální služby  
a rodina, vzdělávání. ASZ od února do června roku 2016 mapovala stav sociálního vyloučení 
ve městě a zpracovávala Vstupní analýzu. Tato analýza pak posloužila členům pracovních 
skupin Lokálního partnerství jako podklad pro tvorbu Strategického plánu sociálního 
začleňování (SPSZ), který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2016. Od ledna 2019 
město Žďár nad Sázavou pokračuje ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování  
v režimu Vzdálené intenzivní podpory, v říjnu 2019 byl schválen Tematický akční plán pro 
období 2019 – 2022 zaměřený na oblast bydlení, na jehož základě bude město pokračovat 
v zavádění integračních opatření a realizaci strategických cílů týkajících se bydlení 
(především) obyvatel místní sociálně vyloučené lokality. 

Spolupráce mezi městem a ASZ byla po celou dobu velmi dobrá, ze strany města aktivní  
a oboustranně kladně hodnocená. Pro zjišťování spokojenosti se spoluprací a naplnění 
očekávání města jsme kromě polostrukturovaných rozhovorů s místními aktéry zvolili rovněž 
metodu dotazníkového šetření. Elektronický dotazník byl rozeslán všem členům pracovní 
skupiny (PS) bydlení, kterých je celkem 17, z nichž odpovědělo 15 respondentů. S ohledem 
na vysokou návratnost odpovědí můžeme výsledky dotazníku, přestože celkový vzorek 
respondentů je poměrně malý, považovat za průkazné a validní. 

Průběh spolupráce města s ASZ, pro něž bylo v dotazníku použito hodnocení na škále 1 - 5 
ve smyslu školního známkování, hodnotilo 8 respondentů známkou 1, 4 respondenti 
známkou 2 a 3 respondenti známkou 3 (viz graf 1).  

 

Graf 1: Odpověď členů PS Bydlení na otázku Jak hodnotíte průběh spolupráce města 
s ASZ (použijte známkování jako ve škole)  

 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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K průběhu spolupráce dále respondenti dodávali, že byla „věcná, korektní a otevřená“, 
„zaměstnanci Agentury byli aktivní a reagovali pružně“ nebo že „vše, co aktéři potřebovali,  
to bylo“.  

Pozitivně respondenti také hodnotili působení tří lokálních konzultantů ASZ, kteří se 
v průběhu implementace ve Žďáře vystřídali. 8 respondentů je ohodnotilo známkou 1,  
4 respondenti známkou 2 a 3 respondenti známkou 3 (viz graf 2). Dále na adresu lokálních 
konzultantů respondenti udávali, že „měli tah na branku“, „uměli jednat s lidmi a dokázali 
formulovat jasně cíle“, a rovněž že „vždy byli připraveni, měli vizi a dokázali formulovat potřeby, 
očekávání a vize, cíle a opatření“. 

Graf 2: Odpověď členů PS Bydlení na otázku Jakou známkou hodnotíte působení 
lokálních konzultantů ASZ  

 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Respondenti byli dále dotazování na to, co podle jejich názoru bylo největším přínosem 
intervence ASZ. V dotazníku měli možnost zaškrtnout více položek. Jak vidíme v grafu 3 níže, 
nejčastěji uváděli přínos v podobě koordinace aktérů, přenos informací a dobrých praxí  
a sesíťování aktérů.  
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Graf 3: Odpověď členů PS Bydlení na otázku Co bylo podle vás největším přínosem 
činnosti ASZ ve městě (možnost zvolit více odpovědí) 

 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

Pozitivně vyzněly i výsledky odpovědí na otázku týkající se splnění očekávání respondentů 
od spolupráce s ASZ (viz graf 4): Celkem 8 respondentů zvolilo odpověď ano, 6 respondentů 
odpovědělo částečně a pouze jeden respondent uvedl, že spolupráce nesplnila jeho 
očekávání. K této odpovědi členové PS Bydlení dále dodali, že „sice se nepodařilo vyřešit vše, 
ale podařilo se toho hodně“ nebo že „ se ve městě více začalo mluvit o sociálním vyloučení,  
a také se začalo řešit...“.  

Graf 4: Odpověď členů PS Bydlení na otázku Splnila spolupráce města s ASZ vaše 
očekávání?  

 
Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
 

Z výše popisovaného dotazníkového šetření, a dále z rozhovorů s místními aktéry vyplynulo, 
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problémů a byla pro místní obohacením, zejména při síťování a koordinaci místních 
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a způsobech možných řešení, ale i v problematice evropských projektů. Jistým indikátorem 
dobré spolupráce je konečně i vysoká návratnost v rámci dotazníkového šetření.  

V rozhovorech místní aktéři rovněž oceňovali vliv spolupráce s ASZ na rozpohybování  
a nastartování integračních procesů ve městě. Dále zmiňovali i velmi dobrou kooperaci 
s jednotlivými lokálními konzultanty a vzájemné porozumění v lidské rovině. Lokální 
konzultanti ASZ zase velmi kladně hodnotili přístup města jako celku a aktivitu některých 
vůdčích postav sociálního začleňování, zejména bývalé manažerky SPSZ.   

V následujících letech bude spolupráce Žďáru a ASZ pokračovat na platformě vzdálené 
podpory v tematické oblasti bydlení, jejímž rámcem je strategický dokument Tematický akční 
plán (viz výše). 
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 Zadání a cíle evaluace a metodologie 

Pro zhodnocení výsledků spolupráce obcí s Agenturou pro sociální začleňování byla zvolena 
dopadová evaluace založená na zjišťování dopadů uskutečněných intervencí. Dopady vznikají 
přímým i nepřímým působením výstupů realizovaných opatření. Existence dopadů je 
zkoumána pomocí evaluačních ukazatelů. Evaluační ukazatele jsou měřitelné indikátory, 
jejichž pomocí je zjišťováno, jaká změna (dopad) byla způsobena prostřednictvím 
realizovaných opatření. Evaluační ukazatele mohou být kvantitativní i kvalitativní povahy a jsou 
vytvářeny na základě expertních znalostí ASZ o jednotlivých tematických oblastech.  
Pro formulování evaluačních ukazatelů byla využita logika teorie změny (ASZ 2018). 
Východiskem teorie změny je strategický plán sociálního začleňování evaluované obce, který 
je analyzován logikou zachycenou níže ve schématu 1. Každé opatření nemusí, a obvykle 
nemá, svůj unikátní dopad. Často má více opatření jeden společný dopad.  

Schéma 1: Postup při stanovování dopadů intervencí  

 

V úvodní fázi evaluace lokality je vytvářen evaluační design, do něhož jsou zaneseny 
strategické a obecné cíle ze SPSZ, opatření, kterými jsou dosahovány, jejich výstupy  
a očekávané dopady spolu s evaluačními ukazateli. Realizované a nerealizované výstupy jsou 
zjišťovány za pomocí lokálního konzultanta či místních aktérů a dopady jsou definovány 
s ohledem na specifický kontext lokální situace. V případě některých intervencí – typicky  
u posilování kapacit sociálních služeb – zůstáváme při formulování dopadů spíše na úrovni 
výstupů, neboť zjišťování dopadů by vyžadovalo využití výrazně robustnějších výzkumných 
metod, než umožňuje evaluační proces v ASZ. 

Při evaluaci ve městě Žďár nad Sázavou, která probíhala v říjnu – prosinci 2020, byly využity 
následující výzkumné metody a techniky: 

 dotazníkové šetření mezi členy pracovní skupiny Bydlení 
 polostrukturované rozhovory s místními institucionálními aktéry  

 Současná manažerka SPSZ 
 Bývalá manažerka SPSZ 
 Lokální konzultantka ASZ 

 dále byly použity přepisy polostrukturovaných rozhovorů z tematického výzkumu 
ASZ, který probíhal v období březen – květen 2020 

 Vedoucí sociálního odboru MěÚ 
 Terénní sociální pracovnice organizace Sociální služby města Žďár n. S. 
 Zaměstnankyně majetkoprávního odboru MěÚ 
 Sociální pracovnice SAS, Oblastní Charita Žďár n. S. 
 Domovník - preventista 

 desk research 
 analýza dat  

 z veřejně přístupných zdrojů (mapa nezaměstnanosti, mapa exekucí, mapa 
kriminality, data MPSV, GŘ ÚP, ČSÚ) 

Strategický cíl Opatření
Dopad 

(měřený evaluačními 
ukazateli)
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 poskytnutá místními aktéry (dokumentace projektu Cesta k lepšímu bydlení) 
 

4.1 Evaluační otázky a evaluační kritéria 

Jak již bylo uvedeno výše, účelem evaluace je posoudit míru naplnění cílů specifikovaných                             
v SPSZ 2015 – 2018, a také dopady implementovaných opatření na cílovou skupinu. 
Posouzení dopadů není možné bez detailní analýzy jednotlivých opatření, resp. projektů, vždy 
s ohledem na jejich adresnost, relevanci a konzistenci vůči potřebám cílové skupiny, 
s ohledem na koordinaci s ostatními aktéry, a také  s ohledem na podporu synergií 
relevantních pro podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Evaluace zároveň přihlíží 
na prosazení změny v oblasti sociálních (integračních) politik v lokalitě, včetně zhodnocení 
činnosti lokálního partnerství a podpory obdržené od ASZ. 

Klíčové otázky, na které v následujících kapitolách odpovídáme, jsou následující:  

Dopady, resp. konsekvence přijatých opatření 
 Vytvořila či přispěla opatření k dosažení dopadu v době od navázání spolupráce s ASZ 

do současnosti? 
 Lze realizovaným opatřením připsat dosažené změny? 
 Jaký byl vliv ostatních faktorů, které ovlivnily dosažení cílů? 

 
Klíčové otázky, které formují evaluaci v oblasti hodnocení spolupráce obce s ASZ  
a funkčnosti lokálního partnerství jsou následující: 

 Jaké bylo očekávání klíčových aktérů od Lokálního partnerství? 
 Jak klíčoví aktéři hodnotí podporu poskytovanou ASZ?  
 Jaké úsilí vyvíjí obec v oblasti přístupu k sociální problematice a sociálnímu vyloučení? 
 Podařilo se zachytit všechny relevantní aktéry a zahrnout je do spolupráce?  
 Měla jejich spolupráce efekt ve smyslu nových projektů nebo zvýšení kapacity již 

existujících?  
 Je spolupráce udržitelná do budoucna?  

 

Analytická část (kap. 6 – Hlavní zjištění) je členěna dle jednotlivých evaluačních kritérií, kde 
v jednotlivých podkapitolách evaluace usiluje o zodpovězení otázek uvedených výše. 

 

4.2 Limity evaluace 

Evaluace dopadů spolupráce ASZ a obcí se sociálně vyloučenými lokalitami naráží na několik 
zásadních limitů. Některé z nich jsou obecnými metodologickými problémy evaluace 
sociálních jevů, jiné se týkají specifik práce ASZ. 

Specifickými omezeními vyplývajícími z povahy ASZ jako organizace a její činnosti, která jsme 
zmiňovali již v předchozí kapitole, je zejména rozpor mezi tím, že primární cílovou skupinou 
ASZ je obec a místní institucionální aktéři, avšak zvolená evaluační metoda šetří dopady 
intervencí na sociálně vyloučené osoby, které jsou pro ASZ sekundární, tedy nikoliv 
bezprostřední, cílovou skupinou. Již z tohoto východiska vyplývá, že činnost ASZ může mít 
pouze zprostředkovaný vliv na vznik dopadů v sociálně vyloučených lokalitách. Zásadní roli 
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v jejich uskutečnění má aktivita místních aktérů, kterou může ASZ podpořit, nemůže ji však 
zastoupit.   

Problémem pro aplikaci dopadové evaluace je rovněž skutečnost, že strategické plány 
sociálního začleňování mnohdy nejsou vytvořeny ve vhodné logické struktuře, která by 
implikovala očekávané dopady. S tím souvisí také absence průběžného monitoringu 
výstupů a sběru potřebných dat  a informací pro hodnocení změn stavu sociálního vyloučení 
či postupu průběhu sociální integrace. 

Zároveň musíme vzít v úvahu také komplexní povahu sociálního problému, jímž je sociální 
vyloučení. Do jeho vývoje, stejně jako obecně do vývoje společnosti, silně intervenuje velké 
množství vnějších faktorů, které ASZ, ale ani obce a jejich obyvatelé nemohou nijak ovlivnit. 
K vnějším intervenujícím faktorům můžeme přiřadit i systémové nastavení jednotlivých politik 
státu, které determinuje možnosti řešení různých aspektů sociálního vyloučení. Další důležitou 
skutečností, kterou musíme mít na mysli při hodnocení spolupráce obcí s ASZ, je to, že 
integrační procesy jsou dlouhodobé povahy a jejich výsledky se projevují až po delší době,  
od intervencí tedy nelze očekávat okamžitý dopad a změny v sociálně vyloučených lokalitách. 

Jiný limit prováděné evaluace představuje nedostatek dostupných relevantních dat takřka 
ve všech oblastech intervencí, a to především dat vztažených k malým územním jednotkám                                                         
a k identifikovaným sociálně vyloučeným lokalitám. Data, která jsou poskytována místními 
aktéry, pak mívají různou strukturu, obsah i validitu. Navíc je obvykle nelze ověřit z jiných 
zdrojů.   

S ohledem na uvedená obecná i specifická metodologická omezení je při evaluaci kladen 
důraz na kvalitativní zkoumání, které umožní podat hlubší kontextuální hodnocení dopadů 
intervencí  a vytvořit co nejvěrnější obraz stavu lokality. 

 

4.3 Tematické zúžení evaluace SPSZ 

Po provedení několika pilotních evaluací se ukázalo, že komplexní evaluace, tj. evaluace 
dopadů všech realizovaných cílů a opatření SPSZ, je kapacitně náročná a tato náročnost 
s velikostí města obvykle stoupá. Zároveň opatření v některých tematických oblastech mají 
menší rozsah a záběr a jejich vliv na celkovou situaci v dané oblasti je menší a zároveň 
předvídatelný i bez podrobné evaluace. Proto evaluační tým po diskuzi s řídícím orgánem 
projektu OP Z přistoupil k tematickému zúžení každé evaluace. Další evaluační zprávy 
včetně této se proto zaměří vždy na zhodnocení jedné vybrané oblasti definované 
v SPSZ na základě tematických oblastí řešených Agenturou pro sociální začleňování.  
Při výběru této oblasti bude přihlédnuto ke specifikům evaluované lokality – rozsah opatření 
tematické oblasti v dané lokalitě a rozsah naplněných opatření, další plánované zaměření 
obce v oblasti sociálního začleňování – i k zajištění pestrosti evaluovaných témat napříč 
lokalitami. Na základě těchto měřítek byla v lokalitě Žďár nad Sázavou vybrána pro 
evaluaci oblast bydlení, která byla akcentována i při tvorbě SPSZ.  
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 Evaluované priority a cíle SPSZ 

Ze Strategického plánu sociálního začleňování města Žďár nad Sázavou pro období 2016 - 
2020 byla k evaluaci vybrána oblast bydlení, v níž se Lokální partneři zaměřili především  
na zvýšení kapacit standardního bydlení ve městě a jejich dostupnost pro obyvatele sociálně 
vyloučené lokality, a dále na zlepšení kvality bydlení v sociálně vyloučené lokalitě. Stanovené 
priority, obecné cíle a specifické cíle jsou popsány v následující tabulce 7. V tabulce je dále 
uvedeno, nakolik byl daný cíl v době platnosti SPSZ plněn a jaké byly relevantní okolnosti 
plnění. Z informací obsažených v tabulce je patrné, že k naplnění většiny cílů v době 
implementace SPSZ nedošlo. 
 

Tabulka 7: Priority a cíle evaluované na základě tematického zúžení 

 
Priorita 1 

Zajistit dlouhodobé a standardní bydlení v městských bytech 

 
1.1 Obecný cíl 

 
Zvýšit kvalitu bydlení a života osobám bez přístřeší 

1.1.1.1 Specifický cíl Nejpozději do roku 2019 je přesunuta azylová ubytovna pro muže mimo SVL 
Splnění/nesplnění Odůvodnění 

nesplněno 
 

Pro azylovou ubytovnu byl vybrán prostor, podána žádost do výzvy IROP  
č. 82, žádost schválena; nyní ve stádiu vydaného stavebního povolení na 
stavební projekt, realizace bude zahájena v květnu 2021. 

1.1.2 Obecný cíl Vytvořit prostupné bydlení pro sociálně slabé domácnosti s přípravou 
obyvatel na dostupné bydlení mimo SVL 

 
1.1.2.1 Specifický cíl 

 
Do konce roku 2018 vznikne min. 8 sociálních městských bytů mimo SVL 

1.1.2.2 Specifický cíl Do konce roku 2018 existují zásady a metodika přidělování sociálních bytů, 
včetně pravidel sestupu do nižšího stupně (nerekonstruovaný byt),  
a dostupných městských bytů mimo SVL 

1.1.2.3 Specifický cíl Do poloviny roku 2020 jsou k dispozici dostupné byty (mimo SVL) minimálně 
v počtu 2 bytů 

1.1.2.4 Specifický cíl  Do poloviny roku 2024 jsou k dispozici další dostupné byty (mimo SVL) 
minimálně v počtu 3 bytů 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
nesplněno 
 

Do konce roku 2020 nevznikly nové městské byty mimo SVL. Obecný cíl 
bude řešen výstavbou nového domu. Projekt výstavby domu s městskými 
byty s podporou Státního fondu podpory investic (SFPI) schválen v roce 
2020, vybrán pozemek, probíhají projekční práce; plánované zahájení stavby 
v roce 2021. 
Zásady a metodika přidělování bytů nebyly vytvořeny, nicméně v městské 
koncepci bydlení je základ pro nastavení pravidel a metodiky. 

1.1.3 Obecný cíl 
 
Připravit koncepci městských bytů 
 

1.1.3.1 Specifický cíl Do konce roku 2018 je schválena koncepce městských bytů s důrazem  
na zlepšení kvality života obyvatel na svobodárnách 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
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splněno 
 

Koncepce bydlení byla připravena v rámci projektu Cesta k lepšímu bydlení2, 
který realizuje město. Schválena byla v roce 2019. 

Priorita 1.2 Nastavit systém prevence ztráty bydlení 
1.2.1 Obecný cíl Do konce roku 2019 je nastaven systém prevence ztráty bydlení 
1.2.1.1 Specifický cíl Do konce roku 2019 je vyhodnocena metodika spolupráce systému prevence 

ztráty bydlení 
Splnění/nesplnění Odůvodnění 
nesplněno 
 

Nebyl nastaven systém prevence, ani vytvořena metodika spolupráce. 
V rámci koncepce bydlení nebylo toto téma řešeno především kvůli 
nedostatku personálních kapacit. 

Priorita 1.3 Zavádět a rozvíjet komunitní práci a participativní metody v obytných 
domech 

1.3.1 Obecný cíl Do konce prosince 2020 přispěje komunitní práce v obytných domech 
ke zvýšení kvality bydlení 

1.3.1.1 Specifický cíl Od roku 2018 je realizován projekt přispívající ke zvýšení kvality bydlení 
v městských obytných domech prostřednictvím komunitní práce 

1.3.1.2 Specifický cíl Nastavit systém komunikace městského úřadu s obyvateli městských 
obytných domů za účelem zlepšení sousedských vztahů a kvality života 

Splnění/nesplnění Odůvodnění 
splněno částečně 
 

V jednom z bytových domů v SVL byl zřízen domovník-preventista (původně 
podpořen z grantu MV, v současnosti z projektu Cesta k lepšímu bydlení II), 
jeho dosavadní činnost však nepřispěla k rozvoji komunitní práce  
a participace cílové skupiny.   
Byl nastaven systém pravidelného setkávání zástupců města s obyvateli SVL 
(cca 1 x za 2 měsíce setkání). 

Zdroj: SPSZ města Žďár n. S. na období 2016-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Projekt Cesta k lepšímu bydlení I, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773, doba realizace: 1. 1. 
2018 - 30. 3. 2021; Cesta k lepšímu bydlení II, doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 06. 2022 
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 Hlavní zjištění 

6.1 Dopady evaluovaných opatření podle SPSZ a jejich zhodnocení 
Z výše uvedené tabulky 7 jsme pro účely evaluace vytvořili schéma 2 znázorňující 
naplánované cíle, opatření k jejich dosahování a očekávaný dopad. Schéma se zakládá  
na struktuře SPSZ. Modře jsou označena ta opatření, která se realizovala, červeně  
pak nerealizované intervence.  

Schéma 2: Strategické cíle, opatření a dopad v oblasti bydlení 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořit prostupné bydlení 
pro sociálně slabé 
domácnosti s přípravou 
obyvatel na dostupné 
bydlení mimo sociálně 
vyloučenou lokalitu  

8 městských 
sociálních bytů 

mimo SVL 

2 byty mimo SVL 
(do poloviny 2020) 

3 byty mimo SVL  
(do poloviny 2024) 

Projekt komunitní 
práce v městských 

bytech 

Zvýšení dostupnosti a 
kvality bydlení pro 

sociálně 
znevýhodněné 

Zásady a metodika 
přidělování 

sociálních bytů a 
dostupných 

městských bytů 
mimo SVL 

Přesunutí azylové 
ubytovny ze SVL 

 

Systém komunikace 
MěÚ s obyvateli 
městských domů  

Zajistit dlouhodobé a 
standardní bydlení 
v městských bytech 

Zvýšit kvalitu bydlení a 
života osobám bez přístřeší 

Koncepce 
městských bytů 

s důrazem na 
zlepšení kvality 

života obyvatel na 
svobodárnách 

Do konce roku 2019 
je nastaven systém 

prevence ztráty 
bydlení 

Do konce prosince 2020 
přispěje komunitní práce v 
obytných domech ke 
zvýšení kvality bydlení  
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6.1.1 Dopad 1: Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení pro sociálně 
znevýhodněné 

Na základě stanovených priorit a obecných cílů strategického plánu byl formulován zamýšlený 
dopad, kterým je zvýšení dostupnosti a kvality bydlení pro sociálně znevýhodněné obyvatele 
Žďáru n. S. K dosažení dopadu měla sloužit řada opatření, která jsou přehledně uvedena  
ve schématu 2 výše. Většinu naplánovaných aktivit se v době implementace SPSZ, tedy  
do konce roku 2020 nepodařilo splnit. Opatření zaměřená na zvyšování kapacity bytového 
fondu jsou v začátcích realizace a lze konstatovat, že budou, byť ne v plánovém časovém 
úseku naplněna. Plněná byla opatření týkající se spíše měkkých aktivit souvisejících 
s koordinací, strategickým plánováním a komunikací mezi obcí a obyvateli, i když mnohdy 
zůstalo jejich plnění jen částečné.  

 
6.1.1.1 Přesunutí azylové ubytovny ze sociálně vyloučené lokality 

V rámci strategického plánování byla formulována potřeba dekoncentrace sociálních 
problémů z lokality sídliště Stalingrad. Jedním z kroků pro snížení sociální zátěže místa byl 
přesun Azylové ubytovny pro muže, kterou provozují Sociální služby města Žďár nad Sázavou, 
ze svobodárny č. 5 mimo území sociálně vyloučené lokality. 
Azylová ubytovna pro muže se dosud nachází v přízemí svobodárny č. 5, kde je klientům 
k dispozici 8 místností pro 2 až 4 osoby. Maximální kapacita ubytovny je 24 lůžek. Cílovou 
skupinu tvoří muži starší 18 let, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Část klientů zde žije 
dlouhodobě nebo opakovaně, jde o osoby, které jsou zcela závislé na využívání sociálních 
služeb. Některým klientům se ale podařilo získat a udržet si bydlení v městských bytech  
ve svobodárnách. 
Místní aktéři naplánovali vybudování nového Centra sociálních služeb, kam by se 
přesunula azylová ubytovna, a zároveň by zde vznikla noclehárna pro muže a nízkoprahové 
denní centrum pro osoby bez přístřeší. Výstavba nového zařízení v jiné lokalitě by přispěla  
ke zlepšení situace ve svobodárnách, jednak uvolněním prostorů pro další městské byty,  
ale také snížením koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Navíc by v novém 
objektu mohly být poskytovány další sociální služby, které ve městě citelně schází – 
nízkoprahové denní centrum, noclehárna a azylové ubytování pro ženy bez domova. 
V průběhu implementace SPSZ se nepodařilo tento záměr zrealizovat, avšak povedlo se 
úspěšně podat projektovou žádost do IROP, na základě níž již bylo vydáno stavební 
povolení a v květnu 2021 bude zahájena výstavba Centra sociálních služeb. Jedním 
z důvodů opožděného plnění tohoto cíle byl odpor veřejnosti k výstavbě centra služeb sociální 
prevence, který však byl podle výpovědi zástupců města postupně překonán intenzivní 
komunikací. Další příčinou byla náročnost procesů spojených s vytvářením projektu, 
vyhlašováním výzev IROP a vyhověním jejich podmínkám, a následně stavebním řízením. 
Specifický cíl SPSZ směřující k přesunu azylové ubytovny mimo SVL tedy dosud nebyl 
splněn, ale k jeho realizaci dojde v pozdějším termínu. 

 

6.1.1.2 Zvyšování kapacity bytového fondu  

Město Žďár nad Sázavou je v současné době vlastníkem 607 bytů, což přestavuje zhruba 7 % 
ze všech bytových jednotek na území města. Většina městských bytů se nachází v domech, 
které jsou celé ve vlastnictví města. Pouze 14 bytů se nachází v objektech, které jako celek 
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nepatří městu. Kromě bytů zvláštního určení, bytů v domech s pečovatelskou službou  
a několika tzv. holobytů jsou městské byty soustředěny v objektech tzv. Svobodáren na sídlišti 
Žďár III. Ve Svobodárnách je 243 malometrážních bytů s dispozicí 1+1 o výměře cca 31 m². 
Současný bytový fond naprosto nedostačuje potřebám obyvatel města, nájemní bydlení  
ve Žďáře je obtížně dostupné i pro střední třídu, natož pak pro nízkopříjmové obyvatele města. 
Podle údajů MěÚ se do každého výběrového řízení na přidělení městského bytu hlásí 
průměrně 20-30 žadatelů, přičemž 21 % z nich podává žádost opakovaně (více než 5 krát). 
Vedení města tuto situaci vnímá a chce ji řešit.  
V reakci na popsanou bytovou situaci a rovněž na nevyhovující stav bydlení ve Svobodárnách, 
kde je kromě přelidnění i špatný stavebně technický stav některých bytů, bylo v rámci SPSZ 
naplánováno postupné zajištění celkem 13 sociálních bytů mimo oblast sociálně 
vyloučené lokality. Plánovalo se vyčlenění bytů ze stávajícího fondu města i výstavba nového 
bytového domu, v němž by byly i sociální či tzv. dostupné byty. Posílením bytového fondu  
o sociální byty měl být doplněn systém prostupného bydlení, v němž by lidé v bytové nouzi 
přecházeli z již existujících azylových domů (případně dětského domova) do sociálních, neboli 
městských bytů s nízkým nájmem, a poté by se dostávali dál na volný trh s nájemním 
bydlením. Sociální byty by tak znamenaly důležitý stabilizační stupeň mezi sociální službou  
a bydlením bez podpory. Již z počtu zamýšlených sociálních bytů je zjevné, že by se jimi 
nevyřešila bytová nouze ve městě, ani nevyhovující bydlení v SVL, ale byl by to jistě významný 
posun pro několik domácností, a především pro systematické řešení sociálního začleňování.  
Do konce období implementace SPSZ se nepodařilo naplnit ani jeden ze specifických 
cílů týkajících se zřízení/výstavby sociálních bytů. Nebyl vytvořen systém prostupného 
bydelní, a tudíž ani zásady a metodika přidělování sociálních bytů a dostupných 
městských bytů mimo SVL. K pravidlům přidělování však byl položen základ v koncepci 
bydlení (viz níže). Během této doby ale město připravilo projekt na výstavbu nového 
bytového domu, který byl podpořen ze SFPI. Díky tomu vznikne v ulici Sázavská do konce 
roku 2022 bytový dům s celkem 33 byty, z nichž bude 13 mít charakter sociálního bytu  
a budou tedy plně hrazeny z dotace SFPI, 4 byty budou tzv. dostupné byty, které financuje 
město s pomocí úvěru podpořeného SFPI, a 16 bytů bude mít status „bytu se závazky“, u nichž 
budou počáteční investici města postupně umořovat  nájemníci, kteří pak získají k bytu 
vlastnické právo. 
V případě záměru nové výstavby sociálních bytů je jedním z důvodů zpoždění oproti 
strategickému plánu nastavení dotačních pravidel SFPI (dříve Státní fond rozvoje bydlení), 
s nimiž se potýkaly mnohé obce a města. Jedním z problematických kritérií je podmínka 20leté 
udržitelnosti, po jejíž dobu podpořené objekty musí sloužit pro sociální bydlení. Dále se obce 
potýkají i s úzkým vymezením cílové skupiny, jíž jsou byty určeny a která je definována velmi 
nízkými příjmy. Obce, které nejsou extrémně zatíženy sociálními problémy, se v tomto případě 
vystavují riziku, že nebudou mít dostatek vlastních obyvatel na obsazení sociálních bytů  
a budou muset přijímat lidi odjinud. V případě zabydlení cílové skupiny s o něco vyššími příjmy 
pak může město čerpat na výstavbu pouze úvěr nikoliv dotaci. Problémem se také v některých 
místech ukázalo vymezení oblastí, kde je možné sociální byty stavět, protože musí být mimo 
základní sídelní jednotky s již existující sociálně vyloučenou lokalitou. Což je podmínka 
rozumná, v některých obcích a městech, ale obtížně splnitelná.  
Dlouhá doba příprav výstavby ve Žďáru nad Sázavou byla způsobena především potřebou 
vyjednat mezi politickou reprezentací, představiteli města, místními aktéry sociálního 
začleňování a veřejností přijatelné podmínky projektu. V současné době probíhá vyjednávání 
o nastavení kritérií pro přidělování nových bytů. Každý typ bytů bude mít jiné podmínky, pro 
sociální byty je to z parametrů výzvy nízký příjem a nevyhovující bydlení (interperetace 
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nevyhovujícího bydlení však může být různá). Jasně formulovanou podmínkou je také 
povinnost spolupráce se sociální službou a délka smlouvy, která bude uzavírána nejprve  
na 2 roky, poté může být prodloužena na maximálně další dva. 
Pokud budou vhodně nastavena kritéria pro přidělování bytů a dostanou se do nich  
i domácnosti ze sociálně vyloučeného prostředí, budou výše uvedené specifické cíle SPSZ 
naplněny, i když s několikaletým zpožděním. 

 

6.1.1.3 Koncepce městských bytů s důrazem na zlepšení kvality života obyvatel na 
svobodárnách 

Dalším cílem, který si stanovilo Lokální partnerství v SPSZ, bylo vytvoření koncepce 
městských bytů s důrazem na zlepšení kvality života obyvatel na svobodárnách, přičemž 
z hlediska smyslu strategického dokumentu je zde akcentována situace obyvatel svobodáren.  
Koncepce městského bydlení pod názvem Koncepce bydlení města Žďár nad Sázavou pro 
období 2019 – 2023 (dále jen „koncepce“) vznikla v rámci projektu Cesta k lepšímu bydlení3 
a byla v roce 2019 schválena. Koncepce je kvalitním strategickým dokumentem založeným  
na analytických podkladech, podrobně popisuje stav městského bytového fondu i příčiny 
současné nepříznivé situace, obsahuje rovněž prognózu lokálního demografického vývoje  
a z toho plynoucích potřeb. Jsou zde rovněž uvedeny konkrétní cíle s termínem a garantem 
plnění.  
Východiskem koncepce je potřeba rozšířit bytový fond města. Přičemž zástupce města  
na základě zájmu o výběrová řízení na nájemní byty kvantifikoval momentální potřebu 
rozšíření fondu o stovky bytů. Město toho chce docílit rekonstrukcí existujících městských bytů, 
novou výstavbou a vyhledáváním možností rozšíření fondu (přebudování nebytových prostor 
ve vlastnictví města, získání zdrojů financování na pořízení nových bytů). V koncepci jsou 
popsány všechny kategorie městského bydlení, které zahrnují sociální bydlení, podporované 
bydlení, bezbariérové byty, bydlení pro seniory, startovací byty, bydlení se závazkem, běžné 
nájemní bydlení i podporu individuální výstavby. Je zde také popsán proces přidělování bytů 
a podmínky nájmu. V dokumentu je také nastíněna představa systému prostupného bydlení 
zahrnující v prvním stupni azylové domy, poté v dalším stupni tréninkové bydlení v objektu 
s tzv. holobyty s podporou organizace Ječmínek o.p.s., která má v pronájmu 3 z těchto bytů, 
na to navazuje bydlení v městských nájemních bytech, finálním stupněm je pak bydlení 
v komerčním nájmu. Je tu rovněž uvedeno schéma ideální situace, kde by bylo prostupné 
bydlení v druhém či třetím stupni obohaceno o městské sociální byty. V rámci prostupného 
bydlení je zamýšlena různě intenzivní podpora klientů sociálními službami.  
Obecně lze říci, že koncept prostupného bydlení je postupně opouštěn jak u nás, tak 
v zahraničí. Ukazuje se, že není dostatečně efektivní při podpoře sociální mobility klientů a je 
značně náročný na realizaci. Českým specifikem je pak limit v podobě naprostého nedostatku 
bytových kapacit obcí či jiných zapojených subjektů, a to především absence sociálního 
bydlení, takže obvykle model selhává ve stupni přechodu z azylového, případně tréninkového 
bydlení do nekomerčního nájmu. I v případech, kdy je klientům poskytována kvalitní sociální 
práce a intenzivní podpora k celkové stabilizaci životní situace není docíleno jejich zabydlení, 
protože jednoduše chybí bytové kapacity. Diskutabilní je rovněž ideový základ prostupného 
bydlení, který stojí na zásluhovosti. Jak uvádí evaluace prostupného bydlení (Kocman, D.; 
Klepal, J. 2016), koncept prostupného bydlení „říká, že lidé jsou v neběžném bydlení proto,  

                                                           
3 Projekt Cesta k lepšímu bydlení I, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773, doba realizace: 1. 1. 
2018 - 30. 3. 2021; Cesta k lepšímu bydlení II, doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 06. 2022 



 
 

28 
 

že jim chybí motivace nebo dovednosti (tzv. kompetence) potřebné k běžnému životu  
a bydlení. Nedostatek obou je přivedl do neběžného bydlení a běžné bydlení nedovedou sami 
opět získat. (Jinými slovy, tato rovnice říká: dluh a ztráta bydlení = nedostatek motivace a/nebo 
nedostatek dovedností).“ K překonání situace má vést sociální práce, postup z nejméně 
kvalitního bydlení, který představují krizová zařízení nebo ubytovny, až do standardního 
stabilního bydlení s minimální či žádnou podporou se zakládá na tom, zda se klient osvědčuje 
ve sledovaných oblastech integrace do společnosti. Ovšem hlubší zkoumání příběhů lidí 
bez domova a výsledků různých realizací prostupného bydlení ukazují, že úspěch nebo 
neúspěch při získání bytu v rámci systémů prostupného bydlení není možné jednoduše 
shrnout jako problém individuální motivace nebo kompetencí uživatelů. Na situaci osob 
bez bydlení se postupně podepisuje celá řada vlivů a intervenčních faktorů, z nichž mnohé 
jsou mimo jejich kontrolu (rozkolísaný dávkový systém, praktiky podnikatelů s bydlením atd.). 
Dále je třeba si uvědomit, že lidé žijící v nižších stupních prostupného bydlení čelí vysoké míře 
chudoby, případně i diskriminace, která jim často znemožňuje uplatňovat běžné dovednosti 
každodenního života. V zařízeních krizového bydlení jako je azylový dům, také těžko mohou 
své kompetence uplatňovat, neboť jde o zcela jiný způsob ubytování, než je bydlení 
v nájemním bytě. Aby byla sociální práce efektivní, musí rozpoznat jednotlivé faktory 
neúspěchu klienta a vymanit se z mnohdy klamavého přesvědčení, že neúspěchy při 
dosahování a udržení bydlení jsou spojeny převážně s nedostatkem kompetencí či motivace 
klientů. Zároveň se v posledním desetiletí ukazuje, že mnohem účinnější je poskytovat 
intenzivní a individuálně zaměřenou sociální práci v prostředí reálného bydlení v nájemním 
bytě. V současné době se proto sociální politiky zaměřují spíše na koncept Housing first, který 
překonává ideu zásluhovosti a je založen na okamžitém zabydlení klienta ve standardním bytě 
se zajištěním intenzivní sociální práce. Housing first má celosvětově výrazně lepší výsledky,  
a rovněž podle analýz nákladů a výnosů vychází jako ekonomicky výhodnější.  
Z hlediska evaluace SPSZ je zásadní, jaký dopad bude mít koncepce na řešení 
neuspokojivé situace obyvatel svobodáren a osob bez domova, jež mají v současné době 
velmi omezený přístup ke standardnímu bydlení. Řešením jejich bytové nouze, a do značné 
míry i jejich sociálního vyloučení je výrazné zvýšení dostupných bytových kapacit města. 
Koncepce by tedy měla přinést návrhy na zajištění nových kapacit a zpřístupnění již 
existujících této cílové skupině. V tomto smyslu koncepce v kapitole o sociálním bydlení počítá 
s tím, že do roku 2023 bude městský bytový fond rozšířen o 2 vícepokojové sociální 
byty, a dále s vytvořením podmínek pro přidělování rekonstruovaných městských bytů 
současným nájemcům, kteří obývají byty nerekonstruované. Zde je třeba uvést, že 
dosavadní praxe byla taková, že do rekonstruovaných bytů byli přijímáni pouze lidé dosud 
nebydlící, nikoliv lidé z bytů nerekonstruovaných, byť jsou v substandardním stavu.4 Z takto 
formulovaných cílů vyplývá, že se sice potenciálně může zvýšit počet bytů ve standardním 
stavu, zásadním limitem však stále zůstává velikost bytů (31 m2 s dispozicí 1+1), které se tak 
ani po rekonstrukci nestanou standardním bydlením pro rodiny a vícečlenné domácnosti. 
Zároveň takřka vůbec nebude rozšířena kapacita bytového fondu a sociálního bydlení.  
Již z toho je patrné, že implementace koncepce, i kdyby byla absolutní, nemůže mít zásadní 

                                                           
4 V současné době se rekonstruují pouze jednotlivé byty, které se v danou chvíli uvolní, aby byly připraveny pro 
další nájemníky, přičemž cena rekonstrukce se pohybuje okolo 200 tisíc Kč. Paradoxně nejmenší šanci na získání 
opraveného bytu mají dlouhodobí nájemníci a starousedlíci, protože stávající systém neumožňuje kompletní opravy 
jejich bytů. Rekonstrukce čeká v budoucnu ještě cca 230 bytů, z toho více než 50 na svobodárnách. Ročně se 
dosud rekonstruuje 6 – 7 bytů.  
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efekt na řešení situace lidí na svobodárnách. Zároveň není jasné, zda a jak se plánuje 
zvýšení kapacity tréninkového bydlení v rámci druhého stupně prostupného bydlení. Zřejmé 
je z koncepce naopak to, že se bude snižovat kapacita azylového bydlení, krizové bydlení 
zůstane ve stejném rozsahu jedné jednotky pro 4 osoby v Hotelovém domě Morava, nově se 
zřídí lůžko pro ženy bez domova v režimu noclehárny.  
Zdá se tedy, že ačkoliv byla koncepce napsána v rámci projektu, jehož cílovou skupinou jsou 
osoby ze sociálně vyloučených lokalit a jehož účelem je podle projektové dokumentace 
umožnit „obyvatelům SVL řešit svou nevyhovující bytovou situaci pomocí nastavení systému 
řešení problematiky bydlení ve městě“, její dopad na uvedenou cílovou skupinu bude 
minimální. Dojde zde spíše k sekundárnímu efektu tím, že se celkově rozšíří bytový fond 
města, zvětší se i možnosti sociálně slabých a obyvatel SVL. Bez výrazného zvýšení počtů 
městských nájemních bytů s nízkoprahovými vstupními podmínkami není reálná větší 
změna situace obyvatel svobodáren. 
Pokud se dále zaměříme na podmínky přidělování bytů a podmínky nájmu popsané 
v koncepci, nalezneme zde hned několik bodů, které tvoří jen obtížně překročitelný vysoký 
práh pro sociálně znevýhodněné a obyvatele SVL. Jde především o následující zásady: 

 obecná podmínka výběrového řízení je to, zda je uchazeč schopen pravidelně  
a v řádném termínu hradit náklady spojené s bydlením,  

 do pořadníku na rekonstruované volné obecní byty v majetku Města Žďáru nad 
Sázavou budou zaevidováni pouze ti nájemci (žadatelé) se kterými pronajímatel nevedl 
v uplynulých 5 letech do podání žádosti o rekonstruovaný byt žádný soudní spor nebo 
jiné závažné řízení a to na všech agendách MěÚ, např. přestupková agenda (DS, 
OŠKS, proti soužití), přestupkové řízení u Městské policie, porušování domovního řádu 
a nájemní smlouvy projednávané na majetkoprávním odboru, neuhrazení poplatku  
za svoz komunálního odpadu, nenahlášení a neuhrazení poplatku za psa apod.  
a v uplynulých 5 letech vždy hradili nájemné a služby bez prodlení, 
 

 byty se závazky, u nichž vstupní náklady zafinancuje město a nájemníci jej pak 
postupně splácí, je u nájemců vyžadována bezdlužnost a čistý trestní rejstřík. 

 
Z pozice města jako řádného hospodáře a jeho politické reprezentace, která je závislá  
na většinovém veřejném mínění, jsou uvedené podmínky, jež považujeme za diskutabilní  
až diskriminující, naprosto pochopitelné a logické. Je však nutné si uvědomit, že koncepce 
měla být zaměřena především na řešení situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 
ohrožených osob, jejichž dosavadní koncentrace v jedné lokalitě je pro město značnou zátěží 
a přináší problémy, které ovlivňují všechny obyvatele Žďáru bez ohledu na jejich sociální 
status. Sociální vzestup vyloučených znamená zvýšení kvality života pro všechny obyvatele, 
a stejně tak jejich propad či zacyklení v neuspokojivé životní situaci znamená snížení kvality 
života ve Žďáru obecně. Tím, že většina adeptů na sociální bydlení či jiné dostupné městské 
nájemní bydlení nebude schopna splnit výše uvedené podmínky, zvyšuje se pravděpodobnost, 
že se i přes poskytovanou terénní sociální práci situace na svobodárnách se všemi rizikovými 
jevy, které se zde vyskytují, nijak nezlepší, a bude dále závislá spíše na vnějších intervenčních 
faktorech souvisejících s obecným stavem ekonomiky ČR. 
Z výpovědí místních aktérů vyplynulo, že autoři koncepce měli původně jiné záměry zahrnující 
výrazně razantnější změny, ale v procesu schvalování se je nepodařilo prosadit. Koncepce je 
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tak výsledkem kompromisu mezi snahami místních činitelů sociálního začleňování a vůlí 
představitelů města a především majetkoprávního odboru MěÚ. Stávající koncepci je tak 
možné brát jako první fázi snahy o řešení bytové nouze ve městě a podklad pro další 
integrační aktivity, které by však měly dostat v plánovaných aktualizacích větší prostor. 

 

6.1.1.4 Systém prevence ztráty bydlení 

Při strategickém plánování místní aktéři akcentovali rovněž problematiku prevence ztráty 
bydlení z důvodu nehrazení či pozdního uhrazení nájemného, případně služeb spojených 
s užíváním bytu, které je typickým opakujícím se problémem sociálně slabých domácností. 
V případě žďárské sociálně vyloučené lokality Svobodáren tvořené výhradně městskými byty 
je domácnost ohrožena ztrátou bydlení již po 2 měsících neplacení nájemného - nikoliv  
po 3 měsících, jak stanovuje občanský zákon – protože jsou zde nájemní smlouvy často 
uzavírané pouze na 2 měsíce. V případě, že nájemník plní všechny povinnosti, je mu smlouva 
po 2 měsících prodloužena opět na stejnou dobu. Podle schválených pravidel pro nájem 
v městských bytech je možné po roce, během něhož se nájemník „osvědčil“, uzavřít s ním 
smlouvu na dobu neurčitou. Tato skutečnost však pro lokalitu Svobodáren nebyla 
v provedených výzkumech plně potvrzena. 

I když je možné nahlížet na tuto problematiku z pozice města jako dobrého hospodáře, který 
musí dbát na řádné hrazení závazků svých nájemníků, je nutné si uvědomit, že ztráta bydlení 
pro osoby obývající tuto lokalitu znamená hluboký propad sociální situace a rozkolísání všech 
ostatních oblastí života. Neboť bydlení je zcela zásadním stabilizačním prvkem každého člena 
společnosti, který nelze saturovat žádnou sociální službou či jinou podpůrnou aktivitou, a bez 
něhož nejsou vytvořeny podmínky pro udržení stabilního zaměstnání, vyrovnaného 
hospodaření či zázemí pro funkční rodinu, a které má významné dopady na duševní i fyzické 
zdraví. Ve Žďáru, stejně jako v drtivé většině republiky, jsou jen velmi omezené možnosti 
dostupného bydlení, především pak pro nízkopříjmové osoby a Romy. Ztráta bydlení tak pro 
místní obyvatele bude nutně znamenat zhoršení celkové životní situace, které povede 
k vyššímu riziku návazných sociálně patologických jevů, a tak ve výsledku ke zhoršení stavu 
celé obce. Vytvoření systému prevence ztráty bydlení je proto velmi důležitým faktorem při 
řešení sociálního začleňování. 

Přestože si to Lokální partnerství při strategickém plánování stanovilo jako cíl, dosud  
se ve městě nepodařilo vytvořit systém prevence ztráty bydlení. Jednotliví aktéři 
zapojení do pronajímání městského bytového fondu nejsou systematicky  
či koordinovaně propojeni. Správcovská firma komunikuje s majetkoprávním odborem MěÚ, 
kterému předává informace o neuhrazeném nájemném, majetkoprávní odbor však už dále 
není přímo napojen na sociální odbor a jeho terénní sociální pracovníky, kteří by mohli sehrát 
zásadní roli při podpoře klientů vedoucí k řádnému hrazení závazků. Sociální odbor se podle 
výpovědi jeho zástupce o problému dozvídá obvykle až po dvou měsících prodlení úhrady, 
což je již značně pozdě. Majetkoprávní odbor podle místních aktérů nemá příliš zájem na tom, 
informovat sociální pracovníky a obecně s nimi blíže spolupracovat. Nefunkční systém do jisté 
míry supluje vlastní aktivita terénních sociálních pracovníků pracujících v rámci projektu 
města, kteří při práci s klienty zjišťují rizika a snaží se je včas odvrátit. Terénní sociální 
pracovnice se také samy obracejí na správcovskou firmu, aby co nejdříve získaly informace  
o selhávajících klientech a mohly situaci řešit. 



 
 

31 
 

6.1.1.5 Komunitní práce v městských bytech 

Žďárská sociálně vyloučená lokalita je tvořena souborem sedmi budov, které, jak už bylo 
popsáno výše, byly původně určeny pro přechodné bydlení zaměstnanců podniku ŽDAS bez 
rodin. Tomu odpovídají i vnitřní dispozice domů, v nichž jsou stejné malometrážní byty 1+1. 
Bytové domy s dlouhými chodbami se svou podobou blíží ubytovně. Ačkoliv dispozičně jsou 
byty vhodné spíše pro jednočlenné či dvoučlenné domácnosti, žije zde mnoho rodin s větším 
počtem dětí, kterým se nepodařilo získat odpovídající bydlení. S velkým počtem osob žijících 
dlouhodobě v malých bytech souvisí i řada problémů s občanským soužitím a vnímáním 
lokality veřejností. Celodenní koncentrace obyvatel v okolí domů nebo na přilehlém hřišti je 
častým důvodem stížností lidí ze sousedství. Jedním z důvodů venkovní koncentrace 
nájemníků svobodáren je právě velikost bytů a velký počet osob v malých prostorách, kteří 
raději tráví čas venku a občas se projevují odlišně, než je vnímaná norma. Problém je převážně 
s mládeží, která z nedostatku možností aktivního vyžití uchyluje k chování, které působí  
v rámci sousedství konfliktně. Toto neuspokojivé prostředí nezpůsobuje jen konfilkty mezi 
obyvateli SVL a ostatní populací, ale podporuje také vznik špatného klimatu a problémů mezi 
samotnými obyvateli svobodáren. Na vztahy mezi sousedy má rovněž vliv skutečnost, že se 
byty v jednotlivých domech, ale i v rámci domu jednoho kvalitativně liší. Některé jsou  
ve výrazně substandardním stavu, jiné jsou ve stavu lepším, nebo dokonce i po rekonstrukci. 
Jako další rozbuška mezi nájemníky působí netransparentní řešení dluhů na nájmu ze strany 
města. Podle výsledků výzkumů provedených ASZ ve Žďáře je přístup MěÚ k jednotlivým 
dlužníkům různý, a tedy vzniká prostor pro jeho ovlivňování, vytváření zásluh či naopak špatné 
pozice vůči těm, kdo o řešení dluhů rozhodují. Tato situace podporovaná bytovou nouzí  
a nejistotou bydlení (smlouvy na dobu určitou) způsobuje zvýšenou míru nevraživosti mezi 
obyvateli SVL a ztížené možnosti vytváření zdravých sousedských a komunitních vztahů. 
Vhodnou reakcí Lokálního partnerství na tuto situaci byla snaha o zavedení komunitní práce 
do SVL formulovaná v rámci třetí priority oblasti bydlení SPSZ. Ve strategickém plánu byly 
stanoveny jako cíle vytvoření projektu na komunitní práci a zavedení systému komunikace 
zástupců města s obyvateli městských bytů.  

 

Projekty Cesta k lepšímu bydlení I a II 

V rámci implementace SPSZ město realizovalo projekty Cesta k lepšímu bydlení I a II5, které 
měly sloužit i k podpoře terénní sociální práce a komunitní práce v SVL. 
Jedním z nástrojů podpořených z projektu je pozice domovníka – preventisty, který působí 
ve svobodárně č. 6, tedy v domě, jež dlouhodobě vykazuje největší sociální problémy. Pozice 
domovníka byla zavedena již před zahájením projektu. V té době byla hrazena z grantu 
ministerstva vnitra. Domovníkem se stal jeden z obyvatel domu, který byl zaměstnán 
v projektu, a ve svém pracovním úvazku má na starost péči o stav budovy i sousedského 
soužití. Jeho přítomnost by měla zajistit dodržování povinností, ale i možnost prosazení práv 
nájemníků a eliminovat rizikové jevy. Zároveň by domovník měl motivovat nájemníky 
k participaci na společném zlepšování prostředí, a to jak z hlediska jeho materiálního stavu, 
tak z hlediska mezilidských vztahů, a k zapojení do pozitivní změny lokality, které se pak může 
promítnout i do zlepšení jejich osobní životní situace. 

                                                           
5 Projekt Cesta k lepšímu bydlení I, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007773, doba realizace: 1. 1. 
2018 - 30. 3. 2021; Cesta k lepšímu bydlení II, doba realizace: 1. 7. 2020 - 30. 06. 2022 
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Osoba domovníka však podle výpovědí místních aktérů úplně nesplnila očekávání  
a pojala svou pozici spíše jako činnost údržbáře. Přesto si obyvatelé domu na domovníka 
zprvu těžce zvykali a pociťovali jeho přítomnost a aktivity jako kontrolu. Později, hlavně díky 
intenzivní komunikaci zástupců projektu a města s obyvateli, nájemníci pozici domovníka 
přijali. Podobný vývoj ve Žďáru zaznamenali i v souvislosti se zaváděním asistentů prevence 
krimininalty, kteří dnes již stabilně působí na území města, jsou obyvateli SVL vnímáni 
pozitivně a přispívají ke snížení obecné míry registrované kriminality i rizikového chování  
a zvýšení pocitu bezpečí v lokalitě (viz výše). 
Přínos domovníka k tvorbě komunity a zvýšení participace nebyla prokázána, přesto 
však místní aktéři hodnotí existenci této pozice pozitivně a chtějí ji nadále ve svobodárně 
č. 6 udržet, i když pravděpodobně v jiném personálním obsazení. Tomu nahrává i fakt, že 
obyvatel domu, který se stal domovníkem se již asi před 6 měsíci odstěhoval mimo vyloučenou 
lokalitu a do svobodárny pouze dochází.  
V současné době v lokalitě nejsou žádné vnitřní zdroje pro rozvinutí komunitní práce  
a participace. V průběhu implementace SPSZ se zde určité snahy objevily, ale s odchodem 
osoby, která byla jejich ústřední postavou, skončily. Podle místních aktérů se zdejší obyvatelé 
také nechtějí zapojovat do aktivit organizovaných zvenčí městem či jinými subjekty. Potřeba 
komunitní práce se zaměřením na hledání vnitřních autorit a zdrojů je tak ve žďárské 
SVL i nadále aktuální.  

 

Terénní program  

Jednou z klíčových aktivit projektu Cesta k lepšímu bydlení je terénní program. Sociální 
služba je určena lidem ze sociálně vyloučeného prostředí a osobám ohroženým ztrátou 
bydlení. Terénní program v rozsahu dvou pracovních úvazků poskytuje organizace Sociální 
služby města Žďár nad Sázavou. Obě terénní sociální pracovnice působí na svobodárnách, 
kde jim také byla zřízena kancelář. Během roku 2021 však bude zázemí služby přesunuto  
do vhodnějších prostor vznikajícího Centra sociálních služeb. Terénnímu programu se za dva 
roky fungování podařilo navázat dobré vztahy s klienty a získat si jejich důvěru. V rámci 
překonávání nepříznivé životní situace řeší sociální pracovníci zakázky klientů z různých 
oblastí života, akcentována je problematika nevyhovujícícho či nedostupného bydlení, která 
se zdá být nejčastějším a nejhůře řešitelným problémem obyvatel svobodáren. V tomto ohledu 
se sociální pracovnice snaží vyvářet mezičlánek ve zprostředkování potřeb mezi lokalitou, 
městem i firmou spravující byty a napomoci koordinovanému řešení situace. 

Výstupy terénního programu za období realizace projektu, tedy od poloviny roku 2018  
do prosince 2020, kdy byla poskytnuta data, jsou shrnuty níže v tabulce 8. Sociální pracovníci 
navázali kontakt s celkem 221 klienty, z toho 101 ženami a 120 muži. Dlouhodobých klientů 
má TP k prosinci 2020 celkem 127. V rámci řešení finanční situace a zadlužení klientů se 
podařilo schválit 4 klientům insolvenci. 19 klientům pomohli sociální pracovníci získat 
zaměstnání. 4 klientům byl na základě intervence terénních pracovníků přidělen městský byt. 
Z městských bytů přešlo do komerčního bydlení 12 klientů (z toho 9 Romů), všichni si bydlení 
doposud udrželi. Z tohoto počtu 6 Romů bydlí v bytovém domě firmy SaZ v Sázavě již skoro 
rok. Ostatní bydlí v pronajatých soukromých bytech ve Žďáře, přičemž třem z nich bydlení 
pomohli zajistit sociální pracovníci. Dále pomohli 3 osobám bez přístřeší získat bydlení  
na ubytovně mimo území města. Jedné klientce terénní sociální pracovníci poskytli podporu 
se sjednáním a absolvováním rekvalifikace, kterou pak využila v novém zaměstnání. Jiné 
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klientce, které hrozila ztráta bydlení, se díky vyřízení příspěvku na péči podařilo pomoci vyřešit 
dluhy na nájmu. 8 klientům byly vyřízeny za pomoci zdrojů různých nadací a podpůrných fondů 
příspěvky na úhradu kaucí, doplatků dluhů na nájemném a službách, na školní pomůcky,  
na zařízení bytu, na volnočasové kroužky. Podařilo se také získat opakované stipendium pro 
romského studenta střední školy s maturitou. Kromě toho se v rámci terénního programu 
s většinou klientů řešilo vyřízení dávek hmotné nouze či státní sociální podpory. Byly řešeny 
také žádosti o svěření dětí do péče nebo třeba i ošetření psa lidí žijících v bezdomovecké 
lokalitě.  

Tabulka 8: Výstupy terénního programu v rámci projektu Cesta k lepšímu bydlení 

Počet klientů  221 

Počet dlouhodobých klientů 127 

Počet schválených insolvencí 4 

Počet klientů, kteří získali zaměstnání 19 

Počet klientů, kterým byl přidělen městský byt 4 

Počet klientů, kteří přešli z městského do 
komerčního nájmu 

 

12 

Počet osob bez přístřeší, které získaly bydlení na 
ubytovně 

 

3 

Počet klientů, kterým byly vyřízeny příspěvky na 
mimořádné okamžité výdaje ze nestátních zdrojů 
(mimo systém dávek hmotné nouze) 

 

8 

Zdroj: Dokumentace projektu Cesta k lepšímu bydlení 

Z výše uvedeného vyplývá, že terénní program realizovaný v rámci projektu Cesta 
k lepšímu bydlení se v místní SVL dobře etabloval, místní obyvatelé jej využívají  
ve velké míře a dostavují se zde také zjevné pozitivní výsledky. Kapacitně je v současnosti 
podle výpovědí místních aktérů dostatečný a město má zájem o jeho udržení i po ukončení 
projektu. Lze konstatovat, že právě aktivity terénního programu významně přispívají  
ke zlepšení sociální situace obyvatel svobodáren a ke kvalitativní proměně sociálního 
vyloučení a zmírnění chudoby, ke kterému v letech implementace SPSZ pozvolna 
docházelo (více viz kapitola Deskripce sociálního vyloučení výše).  

 

Systém komunikace MěÚ s obyvateli městských domů  

Jedním z dalších cílů SPSZ v oblasti bydlení bylo zavést systém komunikace zástupců města 
s obyvateli městských domů. Záměrem v tomto případě bylo podpořit informovanost,  
a zároveň zapojení nájemníků do dění v jejich domě, lokalitě i ve městě. V rámci tohoto 
opatření se konaly schůzky zástupců města s obyvateli Svobodáren na různá aktuální témata, 
například zřízení funkce domovníka. Schůzek se za město účastnila manažerka SPSZ, 
zástupci sociálního či majetkoprávního odboru, případně vedení města. Respondenti z řad 
institucionálních partnerů schůzky hodnotili jako přínosné pro obě strany, a dále uváděli, že  
po počátečních rozpacích se podařilo vytvořit formát, v němž se obě strany mohly vyjádřit  
a konstruktivně diskutovat bez větších konfliktů. Schůzky se až do příchodu koronavirové 
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epidemie konaly poměrně pravidelně cca čtyřikrát za rok. Místní aktéři by rádi v pravidelných 
setkáváních dále pokračovali. 

 

6.2 Naplňování cílů Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám 

Klíčovým východiskem tvorby strategického plánu sociálního začleňování je koordinovaný 
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), který je v Metodice KPSVL definován 
jako „zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie místních opatření sociální 
integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována prostřednictvím 
specifického mechanismu financování z prostředků ESIF“. Následující část evaluační zprávy 
se zaměřuje na ověření premis KPSVL a analyzuje, do jaké míry realizace opatření 
vycházejících ze strategického plánování splňuje preferované principy, jimiž je adresnost, 
koordinace, konzistence a synergie. Kromě uvedených principů se věnujeme také 
udržitelnosti, kterou chápeme jako podmínku pro dlouhodobý efekt KPSVL. 

 

6.2.1 Adresnost a relevance 

Podle dostupných analytických materiálů i evaluačního výzkumu je evidentní, že na území 
Žďáru nad Sázavou se nachází cca 150 – 200 osob vykazujících znaky sociálního vyloučení, 
které jsou většinově koncentrovány v jedné lokalitě. Přestože zasažení města sociálním 
vyloučením není v porovnání s některými jinými regiony ČR zvláště vysoké, v kontextu kraje 
Vysočina je vnímáno jako citelné. Z celkových dat o jednotlivých aspektech sociální situace  
ve městě nevyplývá, že by zde byla přítomna větší sociální zátěž, přesto však přítomnost 
sociálně vyloučené lokality způsobuje městu problémy a zaslouží si zvýšenou pozornost. Proto 
město iniciovalo spolupráci s ASZ a vytvořilo strategický plán sociálního začleňování, jehož 
cílem je komplexní řešení neuspokojivé situace v SVL a zvýšení šance místních obyvatel  
na plnou integraci do společnosti. Jako největší problém byl identifikován stav bydlení v SVL 
a nedostupnost bydlení mimo tuto lokalitu, na jehož zlepšení byl v SPSZ kladen důraz. Lze 
tedy konstatovat, že princip adresnosti a relevance byl v tomto případě naplněn. 

 

6.2.2 Konzistence s potřebami  

Konzistence kapacity prováděných opatření v oblasti bydlení s potřebami sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob podle výsledků evaluace není 
dostatečná. S ohledem na rozsah bytové nouze obyvatel Žďáru s nízkým sociálním statusem 
způsobené malými kapacitami městského nájemního bydlení, vysokými cenami komerčních 
nájmů a substandardním charakterem bydlení v lokalitě svobodáren jsou navržené cíle SPSZ 
nedostačující, a to zejména v otázce zvyšování kapacit bytového fondu města. Je zjevné,  
že jakkoli kvalitní doprovodné nástroje k podpoře bydlení nejsou schopné saturovat potřeby 
sociálně vyloučených, pokud nemají přístup ke standardnímu bydlení. 
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6.2.3 Koordinace  

Do platformy Lokálního partnerství se podařilo zapojit všechny relevantní aktéry, v jednotlivých 
pracovních skupinách byl soustředěn velký počet osob. Lokální partnerství vyvíjelo standardní 
pravidelnou činnost, jeho hlavním tahounem byla osoba bývalé manažerky SPSZ, která celou 
spolupráci velmi aktivně organizovala a výrazně přispěla k nastartování integračním snah  
i propojení relevantních organizací s městem. V oblasti bydlení byl zásadním a takřka jediným 
aktérem městský úřad včetně nově vzniklé projektové kanceláře. Mezi jednotlivými složkami 
MěÚ se zintenzivnila komunikace, nepodařilo se však překonat některé názorové rozpory, což 
vedlo k tomu, že nebylo dosaženo některých cílů SPSZ (viz např. nastavení systému prevence 
ztráty bydlení).  

 

6.2.4 Synergie na úrovni opatření 

Cíle a opatření, tak jak byly formulovány ve strategickém plánu, měly potenciál pro vyvolání 
synergického efektu. Propojením zintenzivnění terénní sociální práce, zavádění metod 
komunitní práce a zvyšování kapacity bytového fondu města může být zvýšena efektivita 
opatření a snadněji dosaženo plánovaného dopadu. K současné chvíli ale k plnění některých 
opatření nedošlo, synergický efekt ve vztahu k dopadu zvýšení dostupnosti a kvality bydlení 
pro sociálně znevýhodněné zatím tedy nebyl zaznamenán. 

 

6.2.5 Udržitelnost 

Udržitelnost opatření v oblasti bydlení je s ohledem na vysoký podíl dosud nerealizovaných, 
respektive teprve zahajovaných aktivit je obtížně hodnotitelná. Pokud jde o dosud nastavené 
intervence, zejména terénní program v SVL a institut domovníka, zde je udržitelnost zatím 
pokryta realizací projektu, který končí v polovině roku 2022. Po skončení projektu místní aktéři 
plánují v těchto aktivitách pokračovat, pravděpodobně opět v projektovém režimu. 

 

6.3 Spolupráce aktérů a Agentury pro sociální začleňování 

Do lokálního partnerství se podařilo zahrnout všechny relevantní aktéry – kromě zástupců 
jednotlivých odborů MěÚ a městského centra sociálních služeb, také zástupce Úřadu práce 
ČR, místní nestátní neziskové organizace angažující se v oblasti sociálního začleňování 
(Ječmínek o. p. s., Oblastní Charita, Kolpingovo dílo z. s.), představitele Občanské poradny, 
městské policie i Policie ČR, místních základních škol či probační a mediační služby. Lokální 
partnerství bylo rozděleno do pěti pracovních skupin – Rodina a sociální služby, Bydlení, 
Zaměstnanost, Bezpečnost, Projekty a implementace.  

V pracovní skupině Bydlení, jejíž téma bylo předmětem evaluace, byli zastoupeni všichni 
aktéři, kteří mohou participovat na řešení této oblasti. S ohledem na skutečnost, že všechny 
naplánované aktivity SPSZ v oblasti bydlení mělo v gesci město a jím přímo řízené složky, 
nebyly v rámci evaluace dopadů intervence v oblasti bydlení zjišťovány okolnosti spolupráce 
různých aktérů v rámci Lokálního partnerství. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že pracovní 
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skupina se po období plánování setkávala podle potřeby a byla vyjadřována celková 
spokojenost s fungováním platformy Lokálního partnerství, které bylo vnímáno jako 
kvalitní výsledek práce ASZ. Fungování ASZ a vzájemnou spolupráci hodnotili aktéři sdružení 
ve skupině Bydlení velmi pozitivně (více viz kapitola 3.2).  Z výsledků evaluace vyplývá, že se 
Agentuře ve Žďáře podařilo vytvořit na základě sesíťování aktérů funkční platformu  
pro řešení sociálního začleňování, která má kapacitu pro samostatné fungování bez 
podpory ASZ. 

Shrnutí silných a slabých stránek spolupráce ASZ s městem Žďár n. Sázavou: 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Sesíťování všech relevantních aktérů do 
LP 

 Aktivní přístup města k problematice 
sociálního začleňování 

 Osobnost manažerky SPSZ 
 Ochota města investovat vlastní 

prostředky a převzít závazky související 
s novou výstavbou 

 Zdařilá realizace projektu Cesta k lepšímu 
bydlení 

 Posílení kapacity sociálních služeb pro 
osoby ze SVL 

 Komunikace města s obyvateli (nejen 
SVL) 
 

 
 Rigidita některých odborů města vůči 

změnám a nutným intervencím ve prospěch 
sociálně znevýhodněných 

 Slabší politická vůle k realizaci razantních 
systémových změn v bytové politice 

 Pomalejší tempo v prosazování záměrů 
SPSZ 

 Nedostatečná spolupráce mezi 
institucionálními aktéry v oblasti řešení 
dluhů na nájemném a souvisejících 
službách  
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 Závěry evaluace  
 

V rámci provedeného evaluačního výzkumu bylo zjištěno, že spolupráce města Žďár  
nad Sázavou a Agentury pro sociální začleňování splnila očekávání místních aktérů  
a byla z jejich strany hodnocena výrazně pozitivně. Hlavním přínosem pro město byla 
intervence v oblasti sesíťování a koordinace relevantních aktérů, získání informací a nových 
kompetencí v řešení sociálního začleňování, a rovněž poskytování projektového poradenství. 
Tak jako i v jiných spolupracujících obcích splnila zde Agentura roli motivátora a důležitého 
impulsu k nastartování a rozvinutí integračních procesů. Ze strany města pak byla v průběhu 
spolupráce zaznamenána výrazná vlastní aktivita, vstřícnost a velmi dobrá kooperace, jejímž 
motorem byla především bývalá manažerka SPSZ, díky níž se podařilo otevřít např. otázku 
neuspokojivého stavu bydlení sociálně vyloučené populace. Manažerka SPSZ pak měla 
důležitou oporu v sociálním odboru MěÚ.  

Většina obsahu SPSZ v oblasti bydlení, na niž se evaluace zaměřovala, nebyla do konce 
platnosti dokumentu naplněna. Některé cíle však budou splněny v pozdějším termínu. 
Lehce zpožděn byl přesun azylové ubytovny mimo oblast SVL, která bude umístěna do nově 
vznikajícího Centra sociálních služeb, jehož výstavba bude zahájena v květnu tohoto roku  
a během roku 2022 by mělo začít fungovat. Zpoždění nabralo i plnění cílů týkajících se zřízení 
a výstavby sociálních bytů. 13 sociálních bytů vznikne v nově vystavěném bytovém domě, 
jehož stavba podpořená ze SFPI by měla být dokončena do konce roku 2022. Otázkou 
zůstává, zda se do těchto sociálních bytů dostane cílová skupina, na níž byl tento cíl SPSZ 
směrován. Nejistota týkající se cílové skupiny sociálního bydlení plyne z dosavadní formulace 
bytové koncepce města, která byla připravena v rámci plnění jednoho z cílů SPSZ,  
a v současné podobě však nesplňuje očekávání s ní spojená. Jde především o to, že obsahuje 
podmínky pro nájemce (sociálních i jiných městských) bytů fakticky vyčleňující většinu 
obyvatel SVL z přístupu k nim. 

Nesplněn zůstal cíl vytvořit systém prevence ztráty bydlení, který ztroskotal  
na nedostatečném propojení důležitých aktérů a bylo by dobré se na něj zaměřit v další fázi 
spolupráce města s ASZ při naplňování Tematického akčního plánu. 

Plněny byly cíle týkající se zavádění komunitní práce a participace v sociálně vyloučené 
lokalitě. Byl zřízen institut domovníka-preventisty na jedné ze svobodáren a nastaven 
systém komunikace města s místními občany. Sice se zatím nepodařilo podpořit komunitu  
ve větší participaci na proměně SVL a sociálním vzestupu jejích obyvatel, byly však položeny 
určité základy pro další rozvoj.  

Nejvýraznějším přínosem implementace SPSZ bylo zřízení terénního programu pro 
klienty ze SVL v rámci projektu Cesta k lepšímu bydlení I a II. Tato služba přinesla posílení 
sociální práce o dva pracovní úvazky zaměřené specificky na osoby ze svobodáren. Sociální 
pracovnice za dva roky svého působení dokázaly splnit celou řadu zakázek klientů a pomoci 
jim v různých oblastech života. Zároveň se staly důležitým komunikačním a koordinačním 
prvkem města pro řešení situace v SVL. Jejich působení se projevilo také ve zklidnění 
bezpečnostní situace v místě a zlepšení sociálního statusu některých klientů a jejich vymanění 
se ze SVL.  

Na základě provedené evaluace musíme konstatovat, že zamýšleného dopadu 
implementace SPSZ, který byl formulován jako zvýšení dostupnosti a kvality bydlení 
pro sociálně znevýhodněné se nepodařilo dosáhnout, i když bylo dosaženo jistých dílčích 
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zlepšení a položeny základy pro úspěšnou integraci osob ze SVL do běžné společnosti.  
Je ovšem třeba rovněž říci, že zvýšení dostupnosti bydlení je pro aktéry na lokální úrovni velmi 
obtížně řešitelný úkol, jehož splnění nelze očekávat v horizontu 4 let, na něž byl napsán 
strategický plán. Jak už bylo uváděno výše, bez dostatečných kapacit bydlení nelze bytovou 
nouzi a spolu s ní i neuspokojivou životní situaci sociálně slabých úspěšně vyřešit. Na jejich 
zvýšení má však město omezené finanční možnosti. Je tedy důležité, aby byl tento cíl  
do budoucna jednou z hlavních priorit města, což může v dlouhodobém horizontu přinést 
potřebnou změnu. 

V rámci hodnocení vývoje stavu sociálního vyloučení v obci bylo zjištěno, že se v průběhu 
spolupráce města s ASZ (2016 – 2020) kvantitativní rozsah a rozmístění sociálního vyloučení 
ve městě v podstatě nezměnil. Na vývoji relevantních statistických dat ale vidíme, že ve všech 
sledovaných ukazatelích (výplata dávek hmotné nouze, nezaměstnanost, zadluženost, 
kriminalita) s výjimkou zadluženosti došlo k pozitivní změně – snížil se počet příjemců 
dávky hmotné nouze, počet nezaměstnaných i registrovaná kriminalita, přičemž některé 
z ukazatelů výrazně. Jediným aspektem, kde jsme zaznamenali zhoršení je oblast 
zadluženosti. Oproti celostátnímu trendu ve Žďáře stoupá počet osob v exekuci. Na základě 
analýzy dat lze konstatovat, že město Žďár n. S. jako celek nevykazuje žádné zásadní 
sociální problémy a jeho výsledky ve sledovaných indikátorech se pohybují kolem 
průměru republiky. Problém je zde koncentrován do sociálně vyloučené lokality, která však 
není tak početná, aby se zhoršená situace zdejších obyvatel výrazněji promítla do plošných 
dat. 

Doporučení: 

 pokračovat v zintenzivnění kooperace a koordinace aktivit místních aktérů s důrazem 
na propojení činnosti majetkoprávního odboru s terénními sociálními službami v oblasti 
prevence ztráty bydlení, 

 posílit dluhové poradenství a zaměřit koordinovanou pozornost na řešení situace 
předlužených obyvatel města, 

 přizpůsobit koncepci bydlení potřebám a limitům obyvatel svobodáren, 
 zvyšovat kapacitu bytového fondu města všemi dostupnými způsoby,  
 dále rozvíjet komunitní práci v SVL. 
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