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 ÚvOd

Tato metodika je dokumentem, který popisuje, jak udržitelně nastavit jeden ze 
základních cílů Agentury pro sociální začleňování - podporu obcím, které se setká-
vají s problémy spojenými s dopady sociálního vyloučení� Nejde jen o popis ukon-
čení tříleté podpory obcím a dalším partnerům, ale i o částečné zhodnocení 
dopadů celé tříleté intervence� Pro popis toho, jak tuto exit strategii v obci uskuteč-
nit, je nutné přiblížit i celé schéma spolupráce obce s Agenturou pro sociální začle-
ňování a vylíčit podrobně procesy, které se v rámci této spolupráce odehrály a které 
mají pokračovat i po ukončení podpory obci ze strany Agentury� 

Tato metodika se zaměřuje na zajištění pokračování a návaznosti procesů, které 
v obcích započaly, především strategického plánování� Cílem je zajistit udržitelnost i pro 
výstupy tohoto procesu a aktivity plánované jednotlivými členy lokálních partnerství� 
Důležité je také podrobně monitorovat tyto aktivity a jejich dopady na cílové skupiny� 

Jako úspěšnou exit strategii můžeme hodnotit postup, který po ukončení tříleté 
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování zajistí udržení platformy místní spo-
lupráce, procesů spojených se strategickým plánováním i opatření, která zmírňují 
dopady sociálního vyloučení nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale v celé obci� 

Vše, co se odehrálo během tříleté spolupráce Agentury pro sociální začleňování 
s obcí, tak není omezeno pouze na uvedenou dobu tří let� Všechny kroky, které 
Agentura obcím pomáhá nastavit, jsou vytvářeny s jasným cílem, že v nich 
budou zástupci obce i místních orgánů pokračovat a navazovat na ně. Pro-
ces exit strategie (ukončení tříleté spolupráce s Agenturou a přechod do dalšího 
období po této spolupráci) musí navazovat na vizi, cíle a postupy Agentury pro soci-
ální začleňování i na celou předchozí spolupráci a vše, co se během ní v obci v oblasti 
sociálního začleňování odehrálo - od zahájení spolupráce, přes posilování místních 
partnerů, proces strategického plánování až po evaluaci dopadů konkrétních aktivit� 

Nedílnou součástí této strategie je i příprava další možné spolupráce s Agenturou 
v režimu tzv� vzdálené podpory (podpora v podobě poradenství, konzultací i podpory 
při řešení komplikovaných situací, která je možná i po ukončení tříleté spolupráce)�  

Mezi nejvýznamnější kroky úspěšné exit strategie patří:
•  zahájení spolupráce s obcí a důkladné zmapování místních absorpčních kapacit 

a jejich posilování
• proces strategického plánování s aktivní účastí vedení obce
•  naplňování navržených opatření včetně nástrojů a cílů, které jsou spojeny s ukon-

čením spolupráce a odchodem Agentury pro sociální začleňování� 
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 agentura prO sOciální začleňOvání

Následující kapitola popisuje fungování Agentury pro sociální začleňování a pro-
cesy, které zavádí na místní úrovni v souladu se svou vizí a posláním� Jak jsme již 
uvedli, všechny tyto procesy jsou v obci zaváděné tak, aby byly udržitelné i po ukon-
čení standardní tříleté spolupráce� V souladu s vizí a posláním Agentury by tak měly 
být i aktivity, které dobu této tříleté spolupráce přesahují� Exit strategie je tedy 
jedním z nástrojů Agentury, který napomáhá k naplňování jejích cílů�

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění pod-
pory obcím v procesu sociálního začleňování� Vznikla v důsledku přetrvávající exi-
stence sociálně vyloučených lokalit v ČR a jako reakce na špatné životní podmínky 
jejich obyvatel�

Agentura prostřednictvím vlastní odborné standardizované metodiky prosazuje 
systémová dlouhodobá opatření především v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, 
bydlení, bezpečnosti a zdraví, která vedou k zajištění rovného přístupu všech oby-
vatel obce ke zdrojům, informacím a službám a napomáhají k harmonickému  sou-
žití� Agentura uplatňuje nadresortní přístup a zajišťuje přenos podnětů z místní 
úrovně na úroveň meziresortní a naopak�

Výsledkem působení Agentury v obcích je vznik, posílení a rozvoj dlouhodobých 
integračních procesů, eliminace problémů doprovázejících sociální vyloučení a pre-
vence vzniku nových sociálně vyloučených lokalit� V obcích je nastaven funkční 
a udržitelný systém spolupráce, který vytváří podmínky k podpoře občanského 
soužití, a jsou zajištěny podmínky k posilování kapacit aktérů v předcházení sociál-
ního vyloučení a k rozvoji lokality a zvyšování kvality života jejích obyvatel� 

Tyto procesy a politika jsou dlouhodobě udržitelné, institucionálně ukotvené 
a nezávislé na proměnách na politické úrovni�

Závěrečná konference „Dobré paxe v sociálním začleňování“ 
(10. 10. 2012, Olomouc)
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Hlavní a specifické cíle Agentury pro sociální začleňování

Hlavním cílem Agentury pro sociální začleňování je podporovat obce při 
začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Hlavní cíl lze rozdělit do následujících tří specifických cílů:

1�  Pomáhat obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů soci-
álně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouho-
dobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy�

2�  Propojovat místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové 
organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřej-
nost), aby při sociálním začleňování spolupracovaly�

3�  Spolupracovat s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně smě-
rem ke státní správě, podílet se na formování státní politiky sociálního začle-
ňování a její koordinaci�

Cíle Agentury je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociál-
ního vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podni-
kateli a dalšími subjekty a při zapojení občanů� 

Cílové skupiny Agentury pro sociální začleňování
Při vymezování působnosti Agentury není vhodné primárně zaměřit pozornost 
pouze na cílovou skupinu obyvatel sociálně vyloučených lokalit� Není účelné stano-
vovat hranice (geografické či domnělé) sociálně vyloučené lokality a za příjemce 
pomoci či pozornosti považovat pouze obyvatele uvnitř tohoto prostoru, nadto 
pouze Romy (ať již takové, kteří se k romské národnosti hlásí, či takové, které je 
možné díky sumě rozpoznatelných vnějších znaků za Romy považovat)� 

Daleko vhodnější je Agenturu definovat jako řešitele sociálního problému, 
který se nejviditelněji projevuje vznikem sociálně vyloučených lokalit 
s převahou romského obyvatelstva. Úkolem Agentury navíc není pouze řešit 
problémy v již vzniklých vyloučených lokalitách, ale jejich vzniku také účinně před-
cházet� Takto definovaná působnost umožňuje zaměřit pozornost nejen na geo-
graficky ohraničené lokality v čase jejich existence, ale obecně na místa 
(obce, městské čtvrti, apod.), kde obyvatelstvo (nebo jeho část) může být 
nebo je ohroženo sociálním vyloučením; a se zvláštní pozorností na Romy, 
kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi nejvíce� 

Tato definice nevylučuje z přímé podpory obyvatele majoritní společnosti či 
jiných menšin, kteří mohou být zasaženi kumulovaným znevýhodněním, které se 
nejčastěji manifestuje právě v sociálně vyloučených lokalitách�
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Agentura svou činnost zaměřuje především na primární cílovou skupinu, 
do které patří následující aktéři:

• obce (obecní a městské úřady, magistráty)
•  instituce a další aktéři působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, 

nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé)

Dále se Agentura zaměřuje na sekundární cílovou skupinu, která z činnosti 
Agentury benefituje druhotně (především díky aktivitám aktérů uvedených v pri -
mární skupině)Tato sekundární cílová skupina je definována následovně:

•  obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další lidé ohrožení sociálním vyloučením 
mimo tyto lokality, především Romové

• širší veřejnost (obyvatelé celé obce)

Poslání, cíle i veškerá činnost Agentury pro sociální začleňování vychází z takto 
formulované vize:

Vize Agentury pro sociální začleňování
Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavily místní strategický 
plán sociálního začleňování, jehož naplněním na území obce dochází:

1� K plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti�

2�  K revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoji zaostalých částí obce, rozvoji 
sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce�

3�  K zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní 
péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího sociálního 
vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů, rozvoji občasné spo-
lečnosti a podpoře občanského soužití�

K naplňování této vize, poslání i cílů využívá Agentura následující základní nástroje:
 
Základní nástroje Agentury pro sociální začleňování

Lokální partnerství
Lokální partnerství je platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání 
zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří 
jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci� Členové 
partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně 
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v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategické plány a kon-
krétní projekty pro podporu sociálního začleňování� Lokální partnerství je základem 
činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách�

Lokální partnerství je tak odbornou platformou pro spolupráci a proces strate-
gického plánování a představuje koordinační platformu, na které jsou sjednoco-
vány postupy všech zapojených institucí a organizací, které se zabývají řešením 
sociálního vyloučení v obci�

Situační analýza
Situační analýza je podrobný výzkum, respektive textový výstup z tohoto výzkumu, 
který zachycuje situaci v obci a zejména v sociálně vyloučených lokalitách� Sou-
střeďuje a interpretuje dostupná data od jednotlivých institucí (kvantitativní část) 
a prostřednictvím rozhovorů mapuje potřeby obyvatel lokality, příčiny vzniku pro-
blémů a možné překážky v jejich řešení (kvalitativní část)� Tematicky se situační 
analýza zaměřuje na oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání, sociálních služeb, 
bezpečnosti a zdraví� Informace obsažené v situační analýze jsou pro Agenturu 
a lokální partnery nezbytné v prvních fázích procesu strategického plánování�

Strategický plán
Strategický plán sociálního začleňování v obci je závazným rozvojovým dokumen-
tem, na jehož přípravě se podílejí všichni členové lokálního partnerství� Obsahuje 
souhrn potřeb lokalit získanýchze situačních analýz a návrhy konkrétních opatření 
a projektů, které přispějí k jejich naplnění (vždy včetně termínů a odpovědných rea-
lizátorů)� Na jeho přípravě se podílejí všichni členové lokálního partnerství, většinou 
rozděleni do tematických pracovních skupin� Plnění strategického plánu je následně 
monitorováno a plán je zpětně aktualizován a revidován� Jeho zpracování je 
nezbytné pro efektivní řešení sociálního vyloučení v obci�

Projektové poradenství
Agentura poskytujevšem partnerům v lokálním partnerství poradenství pro čerpání 
prostředků z evropských fondů a dalších dotačních titulů� Jde především o pod-
poru při vybírání vhodných dotačních titulů, přípravě projektových záměrů i žádostí� 
Poradenství může mít různou intenzitu od konzultací projektového záměru až 
po koordinaci příprav jednotlivých projektových žádostí� Při poskytování projekto-
vého poradenství je kladen důraz především na synergii jednotlivých projektových 
aktivit, které se v obci v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
realizují� 

Exit strategie
Po dobu působení Agentury jsou posilovány kapacity obce a dalších místních 
aktérů k zajištění převzetí procesů realizovaných Agenturou po jejím odchodu� Jsou 
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připraveny varianty institucionálního zakotvení přebíraných procesů, metodické 
materiály a institut „vzdálené podpory“� Exit strategie tak tvoří jeden z nástrojů 
Agentury pro sociální začleňování� Pro volbu exit strategie připravuje Agentura pro 
sociální začleňování v rámci svého tříletého intervenčního procesu vhodné pod-
mínky� Podmínky pro exit strategii vytváří lokální konzultant Agentury od samot-
ného vstupu do lokality�

Vzdálená podpora
Vzdálená podpora je určena obcím, se kterými Agentura pro sociální začleňování 
ukončila standardní tříletou spolupráci� Vzdálená podpora je výrazně omezena 
na konkrétní cíle a úkoly, které jsou předem stanoveny v memorandu o vzdálené 
podpoře� Memorandum o vzdálené podpoře je schvalováno zastupitelstvem obce 
před ukončením spolupráce� Ve většině případů je vzdálená podpora zaměřena 
na konkrétní úkoly a podporu při realizaci stěžejních projektů, které přesahují 
časový rámec spolupráce� Agentura pro sociální začleňování zajišťuje vzdálenou 
podporu poskytováním odborné a personální kapacity, které jsou určeny k plnění 
cílů a úkolů stanovených v memorandu o vzdálené podpoře� 

Krizová intervence
Krizová intervence je určena pro obce, se kterými nemá Agentura pro sociální 
začleňování uzavřené memorandum o spolupráci� Je poskytována v takových pří-
padech, kdy hrozí eskalace napětí mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit 
a majoritní částí veřejnosti, a v případech řešení krizové situace větší části obyvatel 
sociálně vyloučených lokalit� Je určena pro vyhledání vhodného řešení, poskyto-
vání odborného poradenství zúčastněným stranám nebo jejich mediaci�

Evaluace
Evaluace má stejně jako situační analýza podobu zprávy z výzkumu a představuje 
způsob vyhodnocení dosavadního úsilí v oblasti sociálního začleňování� Předmě-
tem zkoumání je fungování zavedených nástrojů a opatření včetně jejich dopadu 
na život obyvatel lokality� Zaměření se dále odvíjí od fáze spolupráce s Agenturou 
– např� po prvním roce spolupráce má smysl hodnotit ustanovení lokálního partner-
ství a pracovních skupin, komunikaci jednotlivých aktérů, činnost lokálního konzul-
tanta či kvalitu vznikajícího strategického plánu, zatímco několik let po ukončení 
klasické tříleté spolupráce je užitečné sledovat dopady zavedených změn na fun-
gování institucí a život v lokalitě, schopnost obcí řešit problémy samostatně apod� 
Evaluaci provádějí externí odborníci, kteří podobně jako v případě situační analýzy 
vycházejí z informací od institucionálních aktérů a z rozhovorů s obyvateli lokality� 
Zpětná vazba je cílena zejména na Agenturu a lokální partnery v obcích�
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Intervenční proces 
Agentury pro sociální 

začleňování
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 intervenční prOces agentury prO sOciální začleňOvání

1. ROK 2. ROK 3. ROK

Proces strategického plánování
Zahájení

spolupráce
Intervence

ASZ

Strategické
plánování

Přípravná
fáze

Plánovací
fáze

Implementace 1 Revize 1 Implementace 2

Exit

Trvání spolupráce Agentury pro sociální začleňování a obce je zpravidla tříleté� 
Větší část tohoto období probíhá strategické plánování� Nejedná se o krátkodobý 
proces, který by byl zaměřen pouze na aktuální ekonomické a kapacitní možnosti 
obce a dalších partnerů a byl omezen pouze na dílčí řešení problémů spojených se 
sociálním vyloučením� Vzhledem k povaze a rozsahu problémů, kterými se Agen-
tura pro sociální začleňování s partnery v daných místech zabývá, by krátkodobá 
a dílčí řešení nebyla příliš efektivní� 

Dohoda o spolupráci a mapování situace v obci
V první fázi spolupráce je úkolem Agentury pro sociální začleňování:
•  seznámit se s politickými a výkonnými představiteli obce, vymezit a dohodnout 

spolupráci,
•  vyhledat další potenciální partnery, zjistit jejich zájmy, možnosti a kapacitu pro 

spolupráci,
•  ustavit lokální partnerství,
•  zmapovat situaci v oblasti sociálního vyloučení a identifikovat priority a cíle pro 

tvorbu společných projektů či pro okamžitou intervenci�

Na začátku procesu sociálního začleňovaní musí stát pevné rozhodnuti, že situ-
aci v sociálně vyloučených lokalitách je obec a její politická reprezentace 
odhodlaná řešit.

Jedná se o jeden z nejkomplikovanějších procesů, zatížený stovkami špatných 
praxí, nedostatečným uplatňováním státních a evropských integračních politik, 
malou popularitou mezi voliči, negativním či přezíravým až nenávistným postojem 
části české veřejnosti k Romům, a také – bohužel velmi masivně – zneužíváním 
tématu k lacinému populismu� 
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Řada příkladů z České republiky i z dalších evropských i neevropských zemí 
přitom ukazují, že vhodné dlouhodobé a účinné řešení tohoto problému je 
následující: podpora sociálnímu začleňovaní sociálně znevýhodněných či 
marginalizovaných lidí.

Je však zřejmé, že pro řadu z uvedených problémů nebude nikdy existovat 
jediné zcela univerzální řešení� Vždy bude třeba hledat komplexní systém vzájemně 
provázaných a doplňujících se kroků ušitých na míru danému místu a situaci�

Kromě jasného a pevného rozhodnuti a odhodláni k sociálnímu začleňovaní je pro 
úspěšnost jednotlivých opatřeni i jejich celku důležité naplňovat následující prin-
cipy, které jsou pro všechny situacespolečné:

• princip kontextu,
• princip sdíleni dobrých praxi�
• princip spolupráce�
• princip participace,
• princip přijeti odpovědnosti,
• princip individuality,
• princip prevence,
• princip mobility�

Nutným předpokladem úspěšné spolupráce je úvodní představení politiky a 
strategie Agentury představitelům obce a dalším potenciálním členům 
lokálního partnerství. Dohoda na základních principech a jejich přijetí, spolu 
s posouzením možností a kapacity členů partnerství hned na počátku spolupráce 
by měly posloužit k vyjasnění vzájemných očekávání a realistickému pohledu 
na možnosti spolupráce Agentury, obce a dalších partnerů� 

Kromě představení poslání, vize a principů Agentury může lokální konzultant při 
navazování kontaktů nabídnout politickým představitelům obce a potenciálním 
členům lokálního partnerství i konkrétní nástroje a opatření, které se osvědčily 
v místech, kde Agentura již působila či působí�

Na úvodní představení a shodu nad základními principy spolupráce úzce nava-
zuje standardizovaný sběr dat a jejich analýza. Tento krok umožní získat 
objektivní pohled na sociálně vyloučenou lokalitu a její obyvatele� Tato lokalita bývá 
složitým, uzavřenýma neprůhledným propletencem vztahů a problémů, kterým 
není snadné porozumět� O lokalitách koluje mnohdy spousta nepravdivých 
a nepřesných informaci, domněnek, subjektivních názorů a soudů nebo zastara-
lých údajů, které cestu k řešení problémů pouze komplikují� Výzkum sociálně 
vyloučené lokality provedený mezi jejími obyvateli i mezi lidmi a subjekty, které 
působí vně, by měl přinést přesnější data o jejích obyvatelích a hlubší porozumění 
dění v lokalitě a celkové situaci, pochopeni příčin problémů a souvislostí, které jsou 
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překážkou v jejich řešení� Takto zpracovaná analýza je nezbytným předpokladem 
pro plánování – dohodu členů lokálního partnerství o výchozí situaci a výběr pro-
blémů, které je třeba řešit v různých časových horizontech�

Ze situační analýzy
Ubytovna Lipová

Lokalita v ulici Lipová se nachází na okraji rodinných 
domků, v místě, kde ulice končí, klesá pod horizont 
a ústí do malého areálu průmyslových budov� Vznikla 
teprve v létě 2014� Někdejší kanceláře přestavěné 
na ubytovnu pro dělníky přestaly provozovateli zajišťo-
vat zdroj příjmů, a tak se rozhodl pro změnu cílové 
skupiny a dlouhodobě ubytovává sociálně slabé� 
Hovořili jsme s obyvatelem ubytovny, který je pověřen 
správou objektu� Uvedl, že byl spolu s rodinou prvním 
ubytovaným a pomáhá obsadit další buňky (v době-

návštěvy v říjnu 2014 byly ještě některé prázdné)� Majitelem budovy je podle katastru firma 
Průzkum Příbram, spol� s r�o� (v katastru je rovněž uvedeno, že je na stavbu uvalena exekuce), 
provozovatelem je ovšem podle informací správce jistý soukromník z Olomouce, který si 
ubytovnu od firmy pronajímá� V době návštěvy měla ubytovna 15 obyvatel, z toho 6 bylo dětí 

(2 školní a 4 předškolní), Romové představovali 2/31�

Počet lidí Počet předškolních 
dětí

Počet dětí ve škol-
ním věku

Odhad počtu 
Romů

15 4 2 10 (67 %)
Tabulka č. 4: Skladba obyvatel ubytovny Lipová (říjen 2014)

Záchody, sprchy a kuchyň jsou společné, výjimku tvoří rodina správce, která má sociální 
zařízení i kuchyň v bytě� Na jedné straně jsou místnosti větší, tam se ubytovávají rodiny 
s dětmi, na druhé jsou jednotlivé menší pokoje� Některé buňky byly v době návštěvy ještě 
neobsazené a správce do nich hledal nájemníky, tvrdil, že v tomto ohledu spolupracuje také 
se sociálním odborem� Platí se 3 900 za lůžko, za děti méně, kauce prý není vyžadována 
a smlouva je na dobu neurčitou� Vnitřek domu je opravený, vstup se zamyká, problém s hmy-
zem se údajně zatím neobjevil� K domu přilehá poměrně rozsáhlá zahrada s ovocnými 
stromy, zahradou se dá sejít dolů a během 5 minut se ocitnout u obchodního centra� Obyva-
telé projevovali velkou spokojenost s nalezeným bydlením, což bylo umocněno i tím, že mnozí 
z nich se předtím nalézali v tíživé situaci – dva oslovení byli bez domova a jedna žena žila 
v nezkolaudovaném objektu a bála se, že jí sociální odbor odebere děti�

/Štěpánková, H�, Situační analýza Příbram, 2015/

1  Do konce roku 2014 došlo k očekávanému nárůstu obyvatel ubytovny, vyskytly se konflikty mezi nájemníky a zhoršily se hygienické pod-
mínky. V lednu 2015 byla situace po zásahu úřadů opět stabilizována a kapacita ubytovny se ustálila na 22 lůžkách.

Fotografie č. 7: Ubytovna Lipová
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Při sběru dat postupují lokální konzultanti obvykle následovně:

•  Shromáždí si veškeré údaje výsledky šetření, výzkumů a dalších relevantních 
materiálů, které se sociálně vyloučenými lokalitami v dané obci/městě zabývaly�

•  Shromáždí informace v rámci úřadu samosprávy a od dalších spolupracujících 
subjektů (potenciálních členů LP)� 

•  Na základě získaných dokumentů a informací od partnerů vyplní tzv� checklist 
opatření, který slouží pro rychlý přehled o tom, která opatření jsou v lokalitě již 
používána a která naopak chybějí� 

•  Vyhledají potenciální partnery pro spolupráci a provedou jednoduchou analýzu 
jejich stávajících aktivit, záměrů, překážek, na které narážejí, a o jejich individuál-
ních očekáváních� 

Všechny situační analýzy vypracované pro Agenturu pro sociální začleňování 
najdete na webové stránce  
 www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty 

Lokální partnerství
Na základě analýzy možných partnerů, případně dalších analytických výstupů vyti-
puje lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování zásadní partnery a osloví 
je s nabídkou spolupráce v lokálním partnerství� To představuje odbornou plat-
formu pro nadcházející proces strategického plánování� Do jeho činnosti by se ide-
álně měli zapojit všichni relevantní místní aktéři činní na poli sociální integrace� 
Typicky se jedná o zástupce měst a obcí, kraje, školy a školských zařízení, Policie 
ČR, městské policie, neziskových organizací a poskytovatelů sociálních služeb, 
úřadu práce a zaměstnavatelů, vlastníky bytového fondu�

Lokální partnerství plní především tyto funkce:

Informace
Lokální partnerství slouží svým členům jako informační platforma� Člen partnerství 
získává snadněji a zdarma informace od vedení lokálního partnerství a od jeho 
členů� Je vhodné, když mezi členy partnerství a jeho vedením proudí informace 
oboustranně� Vedení zprostředkovává členům informace z centrální (celostátní) 
úrovně a přenáší místní informace z partnerství na centrální úroveň�

Komunikace
Partnerství je prostor pro odstraňování komunikačních bariér� Vedení lokálního 
partnerství má funkci facilitátora, pomáhá ke zmírňování nebo úplnému odstranění 
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nedůvěry mezi některými stranami, pomáhá zlepšovat a posilovat vzájemné vztahy 
spolupracujících subjektů� Díky vzájemné komunikaci mají členové partnerství 
i více příležitostí k různým formám spolupráce, o kterých možná dříve ani 
nevěděli�

Spolupráce
Partnerství je síť a ta zakládá možnost spolupráce� Partnerství napomáhá najít 
společné projekty, dát dohromady vhodné partnery, zprostředkovat kontakty, 
umožňuje jednání i odborné konzultace� Základní funkcí partnerství je povzbuzovat 
spolupráci mezi místními subjekty� Ten, kdo partnerství vede, tak činí pomocí vhod-
ných analytických, informačních a metodologických nástrojů� Členové partnerství 
společně vytváří postup vedoucí k systémovému řešení problematiky sociálního 
vyloučení na úrovni daného místa�

Poradenství a lobbing
Každý člen partnerství může těžit z koncentrace informací, osobností, kontaktů 
a příležitostí, které takové partnerství přináší� To, že členové partnerství znají 
a dokáží podrobně popsat problémy a potřeby na lokální úrovni umožňuje přenášet 
jejich společné zájmy směrem k místním, regionálním a státním orgánům� 

Public Relations
Partnerství umožňuje společnou propagaci jeho členů a aktivit na lokální úrovni� 
Pro členy partnerství je členství v něm prestižní záležitostí� Lokální partnerství 
mnohdy vytváří vlastní komunikační plán� 

Činnost lokálního partnerství vede 
a koordinuje lokální konzultant Agen-
tury� Lokální partnerství je ustaveno 
na základě memoranda o spolupráci 
mezi obcí a Agenturou� Na prvním jed-
nání partnerství bývá schválen jeho 
statut a jednací řád� 

Strategické plánování
Strategické plánování představuje systematický přístup k sociálnímu 
začleňování v obci. Je zaměřeno na efektivní využívání zdrojů a kapacit tak, aby 
obec a místní partneři mohli adekvátně, správně a včas reagovat na změny ve vnitř-
ním i vnějším prostředí ve všech relevantních oblastech sociálního začleňování� 

Strategické plánování je osvědčeným postupem, je dlouhodobé a komplexní, 

členové pracovní skupiny Vzdělávání 
Lokálního partnerství Žlutice
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optimalizuje zacházení s  lidskými a finančními zdroji a vede ke konsensu širokého 
okruhu subjektů, které se na území obce dlouhodobě zabývají sociálním 
začleňováním�  

Hlavní přínos procesu strategického plánování spočívá v tom, že pomáhá uvě-
domit si slabé stránky i silné stránky obce a partnerů a udávájasně dohodnutý 
a žádoucí směr vývoje v řešení klíčových problémů� 

Strategický plán sociálního začleňování je deklarací odborného a politického 
konsenzu o společných cílech ve všech jednotlivých oblastech (jedná se zpravidla 
o oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení, bezpečnosti a zdraví) a jeho zpraco-
vání je pro nastavení efektivního postupu řešení sociálního vyloučení nezbytné� 

Výsledným produktem strategického plánování v obci je Strategický plán 
sociálního začleňování, který by měl splňovat určitá kritéria�

Kritéria Strategického plánu sociálního začleňování:

Dlouhodobost
Strategický plán je zpracováván na období tří let� Strategický plán se však zaměřuje 
na dlouhodobé a komplexní řešení, které by nemělo být po ukončení standardní 
doby spolupráce s Agenturou přerušeno�

Komplexnost
Strategický plán podrobně mapuje všechny oblasti související se sociálním začle-
ňováním, zejména tyto oblasti:zaměstnanost, bezpečnost a prevence, vzdělávání 
a bydlení� Na přípravě strategického plánu se podílejí všichni partneři v obci, kteří 
se zapojují do řešení minimálně jedné z oblastí spojených se sociálním 
vyloučením� 

Selektivnost
V procesu plánování a tvorby strategického plánu jsou definovány priority, obecné 
a specifické cíle, které jsou dále rozpracovány do konkrétních opatření� Cíle jsou 
vždy definovány tak, aby byly specifické, měřitelné, aktuální, časově ohraničené 
a reálné� Stanovené cíle zároveň odpovídají absorpčním kapacitám v obci�

Provázanost
Strategický plán zajišťuje provázanost cílů v jednotlivých tematických oblastech 
i mezi konkrétním opatřením a cílovou skupinou� Strategický plán sociálního začle-
ňování je také vždy úzce provázán s dalšími strategickými dokumenty a plánova-
cími procesy v obci�  

Soustavnost
Strategický plán není statickým dokumentem a jako takový musí reagovat na změny 
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ve vnitřním a vnějším prostředí� Podléhá proto revizím a průběžným aktualizacím 
a je nutné jej v průběhu jeho naplňování upravovat� 

Otevřenost a reálnost
Strategický plán je otevřený směrem k potřebám cílových skupin a jejich námětům� 
Navrhovaná opatření by měla být vždy reálně dosažitelná� 

Role Agentury v procesu strategického plánování
Lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování má významnou roli 
v procesu přípravy strategického plánu sociálního začleňování� Je odborným faci-
litátorem, který řídí proces strategického plánování� Jeho úkolem je: podrobně 
zmapovat absorpční kapacity v obci, připravit platformu pro strategické 
plánování, vést proces přípravy strategického plánu a připravit partnery 
na odchod Agentury v souladu s principem Exit strategie. Obec poté pře-
bere nastavené procesy a řídí je vlastními silami bez pomoci Agentury� 

Lokální konzultant zpravidla koordinuje spolupráci v rámci lokálního partnerství, 
jeho úkolem je zajistit vzájemnou informovanost mezi zapojenými partnery a pře-
dávat jim aktuální informace� Lokální konzultant svolává a vede jednání lokálního 
partnerství a jednotlivě se schází s představiteli zapojených institucí a organizací, 
s nimiž konzultuje aktuální kroky� Lokální konzultant definuje problémy a identifikuje 
potřeby a je iniciátorem nutných řešení�

Společné plánování plní nejen funkci strategického promýšlení dotčené proble-
matiky v dlouhodobějším výhledu, ale také další velmi významné funkce - infor-
mační, formuje postoje v dané problematice, rozvíjí spolupráci a kapacitu spolu-
práce v profesionálním multisektorovém partnerství, posiluje důvěru v participativní 
a otevřené procesy�

 

Plánování Tvorba Schválení Evaluace

Schéma procesu strategického plánování

•   účastníci - 
role, funkce, 
pravomoci, 
motivace

•  vytvoření 
pracovní/ch 
skupiny/y

•  výstupy, 
aktivity a 
časový plán

•    hodnocení 
procesu SP 
skupinami, 
LP

•  hodnocení 
výsledku

•  doporučení 
pro další 
cyklus stra-
tegického 
plánování

•  projednání  
a schválení LP

•  projednání  
a schválení 
komisemi

•  projenádní  
a schválení 
radou

•  projednání  
a schválení 
zastupitel-
stvem

•  analýza situace, 
potřeb, problémů, 
SWOT

• vize a poslání LP
•  stanovení priorit, 

cílů a opatření
•  implementační 

plán
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Zásady strategického plánu sociálního začleňování

Zaměření na sociální vyloučení: Strategie se zaměří na redukci a postupné 
odstranění sociálního vyloučení v obci� 
Otevřené partnerství: Strategický plán spojuje relevantní místní aktéry činné 
na poli sociální integrace� Typicky se jedná o města, obce, kraje, školy a školská 
zařízení, Policii ČR, městskou policii, neziskové organizace a poskytovatele sociál-
ních služeb, úřad práce a zaměstnavatelé, vlastníci bytového fondu� K tvorbě strah-
tegie se zvou všichni členové místního partnerství� 
Provázanost a kontinuita: Strategie musí zohledňovat strategické a další pro-
gramové dokumenty obce, Agentury a členů lokálního partnerství� Kdekoli je to 
možné, měly by být jednotlivé, nezávislé projekty a aktivity propojeny tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepšího výsledku s co nejnižšími náklady� 
Lokální vlastnictví a sdílení: Základními stavebními kameny strategie jsou cíle a 
politika obce, členů lokálního partnerství a dalších aktérů, kterých se strategie týká�
Analýza situace v lokalitě: Plánované cíle a strategie se musí opírat o výsledky 
a znalost situace v lokalitě�
Jednoznačný mandát: Plán je připravován lokálním partnerstvím pod vedením 
lokálního konzultanta, schvalován radou a zastupitelstvem města/obce�

Strategické plánování z pohledu exit strategie
Z uvedeného schématu intervenčního procesu Agentury pro sociální začleňování 
je zřejmé, že de facto celé období spolupráce je svázáno právě s procesem strate-
gického plánování� Strategické plánování v obci je v souladu s kritériem soustav-
nosti v podstatě nekončícím procesem. Strategický plán je v určitých chvílích 
jeho plnění průběžně revidován�Tento stále se opakující proces je potřeba udržet 
i po ukončení spolupráce s Agenturou. Zodpovědnost za proces strategic-
kého plánování by poté měla převzít obec a sama jej dále řídit, zajišťovat plnění 
navržených cílů na základě stanovených postupů�

Proces strategického plánování můžeme zjednodušeně popsat jako tři kroky, které 
se neustále opakují� Tyto kroky odpovídají na tři následující otázky:

• Kde jsme? – analýza současného stavu
  Podstatná část popisování současného stavu se odehrává při vstupu lokálního 

konzultanta do lokality, během prvních setkání s členy lokálního partnerství� Úko-
lem lokálního partnerství je shromáždit dostatek informací o situaci v oblasti soci-
álního vyloučení, identifikovat potenciál dalšího rozvoje, současné problémy 
a ohrožení, která hrozí v případě, že neproběhne žádná intervence�

• Kam se chceme dostat? – formulace vize, priorit, cílů a opatření�
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  Představa o budoucnosti obce, hlavní oblasti zájmu a návrh dlouhodobých cílů 
a vhodných opatření, prostřednictvím kterých hodlají partneři rozvíjet potenciál 
a řešit problémy sociálního vyloučení v obci� 

• Jak se tam dostaneme? – implementace

 Implementační plán popisující aktivity, harmonogram, role a zodpovědnosti partnerů.

Tyto základní kroky je třeba doplnit o definování rolí jednotlivých zapojených sub-
jektů v procesu plánování, zhodnocením rizik pro realizaci navržených cílů 
a postupů a sestavením rozpočtu a analýzou zdrojů. 

Kvalitně zpracovaný strategický plán by se po dobu platnosti neměl zásadně 
měnit v návrhu priorit a stanovených dlouhodobých obecných cílů� Jedná se však 
o dynamický dokument, který musí reagovat na aktuální situaci v lokalitě, která 
se vyvíjí� Strategický plán není statickým dokumentem, jeho priority a dlouhodobé 
obecné cíle ukazují spíše směr rozvoje v základních oblastech, ve kterých lokální 
konzultant plánuje�

V průběhu naplňování plánu může dojít například k výrazné legislativní změně, 
nebo může být zjištěna nějaká významná potřeba či podnět, který nebyl v průběhu 
vytváření plánu znám� A nebo nebyla v průběhu zpracování plánu dostatečná 
odborná a politická shoda, která by umožnila některý z kroků uskutečnit� V prů-
běhu přípravy plánu také mohou chybět odborné kapacity, které se podaří vytvořit 
až v průběhu jeho naplňování� Někdy také partneři získají potřebná data a infor-
mace až v rámci plnění plánu� 

V průběhu spolupráce Agentury s městem tak může docházet k úpravám stra-
tegického plánu jak na úrovni opatření a krátkodobých/specifických cílů, tak 
na úrovni priorit a dlouhodobých cílů� Pravidelný monitoring a hodnocení plnění 
strategického plánu spolu s partnery umožňuje na měnící se podmínky pružně 
reagovat�
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Cíl exit strategie
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 cíl exit strategie

Výsledkem působení Agentury v obcích je vznik, posílení a rozvoj dlouho-
dobých integračních procesů, eliminace problémů doprovázejících soci-
ální vyloučení a prevence vzniku nových sociálně vyloučených lokalit. 

Tohoto cíle je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního 
vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli 
a dalšími subjekty a při zapojení všech místních občanů (včetně obyvatel vylouče-
ných lokalit)� Místní aktéři by měli mít dostatečnou kapacitu k získávání odborných 
znalostí a potřebných finančních prostředků�

Z výše uvedených cílů a popsaných procesů Agentury pro sociální začleňování 
vyplývá, že důležitou součástí strategického plánování v obci je od začátku i myš-
lenka na udržitelnost zaváděných procesů, politik a opatření, důraz na budování 
kapacity místních partnerů a s tím spojená promyšlená strategie odchodu Agen-
tury z lokality�

Exit strategie je výrazně spojena s tvorbou, realizací, revizí a hodnocením stra-
tegického plánu� Již během spolupráce s Agenturou je proto nutné realizo-
vat celou řadu kroků, které vedou k úspěšnému odchodu Agentury z loka-
lity a ukončení intenzivní spolupráce.

Cíle exit strategie musí být v souladu s jednotlivými cíli strategického plánu  
sociálního začleňování� 

Úspěšné ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a zajištění 
pokračování procesů a aktivit, které byly během spolupráce zahájeny, má několik 
základních předpokladů:

• stanovení jednoznačné implementační struktury strategického plánu, 
• stanovení vyváženého poměru zodpovědnosti za splnění stanovených cílů,
• dobře provedený monitoring procesů,
• soustavnou komunikaci s politickou reprezentací obce� 

Naplnění těchto předpokladů je jedním z průběžných a stěžejních úkolů lokálního 
konzultanta Agentury pro sociální začleňování� 
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Většina cílů strategického plánu sociálního začleňování v obci směřuje k:
•  schopnosti obce funkčně řešit problematiku sociálního vyloučení v partnerství s úřady, 

školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli a dalšími subjekty a při zapojení 
občanů 

•  provádění integrační politiky obce na ustanovené koordinační platformě, do níž jsou 
zapojeni všichni relevantní aktéři

• průběžnému provádění analýzy sociálně vyloučené populace 
•  budování dostatečných kapacit k získávání odborných znalostí a potřebných finančních 

prostředků včetně udržení struktury 

Předpoklady úspěšné exit strategie

1. Stanovit jednoznačnou strukturu plnění strategického plánu
Struktura plnění plánu je z velké části uvedená v samotném plánu (v implementač-
ních tabulkách cílů v návrhové části dokumentu, v nichž jsou jasně definované 
hlavní a specifické cíle, konkrétní kroky ke splnění cílů, zodpovědnosti konkrétních 
subjektů za jejich plnění a termíny realizace)� 

Jednoznačná struktura plnění zajišťuje, že každý ze zapojených partnerů zná 
konkrétní cíle a úkoly a má dostatečné kompetence pro jejich plnění� Důležitá je 
v tomto kroku aktivita vedení obce�

V případě, kdy do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování vstoupí větší 
město nebo svazek obcí či mikroregion, je vhodné, když je nad danou strukturu 
strategického plánu zavedena v rámci lokálního partnerství samostatná platforma, 
která řídí aktivity spojené s naplňováním plánu� Tou může být například řídící imple-
mentační výbor lokálního partnerství nebo pracovní skupina zaměřena na realizaci 
projektových aktivit a řízení plnění jednotlivých opatření s důrazem na jejich synergii� 

V tomto orgánu by měla být vždyzastoupena obec prostřednictvím některého 
z radních nebo zastupitelů, lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování 
a partneři, kteří tvoří potenciální realizátory některých z naplánovaných opatření 
nebo jsou odbornými garanty pracovních skupin lokálního partnerství� 

Mezi hlavní úkoly zmíněné platformy patří průběžné monitorování plnění plánu, 
informování politické reprezentace obce a lokálního partnerství o naplňování plánu 
a volba alternativních strategií pro realizaci konkrétních opatření a vyhodnocení 
a revize strategického plánu� 

2.  Dobře popsat rozhodovací a monitorovací procesy související s realizací  
strategického plánu

Průběžné monitorování plnění strategického plánu tvoří základ pro jeho zhodno-
cení a revizi� Informace zjištěné v rámci monitorování slouží jako podklad pro změny 
v harmonogramu cílů, volbu a uplatnění alternativních strategií a informování míst-
ních aktérů o plnění plánu�
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Ve fázi naplňování plánu není sledováno pouze plnění konkrétních cílů ve smy-
slu splněno/nesplněno, ale jsou monitorovány a rekapitulovány i procesy, které 
s naplňováním plánu souvisejí� Jedná se především o strukturu plnění plánu, 
politickou podporu, zájem partnerů, veřejnosti a cílových skupin.

Současně je sledována i kvalita plnění cílů. V případě splnění některého 
z opatření ze strategického plánu, je sledována jeho kvalita a dopady na cílovou 
skupinu, veřejnost a partnery a jsou průběžně sledovány kvantitativní údaje, které 
jsou spojeny s daným opatřením� 

Do vyhodnocování úspěšnosti plnění cílů se v maximální možné míře zapojují 
i všichni členové lokálního partnerství, včetně samotných obyvatel vyloučených lokalit 
a jejich okolí�Úkolem lokálního konzultantaje nastavit vyvážený poměr úkolů mezi part-
nery nejen při realizaci, ale i v procesech hodnocení kvality realizovaných opatření� 

V rámci monitoringu plnění strategického plánu jsou sledovány změny ve vnějším 
i ve vnitřním prostředí� Kromě zmíněných možných legislativních změn může dojít 
ke změně v politickém vedení obce nebo ukončení činnosti některého z partnerů� 

3.  Formulovat ve strategickém plánu cíle a opatření, která jsou specificky věno-
vána ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

V průběhu revize jsou ve strategickém plánu ukotvena konkrétní opatření, která 
jsou spojena s ukončením spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování� Jedná 
se především o:

•  stanovení platformy, na které budou pokračovat nastavené procesy sociálního 
začleňování v obci,

• určení zodpovědných osob a poskytování vzdálené podpory Agentury� 

Strategický plán takto zajistí kontinuitu procesu plánování s využitím nástroje vzdálené 
podpory, která je obcím poskytována po ukončení standartní tříleté spolupráce� 

Tyto cíle jsou většinou formulovány v průběhu první revize strategického plánu, 
která je zpravidla prováděna v průběhu třetího roku spolupráce s Agenturou�

Jedním z hlavních cílů první revize plánu je příprava odborné platformy pro 
převzetí procesu strategického plánování. Ta může v některých případech být 
zachována v podobě lokálního partnerství nebo modifikována s ohledem na další 
plánovací procesy v obci či další odborné platformy obce, které se podílí na přípravě 
a naplňování strategického plánu� Lokální partnerství bývá často přeměněno 
na odbornou komisi města pro sociální začleňování a spolupráci s nezisko-
vými organizacemi. V některých případech je agenda lokálního partnerství rozčle-
něna do jiných stávajících platforem (nebo platforem, které k jednotlivým tema-
tickým oblastem vznikly v průběhu naplňování plánu� Agenda pracovní skupiny pro 
prevenci sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách tak často 
bývá nadále řešena na platformě komise pro prevenci kriminality� 
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V případě rozčlenění agend lokálního partnerství je důležité i nadále zajistit 
synergii mezi jednotlivými platformami/tematickými oblastmi sociálního 
začleňování. Pro pokračování procesů a aktivit je tak optimálním řešením převe-
dení celé agendy do gesce odborné komise města pro sociální začleňování� 

Dalším specifickým cílem, který souvisí s ukončením spolupráce s Agenturou 
pro sociální začleňování, je zajištění odborné kapacity, která nahradí lokál-
ního konzultanta Agentury. Tento cíl je výrazně spojen s budováním a posilová-
ním odborných a personálních kapacit v obci� Posledním cílem je zajištění vzdálené 
podpory a vydefinování oblastí, ve kterých bude poskytována a její ukotvení 
v memorandu o vzdálené podpoře� 

4.  Stanovit logický a vyvážený poměr úkolů mezi partnery a Agenturou pro soci-
ální začleňování.

V návrhu cílů a určení zodpovědných osob za jejich splnění v  struktuře plnění stra-
tegického plánu je zajištěn rovnoměrný poměr zodpovědnosti za plnění jednotli-
vých cílů tak, aby za většinu navržených cílů byli zodpovědní především ti, kdo jsou 
zároveň i nositeli konkrétního opatření� Ve strategickém plánu sociálního začleňo-
vání by neměly převažovat cíle, za jejichž realizaci je zodpovědný lokální konzultant 
Agentury� Úkolem Agentury je tak zajistit maximální zapojení partnerů do přípravy 
a realizace řešení� 

5.  Vytvořit nebo zahrnout personální a finanční zdroje na udržení a rozvoj 
odborné platformy spolupráce do finanční části strategického plánu.

Jedním z předpokladů, na kterém závisí úspěšná exit strategie, je zajistit vhodné 
zdroje (včetně těch finančních) a vytvořit v obci dostatečné kapacity pro další řešení 
dopadů sociálního vyloučení� 

6. Zajistit pravidelnou komunikaci s politickou reprezentací obce
Důležitým předpokladem pro zajištění kontinuity procesu strategického plánování 
a plnění navržených opatření je nejen pravidelná komunikace s politickou reprezen-
tací obce, ale i zajištění aktivní účasti zástupce vedení obce ve všech oblastech 
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování� Navržená opatření ve strategic-
kém plánu sociálního začleňování jsou vždy výsledkem odborného a politického 
konsenzu partnerů� Některá z těchto opatření mohou vyžadovat velmi silnou poli-
tickou podporu� 

Spolupráce s obcí bývá založena na dohodě o spolupráci, která je vymezena 
memorandem o spolupráci mezi obcí a Agenturou pro sociální začleňování� Toto 
memorandum je deklarací o plnění společných cílů a schvaluje jej zastupitelstvo 
příslušné obce� Vzhledem k pravidelnému volebnímu cyklu může v průběhu 
tříleté spolupráce dojít ke změnám v politické reprezentaci obce�

Vzhledem k uvedeným předpokladům úspěšné exit strategie je velmi důležité 
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mít na paměti po celou dobu spolupráce hlavní cíle Agentury pro sociální začleňo-
vání� Významným úkolem Agenturypo celou dobu spolupráce je posilování kapacit 
a vztahů mezi jednotlivými členy lokálního partnerství a jejich aktivní zapojení 
do přípravy a řízení plánovacího procesu v obci�
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Posilování a budování 
místních kapacit
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 pOsilOvání a budOvání místních kapacit

Absorpční kapacitou obce a dalších partnerů ve vztahu k sociálnímu 
začleňování rozumíme schopnost obce a dalších relevantních institucí 
a organizací efektivně řešit dopady sociálního vyloučení v obci na všechny 
její obyvatele.

Budování a posilování schopností partnerů v obci tvoří základ udržitelnosti pro-
cesů, aktivit a konkrétních opatření� Jednou z hlavních aktivit Agentury je tak posi-
lování znalostí a zkušeností partnerů s problematikou sociálního vyloučení a opat-
ření, která vedou k efektivnímu zmírnění jejích dopadů� 

Již v první fázi spolupráce s obcí je provedeno zmapování absorpčních kapacit 
partnerů v obci� K tomuto účelu je využita analýza partnerů, která poskytne 
potřebné údaje o jejich aktivitách, jejich specifickém zaměření, cílech jednotlivých 
organizací a institucí a pomůže identifikovat bariéry pro jejich realizaci a rozvoj� 
Analýza partnerů společně se situační analýzou tvoří základ pro budování a posilo-
vání odborných i finančních kapacit partnerů�

Hlavní cíle při budování a posilování kapacit v obci
V rámci vytváření absorpčních kapacit partnerů jsou vymezeny tři hlavní cíle, které 
jsou během spolupráce s nimi a během procesu strategického plánování průběžně 
naplňovány:

1.  Vytvořit kapacity pro kvalifikované a dlouhodobé zvyšování povědomí o pro-
blematice sociálního vyloučení a jejich dopadů. 

Za účelem efektivního řešení dopadů sociálního vyloučení v obci je potřebné zvy-
šovat odborné povědomí, znalosti a dovednosti všech zapojených partnerů o soci-
álním vyloučení a procesech, které jsou sociálním vyloučením a kumulací sociálně 
vyloučených obyvatel ovlivňovány�

K tomu Agentura využívá své odborné zázemí a přenos dobrých a špatných 
zkušeností z jiných obcí, se kterými spolupracuje nebo v minulosti spolupracovala� 
Agentura tak má v rámci svých dlouhodobých zkušeností s řešením problematiky 
sociálního vyloučení vytvořené konkrétní nástroje, jejichž realizací může být vyře-
šen konkrétní problém, se kterým se partneři v lokalitě setkávají� Pro naplnění uve-
deného cíle realizuje Agentura odborné semináře, exkurze do míst, kde bylo 
konkrétní opatření realizováno nebo vzdělává pracovníky institucí a organi-
zací zapojených do spolupráce� 

Zvyšování odborných znalostí není pouze jednosměrné, ale poznatky od part-
nerů v obci jsou přenášeny z komunální úrovně na úroveň státní správy a podílí se 
tak na formování státní politiky sociálního začleňování� 
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2.  Určit tematické oblasti, ve kterých se partneři potýkají s dopady sociálního 
vyloučení, od kterých se budou odvíjet specifické aktivity zaměřené na jejich 
zmírnění.

Vymezení tematických oblastí je důležité pro efektivní plánování opatření zmírňují-
cích dopady sociálního vyloučení v obci� Zvoleným oblastem odpovídají pracovní 
skupiny, do nichž se dělí členové lokálního partnerství� 

Vzájemná synergie návrhů jednotlivých pracovních skupin (tedy i jednotlivých 
oblastí) je zajištěna na jednáních celého lokálního partnerství� Zde se projednávají 
případné společné (nebo i vzájemně si odporující)návrhy�

Standartními oblastmi, ve kterých lokální partnerství připravuje strategický plán, jsou:
• bydlení,
• prevence sociálně patologických jevů,
• zaměstnávání a přístup na trh práce,
• vzdělávání a volný čas� 

V případě potřeby (která může vzejít například z úvodních analýz) může být strate-
gický plán připravován i v dalších oblastech, jsou-li v obci relevantní� Může tak 
například pokrývat i oblasti zdravotnictví a přístupu ke zdravotní péči sociálně 
vyloučených obyvatel� V případě chybějících a potřebných služeb sociální prevence 
a potenciálních poskytovatelů těchto služeb, lze v rámci strategického plánování 
připravovat i návrhy poskytování služeb sociální prevence a vytvoření kapacit pro 
jejich poskytování� Jednou z pracovních skupin tak může být skupina, která se 
zabývá rozvojem sociálních služeb v obci� 

Pro určení tematických oblastí, ve kterých se partneři potýkají s dopady sociál-
ního vyloučení, vychází lokální partnerství především ze situační analýzy a dalších 
analytických vstupů, které jsou vytvářeny již před zahájením spolupráce s Agentu-
rou� Dále je potřeba zohlednit plánovací procesy, které v obci dlouhodobě probíhají 
i bez předešlého zapojení Agentury pro sociální začleňování� Ve většině obcí tak 
může probíhat komunitní plánování sociálních služeb, plánování koncepce pre-
vence kriminality v rámci činnosti Komise pro prevenci kriminality, plánování rozvoje 
obce nebo koncepce bytové politiky�

Vytváření dalších pracovních skupin, které by pouze duplikovaly téma, která je 
již v obci řešeno v rámci jiného plánovacího procesu, může být kontraproduktivní a 
neefektivní� V takových případech jsou důkladně zmapovány dosavadní plánovací 
procesy, zapojení partnerů, realizace cílů a je přijato rozhodnutí o využití stávajících 
platforem a jejich výstupů� 

Aktivity lokálního partnerství také mohou být iniciátorem dalších plánovacích 
procesů v obci, pokud před zahájením spolupráce s Agenturou nebyly realizovány 
a v průběhu přípravy strategického plánu mohou být definovány jako potřebné� 
V rámci spolupráce partnerů v lokálním partnerství tak mohou vznikat kapacity pro 
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řešení dalších důležitých oblastí rozvoje obce, které mohou mít přímý i nepřímý vliv 
na obecní politiky sociálního začleňování�

Důležité je vyvarovat se duplicitám v plánovacích procesech, které mohou být 
kontraproduktivní a neefektivní� Zbytečně se tak zvyšuje vytíženost místních aktérů 
a agenda se rozpadá do několika procesů s nejasnou mírou zodpovědnosti za jejich 
řešení�

Bydlení Prevence
soc. pat. jevů 

Zaměstna-
nost a přístup 
na trh práce

Vzdělávání  
a volný čas

Rodina  
a sociální 

služby

Služby 
sociální 

prevence
Komunitní plánování

Lokální partnertsví

3.  Posílit finanční a personální kapacity partnerů, které souvisí se sociálním 
začleňováním v obci. 

Řada naplánovaných opatření strategického plánu může být finančně náročná� 
Tato opatření jsou s potenciálními realizátory předjednaná a do strategického plánu 
sociálního začleňování jsou zahrnuta po shodě s  partnery, kterých se realizace 
opatření i zajištění jeho financování týká�

Jednu z oblastí strategického plánu sociálního začleňování tvoří analýza zdrojů 
a celkový rozpočet, který je sestaven s ohledem na vnější a vnitřní zdroje� Vnitřní 
zdroje představují především povinné spolufinancování některých projektových 
aktivit, které představují zdroje externí� Analýza zdrojů je sestavena i s ohledem 
na udržitelnost naplánovaných opatření s dlouhodobým výhledem, který překra-
čuje dobu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování� 

Za účelem zvyšování finančních, personálních a odborných kapacit je partne-
rům v obci poskytováno nejen po celou dobu spolupráce, ale i po její ukončení 
projektové poradenství� Primárně je tak pro zvyšování finančních kapacit partnerů 
využíváno externích zdrojů, převážně ze strukturálních evropských fondů� 
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Externí finanční zdroje:
• Evropská komise
• Strukturální fondy
• Státní, krajské a městské dotace
• Nadace a nadační fondy

Partneři jsou pravidelně informováni o možnostech externího finančního zajištění 
vlastních a naplánovaných aktivit prostřednictvím grantového kalendáře, který je 
vydáván Agenturou pro sociální začleňování a je pravidelně aktualizován� Grantový 
kalendář je volně přístupný na webových stránkách Agentury pro sociální 
začleňování�

Projektové poradenství tvoří jeden z nástrojů Agentury pro sociální začleňo-
vání� Jeho hlavním cílem je podpora finančního zajištění aktivit naplánovaných 
ve strategickém plánu sociálního začleňování� Sekundárním cílem je vytvořit v obci 
odborné a personální kapacity pro zmírňování dopadů sociálního vyloučení a zajis-
tit synergii projektových aktivit� 

Rozsah projektového poradenství je poměrně různý a zpravidla bývá nastaven 
dle projektových znalostí, zkušeností a dovedností partnerů a potenciálních žada-
telů� Projektové poradenství tak má různou intenzitu od konzultace projektového 
záměru až po koordinaci příprav projektové žádosti�

Zpravidla bývá projektové poradenství intenzivní při přípravě rozsáhlých projek-
tových žádostí, které kombinují několik klíčových aktivit a kladou značné nároky 
na zkušenosti žadatelů� Pro rozsáhlé projekty lze zajistit iodbornou pomoc, která 
může po ukončení spolupráce s Agenturou nahradit lokálního konzultanta po skon-
čení tříleté spolupráce� Během ní poskytuje tuto podporu partnerům v obci právě 
lokální konzultant� 

Pokračování naplánovaných opatření a aktivit lze v obci zajistit i prostřednictvím 
většího projektu, který kombinuje několik klíčových aktivit včetně jejich koordinace 
a vyhodnocování�

Do řady projektů je možné zahrnout cíle a opatření, která souvisí s ukončením 
spolupráce s Agenturou a která zajistí kontinuitu odborné platformy pro strategické 
plánování (lokální partnerství)�Obec se tak vyvaruje nevyváženému poměru zodpo-
vědnosti za realizaci cílů strategického plánu mezi jednotlivými partnery 
a Agenturou� 
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Forma a nástroje 
exit strategie
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 FOrma a nástrOje exit strategie

Samotná exit strategie a její provedení může mít několik forem, které závisí na prů-
běžném plnění předpokladů pro efektivní ukončení spolupráce a plnění cílů, které 
jsou spojeny s odchodem Agentury pro sociální začleňování� Exit strategie může 
být výrazně ovlivněna celkovým průběhem spolupráce a plnění strategického 
plánu sociálního začleňování, politickou stabilitou a podporou místní politiky sociál-
ního začleňování a dostatečným množstvím absorpčních kapacit� 

 exit strategie na příkladu měst mOst a kadaň

I. Podmínky předání agendy sociálního začleňování do rukou města
V obou lokalitách byla Agentura před koncem standardní spolupráce v podobné 
situaci� Partnerství s městem bylo pevné a oběma stranami hodnocené jako 
úspěšné, vybudovaná síť místních aktérů se etablovala jako respektovaná plat-
forma, na které se cítí partneři platní a posílení, a kde mohou vytvářet i koordinovat 
kroky vedoucí k řešení problémů obyvatel žijících v sociálním vyloučení nebo tímto 
vyloučením ohrožených� Jednání nejen lokálního partnerství jako celku, ale i jeho 
pracovních skupin se účastnili kromě úředníků města, nejčastěji vedoucích odborů, 
i samotní politici – úzké vedení, radní i další zastupitelé� To potvrzovalo váhu a důle-
žitost platformy a umožnovalo vedení města vstupovat do diskuzí o cílech a nástro-
jích jejich dosažení už od začátku a průběžně, tyto cíle spolu s ostatními partnery 
formulovat a hlásit se k úkolům při jejich dosahování� To samozřejmě v důsledku 
znamenalo snazší prosazení takových cílů v zastupitelstvu města, ať už se jednalo 
o rozvoj sociálních, rodinných, bytových, zaměstnanostních nebo vzdělávacích 
služeb na území města, ať už se jednalo o investice do infrastruktury, bydlení či 
podnikání, anebo ať už se jednalo o strukturální změny lokálních politik města – 
bezpečnostní, vzdělávací, bytové nebo zaměstnanostní�

Již během standardní spolupráce bylo tedy zřejmé, že zachování platformy 
lokálního partnerství je pro všechny zapojené strany žádoucí, a že předání vedení 
lokálního partnerství do rukou města nebude znamenat de facto jeho zánik, jako se 
tomu stalo v jiných lokalitách�

II.  Institucionální a personální ukotvení lokálního partnerství 
po skončení standardní spolupráce města a Agentury

Jakkoli nebylo pochyb o zachování sítě místních partnerů a jejich pokračující koor-
dinaci, zůstávalo zodpovědět otázku institucionálního a personálního zajištění� 
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Lokální partnerství bylo dosud tělesem zřizovaným ve městě Agenturou -sice bez-
podmínečně v koordinaci s městem jako hlavním partnerem, přece však mimo 
struktury města (ačkoli orgány města schvalovaly jeho výstupy a tím je braly za své 
a zavazovaly se k jejich uvedení v život)�, Agentura lokální partnerství také dosud 
vedla (prostřednictvím osoby lokálního konzultanta)�Nyní bylo zapotřebí rozhod-
nout o jeho dalším formálním ukotvení vzhledem ke struktuře městských orgánů 
a nalézt a zaplatit osobu, která by je pod křídly města vedla a spravovala�

III. Personální a finanční zabezpečení
Tohoto úkolu se Agentura spolu s městem zhostila v obou lokalitách v podstatě 
identicky, v dostatečném předstihu před koncem standardní spolupráce� V obou 
městech byla proto zřízena pozice koordinátora integračních aktivit (v Kadani), 
respektive facilitátora koncepce spolupráce (v Mostě) v individuálních projek-
tech obcí z výzvy 55 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3�2� Jed-
nalo se o výzvu, vyhlášenou MPSV pro obce spolupracující s Agenturou, na zabez-
pečení poskytování sociálních a navazujících služeb v objektech, připravených 
za tím účelem z výzvy 6 Integrovaného operačního programu, oblast podpory 3�1b� 
Pozice koordinátora, respektive facilitátora, byla v projektu primárně určena 
ke koordinaci projektových klíčových aktivit, sekundárně ale právě k převzetí koor-
dinace celého lokálního partnerství po Agentuře� 

Jelikož projekty startovaly v dostatečném předstihu před odchodem Agentury, 
stačili se noví budoucí manažeři lokálního partnerství zorientovat v tématu, agendě 
i způsobech práce pod vedením ještě stále působícího lokálního konzultanta � 
Následně jim byla a stále je poskytována ex-konzultanty Agentury metodická pod-
pora (viz níže)�

V Mostě byla a stále je role „facilitátora koncepce spolupráce“ trojí:
1� Zabezpečuje obsahovou stránku projektu (po dobu projektu)�
2� Organizuje a facilituje proces tvorby Koncepce spolupráce (po dobu projektu)�
3�  Řídí Lokální partnerství Most (po odchodu Agentury ze standardní intenzívní 

spolupráce)�

1. zabezpečení obsahové stránky projektu
Facilitátor:
-  vytváří, řídí a koordinuje pracovní skupinu složenou z dodavatelů klíčových aktivit 

projektu,
-  vypracovává metodiku a nastavení mechanismů sdílení informací o plnění cílů 

projektu a indikátorů jednotlivých klíčových aktivit,
-  vytváří a spravuje klientskou databázi projektu podle zákona 108/2006 a podle 

zákona 101/2000,
-  zpracovává průběžné reporty o naplňování cílů projektu ve spolupráci s dodava-
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teli jeho klíčových aktivit a ve spolupráci s projektovým a finančním manažerem�
-   průběžně vyhodnocuje projektové aktivity a spolupracuje na přijetí alternativních 

strategií tak, aby byly naplňovány cíle projektu,
-  nese odpovědnost za kvalitu služeb a programů projektu a za plnění cílů 

projektu,
-  zpracovává závěrečnou evaluaci projektu,
-  spolupracuje s projektovým a finančním manažerem, účastní se na poradách 

projektového týmu, podílí se na plnění úkolů vyplývajících z projektu podle pokynů 
projektového manažera�

2. Tvorba Koncepce spolupráce
Facilitátor:
-  vytváří, řídí a koordinuje pracovní skupinu složenou z dodavatelů klíčových aktivit 

projektu, členů Lokálního partnerství Most a dalších subjektů činných na poli 
sociální inkluze v Mostě (neziskové organizace, veřejná správa, samospráva, 
školy, zaměstnavatelé, soukromí pronajímatelé bytového fondu,…),

-  vypracovává Koncepci spolupráce jako závazný metodický dokument, který 
nastavuje mechanismy spolupráce, koordinovaného postupu těchto subjektů při 
a) plánování integračních opatření, b) jejich realizaci, mechanismy sdílení infor-
mací, předávání klientely, a prosazování integrační politiky v instituční sféře,

-  prosazuje Koncepci spolupráce v orgánech města�

3. řízení LP Most od roku 2013
Facilitátor:
-  zajišťuje implementaci principů Koncepce spolupráce v praxi na platformě Lokál-

ního partnerství Most,
- přebírá agendu lokálního konzultanta Agentury:

• síťuje subjekty stávající i nové, řídí a koordinuje LP Most,
• řídí pracovní skupiny LP Most,
•  zpracovává nebo zadává analýzy potřebné pro volbu relevantních opatření LP 

Most v oblasti sociální inkluze,
• odborně podporuje a facilituje proces strategického plánování,
• prosazuje strategické plány u orgánů města,
•  odborně podporuje realizační fázi naplánovaných opatření: projektové poraden-

ství, vyjednávání, lobbying, příprava podkladových materiálů, přenos příkladů dob-
rých praxí odjinud, prosazování systémových změn, prosazování cílů LP Most,

• průběžně reviduje strategický plán LP Most a cíle LP Most,
• zajišťuje evaluaci realizovaných opatření z dílny LP Most,
•  úzce spolupracuje s relevantními odbory města Most, s Krajem a Agenturou pro 

sociální začleňování,
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• propaguje a šíří dobré praxe subjektů LP Most,
•  technicky a organizačně zabezpečuje chod LP Most a pracovních skupin LP 

Most�

V Kadani byla pozice nazvána koordinátor integračních aktivit, a oproti Mostu 
vypadla aktivita „koncepce spolupráce“, která měla více formalizovat kooperaci 
subjektů, přicházejících do styku se sociálním vyloučením na území celého města, 
i za hranice LP� V Kadani se nastavená forma spolupráce ukázala dostatečnou, 
jakož i výčet subjektů do ní zapojených�

V projektu byla pozice popsána takto:
Koordinátor vytváří, řídí a koordinuje pracovní skupinu složenou z dodavatelů klíčo-
vých aktivit projektu� Vypracuje metodiku a nastaví mechanismy sdílení informací 
o plnění cílů projektu a indikátorů jednotlivých klíčových aktivit� Vytvoří spolu 
s dodavateli a spravuje klientskou databázi projektu podle zákona 108/2006 sb�, 
a podle zákona 101/2000�

Zpracovává průběžné reporty o naplňování cílů projektu ve spolupráci s doda-
vateli jeho klíčových aktivit a ve spolupráci s projektovým a finančním manažerem� 
Průběžně hodnotí projektové aktivity a spolupracuje na přijetí alternativních strate-
gií tak, aby byly naplňovány cíle projektu� Nese odpovědnost za kvalitu služeb 
a programů projektu a za plnění cílů projektu� Zpracovává závěrečnou evaluaci 
projektu� Spolupracuje s projektovým a finančním manažerem, účastní se na pora-
dách projektového týmu, podílí se na plnění úkolů vyplývajících z projektu podle 
pokynů projektového manažera� Asistuje lokálnímu konzultantovi při vedení LP 
Kadaň, po odchodu Agentury je přebírá�

Zanesením takových pozic do obou projektů bylo tedy personálně zajištěno 
vedení lokálního partnerství pod záštitou města a byl dostatečný čas a prostor 
jednat o tom, jakou podobu by LP mělo mít�

V Kadani se sociální vyloučení koncentruje v bývalých 
dělnických domech v lokalitě Prunéřov. 
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II. Institucionální zajištění
Diskuze o budoucnosti lokálního partnerství, respektive o jeho statutu a formálním 
ukotvení, byly v obou městech vedeny v předstihu několika měsíců před koncem 
standardní spolupráce, a to jak s politickým vedením města, tak s městskými úřed-
níky činnými v LP, tak s ostatními partnery�

V Mostě byly diskutovány čtyři varianty další podoby lokálního partnerství:
1�  Lokální partnerství se stane komisí Rady města, příp� jiným poradním orgánem�
2�  Lokální partnerství se stane jednou koordinační skupinou Komunitního pláno-

vání sociálních a souvisejících služeb (KPSS), přičemž vedoucí koordinačních 
skupin KPSS jsou členy již existující Komise prorodinných aktivit a sociálních 
služeb (v tomto případě coby manažerka LP a facilitátorka koncepce 
spolupráce)�

3�  Pracovní skupiny lokálního partnerství jsou koordinačními skupinami KPSS, 
vedoucí (předsedové) těchto pracovních skupin jsou členy Komise prorodinných 
aktivit a sociálních služeb�

4�  Lokální partnerství se stane pracovní skupinou Integrovaného plánu rozvoje 
města DEMOS, zaměřeného na území sociálně vyloučené lokality sídliště Cha-
nov a sociálně vyloučené lokality „Stovky“�

V diskuzi byly zvažovány následující pro a proti:

1� Varianta využití stávajících struktur v rámci správy města
a.  využití struktury Komunitního plánování sociálních a souvisejících slu-

žeb (KPSS)

Výhody
-  KPSS má ve svém genetickém kódu vtažení širokého spektra spolupracujících 

subjektů�
-  Současný nositel realizace Individuálního projektu města v rámci magistrátu je 

odbor sociálních věcí, který je také zodpovědný za koordinaci KPSS�
-  KPSS má silnou pozici, reprezentovanou Komisí prorodinných aktivit a sociálních 

služeb�
-  Facilitátorka koncepce spolupráce, která má řízení Lokálního partnerství převzít, 

spadá pod odbor sociálních věcí�

Nevýhody (zároveň důvody, proč doposud LP fungovalo vedle KPSS paralelně)
-  Ztížená pozice Lokálního partnerství při prosazování investičních projektů, které 

KPSS nepojímá�
-  Ztížená pozice při prosazovaní strukturálních (systémových) změn, které na úrovni 

KPSS také nejsou řešeny�
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-  Přesah agendy LP do všech skupin KPSS, a tedy riziko metodologického zmatku�
-  A k tomu přesah agendy LP přes hranice KPSS: holistický přístup k problematice 

sociálního vyloučení, čili LP není možné postavit na rovinu jedné ze skupin KPSS�
- KPSS jako platforma souboje o dotace města�

b. využití struktury Integrovaného plánu rozvoje města v deprivovaných 
zónách sídliště Chanov a „Stovky“ (IPRM DEMOS)

Výhody
-  IPRM zastřešuje investiční projekty a navazující neinvestiční projekty města 

i partnerů�
-  IPRM je poměrně silně začleněný do procesů financování v rámci města�
-  Odbor rozvoje a dotací je odborem, v jehož gesci jsou koncepce a strategie, 

komplexní přístupy, což ladí s nastavením lokálního partnerství�
-  Mnohé cíle lokálního partnerství byly v posledním roce řešeny na platformě IPRM 

(prostupné bydlení, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek městem, 
individuální projekt města na zajištění sociálních a souvisejících služeb, městské 
investiční projekty na zbudování zázemí pro sociální služby)�

Nevýhody
-  Může být ztížena pozice lokálního partnerství při prosazování čistě neinvestičních 

projektů�
-  Organizační změny ve struktuře magistrátu a z nich plynoucí personální diskonti-

nuita na odboru Rozvoje a dotací (neúčast stávajícího vedení na práci LP v před-
chozím období před transformací odborů /spolupráce byla poměrně intenzivní 
s bývalým vedoucím bývalého odboru Strategií a dotací/)�

-  Facilitátorka koncepce spolupráce, která má řízení LP po Agentuře převzít, spadá 
pod odbor sociálních věcí�

2� Vytvoření nové struktury v rámci správy města (Komise Rady města)
Výhody
-  Samostatná nová komise může mít již od svého vzniku jasně definovanou náplň 

a cíle, které vychází z vizí lokálního partnerství�
-  Samostatná komise nebude muset soutěžit o umístění požadavků Lokálního 

partnerství v rámci nějaké již zaběhlé struktury�
-  Samostatná komise má přímou cestu k Radě města, je jejím poradním orgánem 

a její činnosti se účastní i politici
Nevýhody
- Samostatná nová komise může být vnímána negativně – bujení administrativy�
-  Samostatná komise bez dobré podpory ze strany politiků může být velice 

bezmocná�
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Po takto diskutovaných variantách členové Lokálního partnerství Most kromě 
města samotného (tedy partneři jako neziskové organizace, školy, úřad práce, poli-
cie, a další) hlasovali� Městští úředníci účastní jednání nehlasovali, neboť konečné 
rozhodnutí mělo být na politické reprezentaci a postoj ostatních partnerů v LP byl 
jen orientační� Nejvíc členů LP se přiklonilo k variantě přetavit Lokální partnerství 
v novou komisi Rady města�

varianta Komise Jedna ze skupin 
KPSS

4 nové skupiny 
KPSS a předsedo-
vé PS v Komisi

PS IPRM

počet příznivců 7 3 1 5

S tímto návrhem šla následně také Agentura za primátorem města� Po jednání mezi 
zástupci Agentury (ředitel Agentury a lokální konzultant) a zástupci města (primátor, 
náměstek pro sociální oblast, vedoucí odboru sociálních věcí), a v následných 
vnitřních jednáních na městě bylo rozhodnuto, že lokální partnerství se stane jed-
nou ze skupin komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města 
Mostu, přičemž si ale ponechá název Lokální partnerství a taktéž svoje dosavadní 
pracovní skupiny (vzhledem k hierarchii KPSS vlastně podskupiny), bude nadále 
naplňovat strategický plán a pravidelně jej revidovat a aktualizovat, a jeho agenda 
se nebude omezovat jen na sociální a související služby, ale ponese dál ducha 
holistického uchopení sociálního vyloučení ve městě� Lokální partnerství povede 
facilitátorka koncepce spolupráce, a někteří členové LP budou zároveň členy 
Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb, která kromě jiného i rozděluje 
městské dotace� 

Tento kompilát mezi dvěma původními variantami se překvapivě ukázal jako 
funkční, byť v jistých momentech se potýkající s problémy spíše administrativního 
a technického charakteru, vyplývajícími jak z odchylování od práce a formátu ostat-
ních skupin KPSS, tak s překryvy mezi skupinami v jeho agendě, a s většími nároky 
na facilitátorku koncepce spolupráce, která musí na jedné straně nezadusit výluč-
nost LP a na straně druhé udržet nějakou basální souměrnost s ostatními skupi-
nami komunitního plánování� 

Nemyslíme si ale, že je to úplně ideální příklad k následování, a spíše jsme naklo-
něni vysvětlovat si svébytné pokračování lokálního partnerství v Mostě i dnes po dvou 
letech od odchodu Agentury v českých městech ne úplně obvyklou podporou poli-
tické reprezentace, ochrannou rukou entuziastického vedení odboru sociálních věcí 
a dobrým výběrem a přípravou facilitátorky koncepce spolupráce� Obáváme se, že 
nebýt těchto podmínek, lokální partnerství jako jedna ze skupin komunitního pláno-
vání by nemělo šanci na přežití, nebo alespoň ne v té podobě, v jaké bylo Agenturou 
a partnery vybudováno� Spíše by se redukovalo na skupinu KPSS, jak je známe 
z mnoha měst, rozdělující si městské dotace na již běžící služby, bez aspirace na cel-
kovou a strukturální změnu stavu v sociálně vyloučených lokalitách�
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I Kadaň se připravovala na přechod lokálního partnerství do rukou města 
s předstihem, ale situaci zkomplikovaly komunální volby, konané čtvrt roku 
po ukončení standardní spolupráce�Stávající politická reprezentace nechtěla o dal-
ším statutu lokálního partnerství do voleb rozhodovat, i s poukazem na to, aby to 
nebyl pro LP polibek smrti, pokud své mandáty neobhájí� Ze tří představených 
variant se všichni, od města přes partnery k Agentuře, klonili k ustavení lokálního 
partnerství jako komise rady města� Bylo však domluveno, že se rozhodne 
po komunálních volbách, a LP zatím bude pokračovat jako doposud mimo struk-
turu města, i když již městem vedené (koordinátorkou integračních aktivit)� Pro úpl-
nost uveďme ještě ony tři varianty podoby LP, uvažované v Kadani:

1�  LP je komisí Rady města (příp� jiným poradním orgánem) 
a) je nově vzniklou komisí 
b) využije se některá ze stávajících komisí, která se modifikuje

2�  LP je včleněno do organizační struktury Komunitního plánování sociálních služeb
a) je jednou z koordinačních skupin KPSS
b) pracovní skupiny LP jsou koordinačními skupinami KPSS

3� LP zůstává tak je (mimo komise a KPSS), a spadá pod odbor sociálních věcí

A přesně tak, jak bylo domluveno, se také nakonec stalo� Do voleb pokračovala práce 
lokálního partnerství v nezměněném režimu, jen (stále za pomoci Agentury) bylo 
vedeno městem, po komunálních volbách, které vyhrálo dosavadní vedení města, byla 
rozšířena stávající sociální komise rady města na Komisi sociální a sociálního začleňo-
vání, jíž se lokální partnerství stalo součástí� Členy komise jsou zástupci všech důleži-
tých partnerů LP (všech neziskových organizací v LP, škol, úřadu práce, občanské 
veřejnosti, /sociálního odboru/ města a Agentury pro sociální začleňování) a dále 
zástupci všech politických stran, které jsou v zastupitelstvu� Celkem čítá komise 15 
členů� Lokální partnerství si zároveň podrželo svoje dosavadní čtyři pracovní skupiny (1� 
bydlení, 2� zaměstnanost, 3� vzdělávání, volný čas a rodina, a 4� bezpečí, zdraví a pre-
vence sociálně patologických jevů), do kterých byli jednotliví politici z Komise nomino-
váni� Tím se formálně ukotvila letitá kadaňská praxe, že politici včetně (či právě) samot-
ného vedení města (starosta, místostarost(k)a, radní) pravidelně docházejí nejen 
na jednání LP jako celku, ale do jeho pracovních skupin� Ty se scházejí podle potřeby, 
ale každá nejméně jednou za dva měsíce (v obdobích přípravy strategického plánu je 
to nejméně 1x za měsíc), Komise pak alespoň 4x do roka�

Komise de facto zastřešuje komunitní plánování, dotační systém města na pod-
poru poskytovatelů sociálních služeb, další běžnou městskou sociální agendu, 
a nově i agendu lokálního partnerství, ale tak, že se v ostatních agendách neroz-
mělní a zůstává svébytné� 
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Komise:
-  napomáhá stanovovat priority podpory rozvoje sociálních služeb v Kadani,
-  napomáhá rozvoji spolupráce subjektů poskytujících sociální služby v Kadani 

a v obcích ve spádové oblasti pověřeného obecního úřadu,
-  projednává aktuální záležitosti v sociální oblasti,
-  projednává projekty a záměry v oblasti sociálních služeb, zejména požádá-li sub-

jekt o uzavření partnerství město Kadaň nebo jeho jinou spoluúčast na projektu; 
předkládá radě města doporučení k záměrům v oblasti sociálních služeb,

-  kontroluje plnění cílů a opatření komunitního plánu sociálních služeb města 
Kadaně,

- projednává a vydává doporučení radě města k žádostem o příspěvek,
- zastává se o naplňování strategického plánu sociálního začleňování,
- dohlíží na pravidelnou aktualizaci strategického plánu sociálního začleňování�

III. Vzdálená podpora
Pokud město a další partneři vyjádří potřebu a Agentura a její monitorovací výbor ji 
seznají jako oprávněnou, nezpřetrhá Agentura po ukončení standardní tříleté spo-
lupráce s městem a partnery vazby, nýbrž poskytuje městu, potažmo lokálnímu 
partnerství tzv� vzdálenou podporu� 

Ta navazuje na intenzivní podporu (standardní spolupráci) Agentury obci a dal-
ším partnerům a většinou se týká revize strategického plánu, udržení platformy 
lokálního partnerství, dosažení nedosažených (rozpracovaných) cílů ze standardní 
spolupráce, ale i řešení nových potřeb za nových okolností, či prostě udržení zave-
dených nástrojů, které se osvědčily�

Vzdálená podpora má přitom základní dvě stránky: 
a)  je to podpora procedurální: předání agendy lokálního partnerství do rukou 

města, metodická podpora a vzdělávání styčné osoby na městě, která přebrala 
vedení LP a jeho pracovních skupin po lokálním konzultantovi, plánování na další 
období, zabezpečení důstojného statutu LP po odchodu Agentury, atp�

b)  je to podpora obsahová, tematická: podpora při plnění cílů v oblasti bydlení, 
vzdělávání, zaměstnanosti, bezpečí, prevence sociálně patologických jevů), pro-
jektové a jiné odborné poradenství, lobbying, vyjednávání, přenos příkladů dobré 
praxe, ale i společné semináře a setkávání styčných osob z obcí ve vzdálené 
podpoře�

Styčnými osobami v lokalitách jsou zaměstnanci města, v mnoha lokalitách, stejně 
jako jsme to popisovali na příkladu Mostu a Kadaně, instalováni již předem pro-
střednictvím individuálních projektů obcí z OPLZZ, ale dále to mohou být i mana-
žeři komunitního plánování, či jiné osoby�
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Vzdálená podpora probíhá v režimu jakési omezené zakázky od města (na jejíž 
formulaci se ale mohou podílet i ostatní lokální partneři)�Její tematické hranice 
mohou být opět maximálně rozevřené, zvláště pokud se například jedná o pomoc 
s aktualizací strategického plánu, který postihuje problém v daném městě v celé 
jeho šíři� Omezení se tak týkají hlavně času, který může městu Agentura věnovat 
a distance, v jaké se podpora odehrává (více korespondenčně a telefonicky nežli 
osobně)� 

Zakázka města na Agenturu je formulována ve standardizovaném Plánu vzdá-
lené podpory, v němž je popsáno, čeho se chce dosáhnout, dokdy a jak� Přestou-
pení spolupráce Agentury a města ze standardního režimu do režimu vzdálené 
podpory je pak stvrzeno Memorandem o vzdálené podpoře, jež nahrazuje dopo-
sud platné Memorandum o spolupráci�

Například v Kadani vypadá Plán vzdálené podpory takto:
Lokalita Kadaň

období poskytování vzdálené podpory 1. 7. 2014–31. 8. 2015

zodpovědná osoba za město Tomáš Mědílek, vedoucí OSV

zodpovědná osoba za Agenturu Bronislav Podlaha

CÍLE / KROKY Termín zodpovědnost

Cíl 1 

Lokální partnerství Kadaň zůstává funkční platformou i po odchodu Agentury

komentář: z Individuálního projektu města je hrazená pozice koordinátora/ky integračních 

aktivit, primárně využívaná ke koordinaci služeb v projektu, sekundárně k řízení LP 

po odchodu ASZ. Je třeba již teď přemýšlet jak tuto pozici udržet i po skončení 

IP. Osoba na této pozici bude mít veškerou metodickou podporu od ASZ včetně 

vzdělávání a čerpání dobrých praxí.

Lokální partnerství doporučujeme ukotvit do organizační struktury města jako jednu 

z komisí coby poradních orgánů Rady, ale jsou i jiné varianty, které budou k rozhodnutí 

předloženy orgánům města.

krok i. lokálním konzultantem ASZ je předána agenda LP 

do rukou zodpovědné osoby z Města Kadaň

Červen 

2014

ASZ
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krok ii. ASZ poskytuje městu metodickou podporu při 

řízení LP a jeho pracovních skupin

Od září 

2014

ASZ

Krok iii. Pracovní skupiny LP se scházejí alespoň jednou 

za ¼ roku a LP jednou za ½ roku

Od září 

2014

Město

krok iii. Orgány města rozhodnou o statutu Lokálního 

partnerství

Do konce 

2014

Město

krok iv. Město zajišťuje činnost LP a jeho PS organizačně Od září 

2014

Město

Cíl 2 

V lednu 2015 je schválen nový strategický plán sociálního začleňování na roky 2015–

2017 coby aktualizace plánu na roky 2012–2014

komentář: plán bude sice aktualizací končícího plánu, ale bude opět sestaven na tři 

roky s tím, že bude důležitou součástí (a v některých případech nezbytnou podmínkou) 

pro čerpání evropských dotací v příštím programovém období 2014-2020. V periodicitě 

jednoho roku bude plnění plánu předkládáno Radě města a plán případně revidován.

krok i. je vyhodnoceno splnění končícího SPLP 

a priority a cíle nového SPSZ jsou vytyčeny s ohledem 

na vyhodnocení končícího SPLP

Září–

prosinec 

2014

ASZ + Město

krok ii. k tvorbě plánu se sejde každá PS Lokálního 

partnerství alespoň 4x (=16 schůzek) během 4 posledních 

měsíců r. 2014

Září–

prosinec 

2014

Město

krok iii. SPSZ je schválen Lokálním partnerstvím Leden 

2015

Město

krok iv. SPSZ je schválen zastupitelstvem města Leden 

2015

Město

krok v. SPSZ je naplňován od ledna 

2015

Město + ASZ
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Cíl 3 

V červnu 2015 je zajištěna kontinuita poskytování sociálních a prorodinných služeb 

a vzdělanostních a zaměstnanostních programů pro CS osob sociálně vyloučených či 

sociálním vyloučením ohrožených

komentář: jedná se zejména o zajištění pokračování sociálních služeb svázaných 

s investičním projektem města v Prunéřově v indikátory stanovené kapacitě, dále o rozšíření 

služeb do nově vznikajících lokalit (kapes chudoby) ve městě, a v neposlední řadě o kontinuitu 

prorodinných, vzdělanostních a zaměstnanostních aktivit (předškolní kluby, rodičovská centra, 

kroužky, doučování, podporované zaměstnávání, kariérové a pracovní poradenství, …)

krok i. jsou vyhodnoceny stávající služby a programy 

a redefinována jejich potřebnost

červenec 
- prosinec 
2014

ASZ + Město

krok ii. Je rozhodnuto o kapacitě služeb a programů pro 

roky 2015-17

červenec 
- prosinec 
2014

ASZ + Město

krok iii. Agentura městu zprostředkovává dotační výzvy, 

z nichž lze vybrané služby a programy financovat 

Od červen-
ce 2014

ASZ

krok iv. Za podpory ASZ jsou zpracovány a podány 

projektové žádosti na zajištění zvolených programů 

a služeb

Od září 

2014

ASZ + Město

Cíl 4 

V lednu 2015 je spuštěn systém prostupného bydlení v Kadani doprovázený sociální a komunitní 

prací

komentář: jedná se nám o aktivizaci osob žijících v Prunéřově, zkvalitnění bydlení 

(jak bytového fondu, tak společných prostor i včetně exteriérů) při uplatnění 

principu zásluhovosti (ne všichni stejný komfort) a o řízené otevření cesty úspěšným 

nájemníkům (zejména rodinám) do městských bytů ve vnitřní Kadani

krok i. pokračuje komunitní práce v Prunéřově – domovní 

schůze s účastí vedení města a dalších relevantních 

osob, svépomocné aktivity nájemník, domovníci…

Průběžně Město + ASZ
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krok ii. je pokračováno v diferenciaci kvality bytového 

fondu domů č.p. 167, 265 a 377 v Prunéřově podle 

zásluh nájemníků (linolea, okna, dveře, ale i sprchové 

kouty, bojlery, WC) 

Průběžně Město

krok ii. Je zajištěna kontinuita stávajících sociálních 

služeb (viz Cíl 3), zejména SAS a TP, které mají nezbytně 

podpůrnou roli při postupu klienta stupni systému 

prostupného bydlení

červen 

2015

Město + ASZ

Krok iii. Systém prostupného bydlení je navrhnut 

v pracovních skupinách LP za účasti vedení města

Říjen 

2014

Město + ASZ

krok iii. Orgány města schválí podmínky přidělování bytů 

v jednotlivých stupních systému (a systém jako takový)

Prosinec 

2014

Město

krok iv. Je rekonstruován dům č.p. 169 na vstupní bydlení 

a slouží v systému jako tréninkový stupeň

Prosinec 

2014

Město

krok v. systém je spuštěn Leden 

2015

Město + ASZ

V Mostu začínala Agentura poskytovat vzdálenou podporu ještě v době, kdy 
nebyla zakázka formalizována v plánu vzdálené podpory a memorandu o vzdálené 
podpoře�Spočívala tehdy v ústní dohodě mezi městem a Agenturou o tom, v čem 
bude následně z pohledu města podpory Agentury nejvíce zapotřebí, a z pohledu 
Agentury, co nechce pustit se zřetele, na čem jí nejvíce záleží� První dva roky vzdá-
lené podpory se tedy v Mostě týkaly prostupného bydlení, sociálně zodpovědného 
zadávání veřejných zakázek města, tvorby nového strategického plánu a jeho 
následných aktualizací jakož i podpory jeho naplňování, administrace individuál-
ního projektu města na poskytování sociálních služeb a finalizace investičních pro-
jektů pro vytvoření zázemí za účelem rozšíření služeb, projektového poradenství 
městu i dalším partnerům, a metodické podpory facilitátorce koncepce 
spolupráce�

Se vznikem samostatného Týmu vzdálené podpory v Agentuře v létě roku 2014 
se zakázka města Mostu formalizuje i zde a nový plán vzdálené podpory, schválený 
Radou města, obsahuje následující cíle:
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Lokalita Most

období poskytování vzdálené podpory 1.11.2014 – 31.8.2015

zodpovědná osoba za město/magistrát Mgr. Naděžda Krupczová

zodpovědná osoba za Agenturu (ASZ) Mgr. Bronislav Podlaha

CÍLE / KROKY Termín zodpovědnost

Cíl 1 

Platforma lokálního partnerství je nedílnou součástí Komunitního plánu města Most 

a zůstává funkční platformou i po odchodu Agentury

Komentář: Od ledna 2013 převzal funkci Agentury facilitátor individuálního projektu 

obce. Lokální partnerství (dále jen LP) se z důvodu udržitelnosti stalo nedílnou součástí 

dlouhodobě fungující a pevně strukturované platformy, kterou je komunitního plánová-

ní. Toto propojení přineslo z pohledu zadavatele a poskytovatelů úzkou provázanost 

na služby a činnosti realizované v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit. LP 

je součástí skupiny, která řeší mj. problematiku sociálně vyloučených lokalit, služby 

a aktivity pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či sociálně vyloučené osoby. 

Agenda LP se neomezuje pouze na sociální a související služby, ale obsahuje i návrhy 

systémových nástrojů řešení sociální exkluze typu bytové, vzdělávací, zaměstnanostní 

či bezpečnostní politiky města. Původní struktura LP se tedy začlenila pod strukturu 

komunitního plánování, nicméně i nadále budou pokračovat její setkávání, zacílená 

na téma sociální začleňování, a to 5 x ročně. Za činnost celé skupiny bude zodpovědný 

zvolený vedoucí skupiny, za řízení LP bude zodpovědný pracovník magistrátu, který 

bude mít veškerou metodickou podporu od ASZ, včetně vzdělávání a čerpání dobrých 

praxí. Oba se budou účastnit jednání Komise prorodinných aktivit a sociálních služeb 

(dále jen KPAaSS), jejíž působnost bude orientována i na oblast sociálního začleňování. 

Krok I. ASZ poskytuje městu metodickou 

podporu při řízení LP 

od listopadu 2014 ASZ

Krok II. Pracovní skupiny LP se scházejí 

alespoň 5 x ročně

od listopadu 2014 Město

Krok III. Město zajišťuje činnost KPAaSS 

a komunitního plánování včetně LP 

od listopadu 2014 Město
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Cíl 2 

Od ledna 2015 jsou v rámci nového komunitního plánu pro roky 2015-2018 realizovány 

priority a cíle LP

Komentář: Priority a cíle LP pro roky 2015 – 2018 jsou součástí priorit a cílů celého 

komunitního plánu a jsou průběžně naplňovány. 

Krok I. je vyhodnoceno splnění končícího 

Strategického plánu LP pro roky 2013-

2014

prosinec 2014 ASZ + Město

Krok II. Pracovní skupiny LP se scházejí 

alespoň 5 x ročně

Leden – prosinec 2015 Město + ASZ

Krok III. V rámci schůzek pracovních sku-

pin LP je kontrolováno a vyhodnocováno 

plnění nově stanovených priorit a cílů, 

udržována kontinuita a rozvoj zavedených 

nástrojů a řešeny nově vznikající potřeby 

cílové skupiny

Leden – prosinec 2015 Město + ASZ

Cíl 3 

V  září 2015 je schválen strategický plán sociálního začleňování na roky 2016 – 2018.

Komentář: LP je od roku 2013 součástí komunitního plánu města, proto byly jeho 

priority a opatření začleněny do komunitního plánu pro období 2015 – 2018. 

Agentura nabízí městu účast v tzv. koordinovaném přístupu v sociálním začleňování, 

obnášejícím speciální financování aktivit zaměřených na integraci vyloučených oby-

vatel z OP Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu a z OP 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podmínkou je zpracovaná lokální strategie reagující na po-

třeby v Mostě a obsahující konkrétní nástroje (projekty, ale i jiné), jakými budou potřeby 

naplňovány. Takovýto strategický plán sociálního začleňování (SPSZ)bude odpovídat 

struktuře definované Agenturou. Podkladem strategického plánu budou schválené 

priority a opatření, které jsou součástí III. Komunitního plánu na období 2015 – 2018. 

Krok I. K tvorbě plánu se sejde každá 

pracovní skupina Lokálního partnerství 

alespoň 2x koncem roku 2014 a začátkem 

roku 2015 (celkem 8 schůzek)

Listopad 2014 – květen 

2015

Město + ASZ
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Krok II. SPSZ obsahuje projektové záměry 

včetně alokací

Květen 2015 Město + ASZ

Krok III. SPSZ je schválen partnery LP 

a členy KPAaSS

červen 2015 Město

Krok IV. SPSZ je schválen zastupitelstvem září 2015 Město

Krok V. SPSZ je naplňován leden 2016 – prosinec 

2018

Město + ASZ

Cíl 4

Po skončení projektu „Komplexní program integrace sociálně vyloučených a soci-

álním vyloučením ohrožených obyvatel města Mostu do společnosti“ (IPO s reg. č. 

CZ.1.04./3.2.00/55.00005) je zajištěna kontinuita poskytování sociálních a prorodin-

ných služeb a vzdělanostních a zaměstnanostních programů pro cílové skupiny osob 

sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

Komentář: Jedná se zejména o zajištění finančních zdrojů pro pokračování sociálních 

služeb, dále o rozšíření služeb do nově vznikajících lokalit, a v neposlední řadě o konti-

nuitu prorodinných, vzdělanostních a zaměstnanostních aktivit. 

Krok I. jsou vyhodnoceny služby a progra-

my z projektu „Komplexní program Most“ 

a redefinována jejich potřebnost

prosinec 2014 ASZ + Město

Krok ÍI. Agentura městu zprostředkovává 

dotační výzvy, z nichž lze vybrané služby 

a programy financovat

Listopad 2014 ASZ

Krok III. Za podpory ASZ jsou zpracovává-

ny a podávány projektové žádosti na zajiš-

tění zvolených programů

Od 2015 ASZ a Město
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Přílohy
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 přílOhy

Příloha č.1: Osnova situační analýzy Agentury pro sociální začleňování
 
1. Úvod (cca 2–3 strany)

• obecný popis zadání a vzniku výzkumu
• představení zadavatele
• představení hlavních cílů výzkumu
•  popis metodologie (např� součinnost institucí, popis vzorku reprezentativního 

šetření v romských a neromských domácnostech ohrožených sociálním vylou-
čením, popis realizovaných rozhovorů) a interpretačního rámce

• limity tohoto typu výzkumu
• způsob nakládání s daty a informacemi, etika výzkumu

Údaje zjišťované ve všech lokalitách:

2. Socioekonomická situace v obci a vyloučených lokalitách

 •  2.1 Identifikace sociálně vyloučených lokalit v kontextu obce a míra jejich 
vyloučení, ne/přítomnost a kvalita infrastruktury v lokalitách, včetně technické 
infrastruktury (vodovody, kanalizace, plyn, apod�), veřejný prostor v SVL a jeho 
úprava ve srovnání s obcí mimo SVL, kapacity poskytovatelů veřejných a 
sociálních služeb a jejich dostupnost pro obyvatele ze SVL a mimo SVL, možnosti 
trávení volného času (min� 3 strany – v závislosti na charakteru místní situace a 
počtu lokalit)

 •  2.2 Odhady socio-demografických charakteristik sociálně vyloučené 
populace (min� 4 strany) – počty obyvatel, vč� nepřihlášených, ekonomická akti-
vita, poměr pohlaví, vzdělanostní, věková struktura za jednotlivé lokality, počty 
a velikost domácností, etnická struktura, invalidita a zdravotní problémy

•  Popis vnitřní strukturace sociálně vyloučené populace (jak se liší jednotlivé loka-
lity v obci), její sociální hierarchie a případného napětí

•  Migrace (počty nově přihlášených a odhlášených osob – zejména migrace spisů 
u příspěvku na živobytí, počty přistěhovaných a odstěhovaných romských 
a neromských dětí ve školách za poslední 4 roky za pololetí, odkud se přistěho-
valy a kam se odstěhovaly, nejčastěji se vyskytující obce ze/do kterých probíhá 
migrace a ulice, v nichž se migruje nejvíce)� Nakolik stabilní je bydlení; na jakých 
posledních dvou adresách lidé bydleli�
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•  2.3 Bydlení (min� 4 strany) celková charakteristika bytového fondu v obci a uby-
tovacích kapacit� Formy bydlení, ve kterých žijí sociálně vyloučení lidé (krizové 
bydlení, ubytovny apod�), adresy které se staly špatnými adresami, historický 
vznik tohoto stavu, kvantifikace velikosti jednotlivých lokalit, ceny bydlení, vlast-
nictví, stav domů a jejich vybavenost, počet osob v bytech (lze porovnat s údaji 
z ČSÚ pro obec/kraj) a výskyt bydlení bez právního důvodu (bez smlouvy)� Volné 
bytové kapacity využitelné pro bydlení cílové skupiny (příp� volné nebytové kapa-
city, které by po příslušné úpravě mohly takto sloužit), lidé bez domova� 

•  Rozbor bytové politiky a pravidel přidělování bytů, jaké jsou reálně dostupné 
možnosti alternativního bydlení pro sociálně vyloučené - z pohledu výzkumníků 
i lidí samotných, co vnímají jako hlavní problém� Jak probíhala v obci privatizace 
bytového fondu, jaké měla následky a jaké jsou v tomto ohledu plány do budoucna�

 •  2.4 Zadlužení (min� 2 strany) – charakter a výše zadlužení obyvatel, počty dluž-
níků a domácností dlužících na nájemném, počet soudních vystěhování v posled-
ním roce a nájemníků, kteří přišli o bydlení z důvodů neprodloužení smlouvy; 
počet nájemníků, kterým vystěhování hrozí� Existence praxe a metodiky sjedná-
vání splátkových kalendářů, praxe posílání plateb na účet vlastníka nemovitosti, 
využívání institutu zvláštního příjemce� Spotřebitelské chování, skladba výdajů 
domácností�

 •  2.5 Vývoj zaměstnanosti v obci (min� 4 strany)� Zaměstnanost obyvatel SVL, 
hlavní zaměstnavatelé nízkopříjmových obyvatel, smluvní a platební podmínky 
u zaměstnavatelů, existence agenturního zaměstnávání� Alternativní formy 
a strategie obživy a trajektorie pracovní historie lidí� Struktura uchazečů o práci 
za poslední tři roky, nezaměstnanost obyvatel SVL za poslední tři roky, objem 
aktivní politiky zaměstnanosti, podíl obyvatel SVL zařazených v těchto progra-
mech, možnost získat práci z pohledu výzkumníků i lidí samotných, schopnost 
institucí zprostředkovat práci a přístup institucí z pohledu lidí ze SVL� Schopnost 
vyjít se současnými příjmy� 

 •  2.6 Vývoj dávek (min� 2 strany) státní sociální podpory a dávek v hmotné 
nouzi v obci za poslední tři roky (v doplatcích na bydlení sledovat formu byd-
lení), odhad podílu obyvatel ze SVL� Kolika lidí v obci se týkalo zrušení sociálního 
příplatku� Jak instituce přistupovaly a přistupují k vyplácení mimořádné okamžité 
pomoci (v jaké výši a za jakým účelem ji vyplácejí, jak často schválí podanou 
žádost, případný rozdíl v přístupu k romským a neromským žadatelům), přístup 
k vyplácení doplatku na bydlení, jak často a v jaké výši je vyplácen�

 •  2.7 Sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci(min� 2 strany) – které 
lokality pokrývají� Kolik existuje terénních sociálních pracovníků na obci 
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a v NNO, jaké existují kapacity azylových domů (na jakou jsou zaměřeny cílo-
vou skupinu, jak jsou dostupné lidem bez trvalého bydliště v obci) nízkopra-
hových zařízení, sociálně aktivizační služby, terénních programů odborného 
sociálního poradenství� Opomenutí některých lokalit a /oblastí intervence� 
Jak lidé znají, využívají a oceňují jednotlivé služby�

 •  2.8 Vzdělání (min� 3 strany) – vzdělanostní struktura obyvatel, formy předškolní 
přípravy, docházka dětí ze sociálně vyloučených lokalit do zařízení předškolní 
přípravy� Dostupnost škol (i z dopravního hlediska)� Jaký je podíl žáků se sociál-
ním znevýhodněním (ze sociálně vyloučených lokalit, popř� romských) v jednotli-
vých základních školách, včetně ZŠ praktické� Podíl dětí vzdělávaných dle rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy pro žáky 
s lehkým mentálním postižením, existence tříd skupinové integrace� Jak a v jakém 
ročníku nejčastěji jsou děti přeřazovány do praktické základní školy� Předčasné 
ukončování docházky, přechody na střední školy, šance na jejich ukončení 
a důvody pro neukončení� Vnímání škol rodiči dětí, míra otevřenosti a připrave-
nost základních škol k přijímání a vyučování dětí se sociálním znevýhodněním, 
popř� romských�

 •  2.9 Rodina (min� 3 strany) – počty případů orgánu sociálně-právní ochrany dětí, 
intervence z důvodů hrozící ztráty bydlení, druhy uložených sankcí, ústavní péče 
a nařizování ústavní výchovy, potíže identifikované samotnými rodinami a pohled 
na činnost institucí� Početní stav orgánu, ochota obce zvýšit stav, spolupráce 
s NNO dalšími institucemi� Míra záškoláctví a skrytého záškoláctví a proč k němu 
dochází� Existence rané péče a dalších služeb pro rodinu, systému včasné inter-
vence a případových konferencí�

 •  2.10 Bezpečnost (min� 3 strany) – místa vnímaná obyvateli jako méně bezpečná 
a nejakutněji vnímané bezpečnostní problémy, počty příslušníků policie a změny 
stavu za poslední rok, existence a typ místního oddělení, příp� dojezdová vzdále-
nost z okolních obcí, charakteristika trestné a přestupkové činnosti obecně 
i ve vztahu k mládeži a konkrétní lokalitě v obci, existence a funkčnost preventiv-
ních opatření, spolupráce s obcí� Důvěryhodnost policie z pohledu obyvatel� 

 •  2.11 Shrnutí – identifikace hlavních potíží v jednotlivých oblastech a jejich sou-
vislostí (jak situace v jedné oblasti podmiňuje jinou)

3. Porovnání situace v rámci lokalit a mimo ně (min� 5 stran)

 •  3.1 Identifikace potíží v obci� Jaký diskurs o příčinách potíží a konkrétních 
causách p anuje v SVL a mimo SVL? Jak se liší od oficiálního diskursu obce? Jak 
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se od těchto diskursů liší situace popsaná případnými dokumenty a prameny, 
které dodavatel shromáždil v rámci deskresearch? Jak koresponduje s daty zís-
kanými reprezentativním šetřením? Co obec a jiní aktéři opomíjejí a proč tomu tak 
může být?

•  Jaké nejčastější a největší problémy popisují lidé ze SVL a jaké identifikuje 
výzkumník?

•  Porovnání socioekonomické situace obyvatel žijících v SVL a mimo SVL – jak 
moc se liší? Do jaké míry je nutné řešit situaci komplexně v celé obci?

 •  3.2 Vztahy a možnosti participace� Charakteristika vztahů mezi lidmi bydlí-
cími uvnitř a vně vyloučených lokalit, komunikačních bariér i kanálů� Sociální 
kapitál rodin (např� přes jaké kontakty získávají práci), funkčnost sousedství�

•  Možnosti participace lidí z lokalit na formulování návrhů směřování obecních poli-
tik, náplni činnosti neziskových organizací a veřejném životě obce; identifikace lidí 
v SVL i mimo SVL, kteří jsou ochotni napomáhat zlepšování situace�

4. Specifická studie (min� 15 stran)

Na základě předběžných poznatků zadavatele a po dohodě s dodavatelem bude 
v každé lokalitě identifikováno téma, které bude v rámci terénního výzkumu detail-
něji zmapováno� Toto téma se bude týkat závažných rysů sociálního vyloučení 
v lokalitě a oblastí intervence, ve kterých by měla Agentura prioritně zasáhnout� 
Příklady specifické studie jsou k dispozici v příloze č� 7 této výzvy� Uchazeč bude 
mít možnost přibrat jednoho experta do výzkumného týmu v případě, že by dosa-
vadní tým na téma nestačil, přičemž tento expert musí být konzultován se zadava-
telem� V lokalitách, kde již proběhly výzkumy srovnatelné se situační analýzou 
a kde je poptávka po jiném typu situační analýzy (Moravský Beroun, Šternberk, 
Mikulovice a Jaroměř), bude respektováno specifické zadání, které je k dispo-
zici v příloze č� 8 této výzvy� Pokud není řečeno jinak, platí pro tyto studie stejné 
procesní, metodologické a smluvní ujednání jako pro ostatní situační analýzy�

5. Závěr (cca 5 stran)

• přehledné shrnutí
• identifikace klíčových elementů dynamiky sociální exkluze v obci/lokalitě
• identifikace slabých míst místní integrační politiky
•  identifikace konkrétních oblastí, ve kterých je nutné v rámci lokálního partnerství 

intervenovat (není nutné doporučovat přesná opatření, naopak je nutné přesně 
popsat oblast a směr intervence)
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Příloha č.2: Formulář pro vytvoření analýzy partnerů Lokálního partner-
ství Agentury pro sociální začleňování
 

Partner Co ve věci 
děláme?

Co ve věci 
chceme dělat?

Co k tomu po-
třebujeme? Co 
nám brání?

Očekávání od LP – 
v čem nám LP může 
pomoci, co si od toho 
slibujeme?
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Příloha č. 3: Memorandum o vzdálené podpoře mezi městem Kadaň 
a Agenturou pro sociální začleňování

Memorandum
o vzdálené podpoře

mezi

Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR
a
městem Kadaň

Odbor pro sociální začleňování (Úřad vlády),  
zastoupený ředitelem odboru Bc� Martinem Šimáčkem 
a 
město Kadaň, zastoupené starostou města PaeDr� Jiřím Kulhánkem,

v návaznosti na Memorandum o spolupráci uzavřené roku 2011

uzavírají po uplynutí standardní tříleté intenzivní spolupráce toto Memorandum 
o vzdálené podpoře

Článek I. 
Zásadyvzdálené podpory
1�  Uzavření Memoranda vytváří prostor pro pokračující spolupráci obou stran při 

vytváření a realizaci lokálních strategií sociálního začleňování a pro zajištění udr-
žitelnosti aktivit započatých během standardní spolupráce obou stran�

2�  Vzdálená podpora je poskytována odborem pro sociální začleňování ÚVČR 
městu Kadaň a dalším partnerům LP Kadaň na základě objednávky města, defi-
nované v článku II� Memoranda a rozpracované v příloze „Plán vzdálené pod-
pory městu Kadaň“ Memoranda�

3�  Vzdálená podpora je poskytována do srpna 2015 v rozsahu 30 hodin čtvrtletně�
3�  Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti� Autonomie obou stran při 

uplatňování strategií sociálního začleňování není tímto Memorandem dotčena� 

Článek II.
Oblasti vzdálené podpory

1� vzdálená podpora se bude týkat:
i�  Udržení kontinuity Lokálního partnerství Kadaň a jeho ukotvení jako stabilní 

a funkční platformy Města Kadaň
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ii� přípravy strategického plánu sociálního začleňování pro roky 2014–17�
iii�  zajištění kontinuity poskytování sociálních a prorodinných služeb a vzdělanost-

ních a zaměstnanostních programů ve městě Kadaň pro osoby sociálně vylou-
čené či sociálním vyloučením ohrožené 

iv�  dokončení a spuštění systému prostupného bydlení v Kadani a podpory komu-
nitní práce v Prunéřově

2�  konkrétní cíle a kroky vzdálené podpory jsou uvedeny v příloze Memoranda (pří-
loha „Plán vzdálené podpory městu Kadaň“)

3�  na plnění dohodnutých cílů a kroků se budou aktivně podílet obě strany, pří-
padně další členové LP

4�  předmět vzdálené podpory může být kdykoli při souhlasu obou stran redefino-
ván, a to změnou „Plánu vzdálené podpory“ bez nutnosti uzavírat nové 
Memorandum

Článek III.
Ustanovení společná a závěrečná
1�  Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu 

s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně�
2�  Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky 

a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce�
3�  Memorandum se uzavírá na dobu určitou do 31� 8� 2015 a nabývá účinnosti 

dnem podpisu obou stran� Memorandum pozbývá platnosti písemnou dohodou 
stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se 
Memorandem nehodlá nadále řídit� 

V Praze dne ……………………

Zástupce Úřadu vlády   Zástupce města Kadaň
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