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Seznam použitých zkratek
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
DZ KK	
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Karlovarského kraje
ESF
Evropský sociální fond
FF UP
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
IPA
programy předvstupní pomoci
IPOK
individuální projekt Olomouckého kraje
KHK
Královéhradecký kraj
KÚ
krajský úřad
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MSK
Moravskoslezský kraj
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MÚ
městský úřad
NNO
nevládní nezisková organizace
NZDM
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OP LZZ
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ORP
Obec s rozšířenou působností
OSPOD
orgán sociálně-právní ochrany dětí
OSV
odbor sociálních věcí
PS
pracovní skupina
PS SVL
pracovní skupina pro sociálně vyloučené lokality
RÚK
Rada Ústeckého kraje
SVL
sociálně vyloučená lokalita
SASRD
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
TP
terénní program
ZŠ
základní škola
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Úvod
Tato příručka vznikla jako součást odborné a konzultační činnosti Agentury pro
sociální začleňování v krajích a je určena politickým představitelům i pracovníkům
krajských úřadů, pracovníkům i představitelům obcí, Úřadu práce ČR či nevládních
a dalších organizací, kteří mohou ovlivnit politiky sociálního začleňování na krajské
úrovni ať již v rámci svého běžného působení a náplně práce nebo například prostřednictvím účasti na jednotlivých projektech či komunitním plánování.
Zvláště politici, ať již na krajské nebo obecní úrovni, mají výjimečnou možnost udávat směr a důraz politikám, které mohou pomoci sociálnímu začleňování. Předcházení sociálnímu vyloučení na území kraje je přitom důležité nejen proto, že přispívá
ke zlepšování situace znevýhodněných – zdravotně postižených, lidí ohrožených
chudobou či etnických menšin a cizinců. Pomáhá totiž zároveň předcházet konfliktům a napětí mezi různými skupinami obyvatel, buduje dobré vztahy a zlepšuje
fungování služeb a následně i kvalitu života všech obyvatel kraje.
Lidé žijící v situaci sociálního vyloučení nebo ti, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi, čelí situaci, v níž mají ztížený přístup k institucím a službám a jsou vyloučeni ze
společenských sítí, které jsou dostupné ostatním. Důvody, kvůli nimž se lidé do této
situace dostávají, mohou být různé. Často mezi ně patří například ztráta zaměstnání,
chudoba, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc a podobně. Každý
z těchto problémů může ohrozit normální fungování jednotlivce nebo rodiny, sociálně
vyloučení však navíc obvykle čelí celé řadě těchto problémů najednou, přičemž jsou
různě vzájemně propojené. S postupným propadem na dno někdy přestává být
zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho následkem.
Specifickou roli v sociálním vyloučení hraje etnicita, včetně etnicity přisouzené okolím. Etnická příslušnost (většinou romská) je totiž obvyklou příčinou negativního
postoje většinové společnosti a diskriminace, nejčastěji na trhu práce, ve vzdělávání a často i v bydlení. Romové jsou často stigmatizováni, tedy nálepkováni jako
osoby nebo skupina osob tzv. problémových nebo nepřizpůsobivých. Při hledání
řešení sociálního vyloučení by tedy měla být zohledněna etnická, náboženská,
národnostní, kulturní či jiná odlišnost, a to zvlášť v případě, že je zdrojem diskriminace či stigmatizace.
Krajské úřady hrají významnou roli při prosazování politik sociálního začleňování
na svých územích v oblastech, jako jsou například sociální služby, vzdělávání,
8
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zdravotnictví, zaměstnanost nebo bezpečnost. Zásadní úlohu přitom má koordinace a sladění politik v těchto jednotlivých oblastech. Dobrá spolupráce několika úředníků a politiků, kteří mají tyto oblasti na starosti, může přinést zásadní
změnu v terénu a zlepšit životy mnoha obyvatel kraje. Aby tato koordinace fungovala a každý z jejích účastníků dobře rozuměl svým úkolům, společným cílům
i tomu, jak bude spolupracovat s ostatními a jak jsou jednotlivé kroky a opatření
provázané, je nutné politiky plánovat. Do tohoto plánování je třeba zapojovat
veřejnost, a to nejen proto, aby se zabránilo nedorozumění a případnému
odporu veřejnosti k všeobecně prospěšným krokům (například protestům proti
výstavbě zařízení sociálních služeb), ale i proto, že různé skupiny občanů mohou
přicházet s užitečnými podněty, které překračují oblasti dosavadního působení
zástupců institucí nebo by je třeba vzhledem k zaběhnutým způsobům práce
nenapadly.
Dobře spolupracující správa kraje přitom především:
• 
zjišťuje potřeby obyvatel v oblasti sociálních služeb, školství, zaměstnanosti,
zdravotnictví, bydlení a podobně
• propojuje plánování v těchto oblastech
• zapojuje odborníky, uživatele služeb a širokou veřejnost do procesu plánování
• o výsledcích plánování informuje veřejnost
• pravidelně získává zpětnou vazbu o efektivitě podniknutých kroků a aktualizuje
své plány podle vznikajících potřeb
• efektivně využívá dostupné finanční zdroje pro financování politik omezujících
sociální vyloučení
Kompetence krajů v uvedených oblastech definuje několik právních předpisů
a týkají se jak samostatné (samosprávné), tak i přenesené (státně správní)
působnosti vyšších územních samosprávných celků. I přes existenci zákonného
vymezení se však praxe krajů v politikách sociálního začleňování poměrně liší. Jedním z důvodů je i to, že reforma veřejné správy a postupný převod kompetencí
na kraje po roce 2000 jsou stále ještě poměrně historicky nedávnou a ne zcela
zažitou změnou. To se odráží i ve skutečnosti, že v současné době lze těžko poukázat na jeden příklad kraje, který by se v oblasti sociálního začleňování bezezbytku chopil všech svých kompetencí v různých oblastech. Přesto ale existují příklady krajů, které se o koordinovanou politiku v tomto smyslu pokoušejí, i řada
příkladů dobré praxe z různých oblastí v různých krajích, které, pokud by byly složeny dohromady, mohou vytvořit komplexní politiku kraje v oblasti sociálního začleňování. Některé z těchto příkladů dobré praxe představujeme v této příručce a jsme
přesvědčeni, že by mohly posloužit jako vodítko i pro další kraje.
9
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Úvodní stručný přehled nejdůležitějších pravomocí orgánů a institucí je zde proto
dále rozveden a popsán na vybraných příkladech dobré praxe z jednotlivých krajů,
které ukazují, jak lze kompetence krajů v různých oblastech konkrétně naplňovat.
Tyto příklady byly identifikovány na základě zkušeností Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých krajích a na základě podnětů krajských romských koordinátorů, kteří odpověděli na výzvu ke spolupráci. Rádi bychom jim touto cestou
za spolupráci poděkovali. Příklady vybrané do příručky pochopitelně nepředstavují
úplný souhrn dobrých praxí krajů v práci se sociálně vyloučenými lokalitami, ale
snaží se pokrýt základní oblasti a zdůraznit obzvlášť inovativní přístupy. Nejprve je
v příručce představen příklad Olomouckého kraje, který se zaměřuje především
na nastavení procesů koordinace a vytváření jednotlivých politik sociálního začleňování. Další příklady pak rozebírají konkrétní opatření z různých oblastí, která již
byla v některých krajích úspěšně realizována.
Efektivní politiky sociálního začleňování v krajích umožňuje především souhra jednotlivých aktérů – krajských úředníků a představitelů politické reprezentace kraje,
kteří se věnují jednotlivým agendám. I proto má klíčový význam koordinace jednotlivých institucí a existence vyjednávacích a plánovacích platforem
v kraji (a to jak na úrovni odborné či úřednické, tak i politické). Sladit je potřeba
působení aktérů především v následujících oblastech:

Sociální oblast
Současná právní úprava krajům především ukládá, aby zjišťovaly potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, zajišťovaly
dostupnost sociálních služeb a informací o nich, zpracovávaly střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby
poskytovány, sledovaly a vyhodnocovaly plnění plánů rozvoje sociálních služeb
za účasti zástupců obcí, poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou
sociální služby poskytovány (§ 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Na krajských úřadech jsou tyto funkce naplňovány především prostřednictvím sociálních odborů a případně také pracovišť pro komunitní plánování či plánování rozvoje sociálních služeb. Kraje jsou přitom ve své
samostatné působnosti oprávněny zakládat příspěvkové organizace, školy
a zdravotnická zařízení a poskytovat dotace do určených zařízení a na činnosti
zaměřené na zlepšení života svých obyvatel. Řada krajů také jako zřizovatel či
prostřednictvím dotací zajišťuje poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních. Tato zařízení se však obvykle zaměřují jen na některé skupiny potřebných
– např. na seniory či ohrožené matky, ale nikoliv na osoby bez domova, drogově
10
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závislé či sociálně vyloučené. Tento přístup vychází z historické tradice, na kterou
ale v mnoha případech naopak nemohou navázat služby sociální prevence určené
dalším potřebným skupinám, jako například terénní sociální služby. Kraje tedy
k jejich rozvoji a doplnění nezbytných kapacit často využívají evropských
projektů.
V přenesené působnosti má kraj také pověření provádět dozor a kontrolu nad
výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí (§ 67 písm. e, § 69a zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích). V oblasti sociálního začleňování přitom může mít zvlášť
velký význam pověření krajských úředníků k provádění inspekcí kvality u poskytovatelů sociálních služeb a také oprávnění k metodickému vedení práce sociálních odborů příslušných obcí a práce oddělení sociálně-právní ochrany
dětí. Toto vedení pomáhá zajistit, aby byla síť služeb účinnější, více odpovídala
potřebám obyvatel a také jim účinněji pomáhala. Zahrnovat může různá školení,
přípravu metodických materiálů, konzultace a místní šetření.

Menšiny. Praha - Košíře, 2012

Foto: Lukáš Houdek
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V přenesené působnosti je krajům stanovena také povinnost zřizovat funkci koordinátora pro romské záležitosti podle § 67 odst. 1 písm. f zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), a § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech
příslušníků národnostních menšin. Koordinátoři mají napomáhat integraci příslušníků romské komunity do společnosti a mimo jiné poskytovat konzultační činnosti
a koordinovat pracovníky zabývající se agendou romských záležitostí ve spádové
oblasti obcí s rozšířenou působností.
V oblasti začleňování národnostních menšin mají také kraje, na jejichž územní žije
podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k jiné než české
národnosti, uloženu povinnost zřídit výbor pro národnostní menšiny. Příslušníci
národnostních menšin přitom musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru
(§ 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). Tyto výbory mohou například projednávat koncepční materiály týkající se oblasti národnostních menšin nebo příslušné dotační programy. Je přitom důležité si uvědomit, že problematika menšin
se netýká jen záležitostí cizinců či podpory jazykového vzdělávání v romštině, ale
i šířeji otázek postavení menšin, které se nacházejí v situaci sociálního vyloučení, či
nastavení inkluzivního vzdělávání v kraji.

Reprezentační romský ples Lysá nad Labem, 2008
12
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Oblast vzdělávání
Kraj má v samostatné působnosti také za úkol zajišťovat podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání, ale i vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, vzdělávání jazykového, základního uměleckého a zájmového a konečně zajišťovat podmínky pro
výkon ústavní výchovy. Školský zákon č. 561/2004 Sb. v tomto smyslu krajům
stanoví nejen možnost zřizovat školy a školská zařízení (§ 8 odst. 1), ale také
povinnost zpracovávat a zveřejňovat dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (§ 9). Tyto záměry musí obsahovat analýzu
vzdělávací soustavy v kraji, na základě předpokládaného demografického vývoje,
vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovovat cíle a úkoly pro
jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu
oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu,
a návrh na financování vzdělávání a školských služeb v kraji. Kromě toho kraj také
zpracovává výroční zprávy o stavu vzdělávací soustavy v kraji (§ 10).
Kompetence krajů v oblasti vzdělávání jsou mimořádně významné zvláště v jejich
oprávnění ke zřizování speciálních a praktických škol, respektive k jejich postupnému utlumování a přechodu na inkluzivní vzdělávání. Kraje také mohou
pomoci při snižování prahů pro přechod žáků ze sociálně vyloučeného prostředí
na střední školy a významně spolupracovat se zaměstnavateli při nastavení středního školství způsobem, který umožní lepší pracovní uplatnění absolventů.
Ve vztahu k sociálnímu začleňování je pak zvlášť významná role kraje při zajišťování
vzdělávání příslušníků národnostních menšin (§ 14), která zahrnuje zabezpečení
výuky v jazyce národnostních menšin v mateřských, základních a středních
školách v obcích, kde jsou pro to splněny příslušné zákonné předpoklady.
Kraj také posuzuje žádosti či sám zřizuje přípravné třídy základních škol pro sociálně znevýhodněné děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(§ 47). Dále zajišťuje vzdělávání pro cizince či děti s hlubokým mentálním postižením a má také pravomoc přezkoumávat výsledky hodnocení žáků. K zajištění všech
těchto svých úkolů je krajské zastupitelstvo povinno zřídit výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost (§ 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích)
a na krajském úřadě je obvykle zřizován odbor školství a vzdělávání.

Oblast zaměstnanosti
I když převážná většina kompetencí v oblasti zaměstnanosti náleží na krajské
úrovni krajským pobočkám Úřadu práce ČR, má krajská samospráva velký vliv
nejen jako významný zaměstnavatel a zadavatel veřejných zakázek, ale také pro13
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Most – sídliště Chanov, 2010

Foto: Lukáš Houdek

střednictvím výše zmíněného výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který se mimo jiné vyjadřuje k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje.

Oblast prevence kriminality
Další významnou oblastí, která se dotýká sociálního začleňování a spadá do samostatné působnosti krajů, je prevence kriminality. Vzhledem k absenci konkrétní
právní úpravy se zde kraje obvykle řídí usnesením vlády České republiky ze dne 14.
prosince 2011 č. 925, které doporučuje hejtmanům seznámit se se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 a učinit kroky k zajištění
realizace systému prevence kriminality na krajské úrovni. Tyto kroky mimo jiné
zahrnují zřízení pracovních skupin prevence kriminality při krajských úřadech,
jejichž členy by měli být krajští koordinátoři prevence kriminality Policie ČR. Kraje
pak mohou v této oblasti nejen plánovat, koordinovat svůj postup s obcemi
a ústředními orgány (především Ministerstvem vnitra ČR), ale také realizovat různá
ad hoc opatření nebo vyhlašovat vlastní dotační programy. Koordinaci má na krajském úřadě obvykle na starosti krajský pracovník prevence kriminality. Kraje
také mohou vypisovat dotační tituly v oblasti prevence kriminality, a podporovat tak
subjekty (NNO, školská zařízení a další), které se činnosti zaměřené na sociální
začleňování či boji proti nesnášenlivosti věnují.
14
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Dobrá praxe I.
Integrovaný přístup k sociálnímu začleňování –
Olomoucký kraj
Úspěchu při řešení problémů sociálního vyloučení je možné dosáhnout jen při propojení aktivit různých subjektů, jejichž práce se dotýká této oblasti. Této skutečnosti jsou si dobře vědomi v Olomouckém kraji, kde je působení institucí v jednotlivých oblastech koordinováno především prostřednictvím krajské
romské koordinátorky (krajské koordinátorky pro národnostní menšiny).
Ta plní funkci spojovacího článku nejen mezi terénem (tedy sociálně vyloučenými
lokalitami a institucemi v jednotlivých obcích) a krajem, ale také na úrovni plánování,
přípravy projektů a konkrétních aktivit krajských institucí.
Již v roce 2008 začal Olomoucký kraj spolupracovat s Agenturou pro sociální
začleňování a tato spolupráce byla v roce 2009 podpořena nově připravenou
metodikou. Ta mimo jiné navazuje na v roce 2007 vydanou Metodickou příručku
k výkonu přenesené působnosti v oblasti prosazování práv příslušníků romské
komunity a integrace romské komunity do společnosti a na usnesení vlády č. 85
z roku 2008. Dokument stanovuje postupy při vzájemné podpoře v rámci výměny
informací (výzvy, dobré praxe, ale i sdílení analytických materiálů), spolupráci v plánovacích procesech, při vzdělávacích akcích a při přípravě projektů. I na základě
tohoto dokumentu se do spolupráce v oblasti inkluze kromě krajské koordinátorky
pro národnostní menšiny postupně zapojila řada pracovníků sociálního odboru,
odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru rozvoje krajského úřadu. V rámci
této spolupráce se také v plánovacích procesech v rámci lokálních partnerství
(která Agentura ustanovuje v jednotlivých spolupracujících obcích) aktivně zapojuje
jak krajská koordinátorka pro národnostní menšiny, tak i krajský metodik prevence
kriminality, metodik sociální práce na obcích a metodici OSPOD.

Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci
I když počty příslušníků národnostních menšin v Olomouckém kraji nenaplňují
podmínky stanovené pro zřízení komise pro národnostní menšiny, byla na krajské
úrovni v rámci zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011 až 20141 zřízena pracovní skupina Etnické menšiny
a cizinci. Tento postup je jedním z možných řešení, například v Libereckém kraji se

1 Dokument je k dispozici na stránkách http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/117/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-pro-roky-20112014.pdf.
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ale rozhodli přímo pro zřízení komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování. Opatření zaměřená na tuto cílovou skupinu v rámci plánu Olomouckého
kraje se přitom neorientují pouze na oblast rozvoje sociálních služeb, ale
i na oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. Například v oblasti zaměstnanosti jde
o nastavení spolupráce mezi poskytovateli služeb, zaměstnavateli, Úřadem práce,
školskými zařízeními a jejich zřizovateli, v oblasti vzdělávání pak o spolupráci kraje
a státních i nestátních subjektů při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
zvláště v oblasti specifik sociálního znevýhodnění žáků a inkluzivního vzdělávání.
Členy pracovní skupiny pro etnické menšiny a cizince jsou jak romští poradci z ORP
s vyšším počtem příslušníků romské menšiny, tak i zástupci nevládních organizací
poskytujících sociální služby, zástupci sociálních odborů měst, zástupce Agentury
pro sociální začleňování a zástupce Palackého univerzity v Olomouci. Tato platforma tak slouží nejen pro vzájemnou výměnu informací o činnosti jednotlivých
institucí, ale i k přípravě dokumentů stanovujících optimální kapacity sociálních služeb zaměřených na etnické menšiny a cizince, tvorbu podkladů pro nastavení kritérií k optimální síti sociálních služeb a identifikaci lokalit, kde není zajištěna minimální síť služeb. Členové pracovní skupiny se také vyjadřují k potřebnosti projektů
v oblasti sociálních služeb, od lokálního konzultanta Agentury pak získávají aktuální
informace z oblasti možností podpory zaměstnanosti.
Plánování sociálních služeb v kraji se přitom neomezuje jen na vlastní služby, ale
zahrnuje i další oblasti inkluze, včetně vzdělávání. Činnost pracovní skupiny pro
etnické menšiny a cizince je tak provázána s činností pracovní skupiny
pro oblast inkluzivního vzdělávání a s činností monitorovací skupiny
v rámci projektu zaměřeného na transformaci péče o ohrožené děti. Pracovní skupina pro etnické menšiny a cizince dále organizuje vzdělávací
aktivity a podílí se na přípravě krajských individuálních projektů.
Fungování pracovní skupiny pro etnické menšiny a cizince a činnost krajské koordinátorky pro národnostní menšiny tak zásadně přispěly k vytvoření a realizaci individuálních projektů Olomouckého kraje Zajištění integrace romských komunit I a II,2
přičemž první z nich byl ukončen v roce 2013 a druhý v témže roce zahájen. Projekt
umožnil zajištění terénních programů v sociálně vyloučených lokalitách, kde dosud
nebyly služby sociální prevence realizovány, případně byly realizovány v omezené
míře neodpovídající potřebám cílové skupiny. Jednalo se například o terénní programy na Přerovsku, v Šumperku, Dobromilicích, Lipníku nad Bečvou, Uničově

2 Podklady jsou k dispozici na stránkách http://www.kr-olomoucky.cz/zajisteni-integrace-prislusniku-romskych-komunit-cl-167.html a
http://www.esfcr.cz/projekty/zajisteni-integrace-prislusniku-romskych-komunit-v.
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a Šternberku. Projekt mimo jiné umožnil reagovat na zvyšující se migraci romských
obyvatel v jednotlivých lokalitách, zejména pak na vznik komerčních ubytoven, ale
i pronájem bytů. Výsledky evaluace pak byly využity i dalšími obcemi s rozšířenou
působností v Olomouckém kraji. Inovativní postupy vzešlé z tohoto projektu jsou dále
rozpracovávány a jako příklady dobré praxe přenášeny i do dalších krajů (viz Dobrá
praxe II. – Mobilní tým terénních pracovníků v Olomouckém kraji).

Účast na projektech
Činnost krajské koordinátorky pro národnostní menšiny, zmíněné pracovní skupiny
a lokálního konzultanta Agentury, který působil ve Šternberku a Moravském
Berouně, se v období let 2009–2013 dařilo propojovat i s projektovým poradenstvím v rámci programů předvstupní pomoci (IPA) a individuálního projektu Olomouckého kraje (IPOK) využívajících prostředků z fondů EU a grantových projektů,
jako byl například projekt obce Mikulovice.
Krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a lokální konzultant Agentury se dále
podíleli na prosazení a přípravě projektu Nová šance na Jesenicku (realizovaného
Ester, o. s.) a inovativního projektu zaměřeného na reintegraci žáků zpět do základních škol (realizovaného Střediskem integrace menšin a návazně pak Centrem podpory inkluzivního vzdělávání). V rámci přípravy (v době práce na této příručce již
dokončeného) projektu mimo jiné vyjednávali expertní podporu na MŠMT a zapojování pedagogicko-psychologické poradny a ředitelů škol do projektu.

Terénní práce
Znalost situace na místě si krajská koordinátorka pro národnostní menšiny neustále
doplňuje nejen prostřednictvím poradenství poskytovaného při přípravě lokálních
projektů či účastí v lokálních partnerstvích obcí, ale i díky vlastní terénní práci. Ta
zahrnuje přímý kontakt s klienty z řad Romů a dalších národnostních menšin, které
se na koordinátorku obracejí se žádostmi o zprostředkování podpory s problémy,
jimž čelí v každodenním životě (podmínky na ubytovně, předluženost, nezaměstnanost, diskriminace, podpora studia dětí), provádění vlastních terénních šetření
(například podmínek Romů žijících na ubytovnách), uskutečňování konzultačních
návštěv u nevládních organizací pracujících s Romy či konzultačních jednání se
starosty o problematikách realizace předškolní přípravy, terénní sociální práci,
zajištění zdravotně-sociálního pomocníka DROM, opatření prevence kriminality
a podobně. Terénní sociální práce sice není vymezenou pracovní náplní krajské
koordinátorky pro národnostní menšiny, představuje ale naléhavě potřebnou
ná
hradu za nedostatečně vykonávanou sociální práci v některých obcích či
za nedostatečný počet terénních sociálních pracovníků.
18
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Ústí nad Labem – Matiční ulice, 2005

Foto: Lukáš Houdek

Vzdělávací aktivity
Práce krajské koordinátorky pro národnostní menšiny v Olomouckém kraji dále
zahrnuje iniciaci a společnou přípravu řady konferencí a vzdělávacích akcí zaměřených na různé oblasti inkluze a také na různé cílové skupiny odborníků (sociální
pracovníci, zástupci samosprávy, krajští i obecní úředníci, učitelé, novináři apod.).
V červnu 2011 tak například ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
a městem Přerov uspořádala konferenci s názvem Sociální podnikání, předpoklady
podnikání a příklady dobré praxe. Konference byla určena pro zástupce obcí,
drobných podnikatelů a neziskových organizací a měla za cíl představit formy podpory, které lze využít při zaměstnávání skupin obyvatel znevýhodněných na trhu
práce, a povzbudit tak způsob podnikání zohledňující potřeby těchto skupin.
Výstupem z konference byl soubor informativních podkladů pro účastníky a další
zájemce z Přerova a Olomouckého kraje doplněný seznamem kontaktů, na kterých bylo možné získat informace a domluvit si poradenství pro jednotlivé oblasti
sociálního podnikání a podporovaného zaměstnávání. V průběhu roku 2013 pak
byly například zorganizovány workshopy pro poskytovatele sociálních služeb Hranice terénní sociální práce. Workshopy byly zacíleny na otázky: jak moc klientům
zasahovat do života, dobrovolnost, motivovaný vs. nemotivovaný klient či jak mají
organizace stanoveny cíle pomoci. Sekundárním cílem byla situace v lokalitách
19
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a zhodnocení spolupráce s Olomouckým krajem.3 V květnu téhož roku to byl seminář Diskriminace jako jeden z faktorů sociálního vyloučení pro pracovníky pomáhajících profesí a starosty obcí.4 Ve spolupráci s Open Society Fund bylo v roce 2013
v Olomouckém kraji také uspořádáno dvoudenní školení Jak psát projekty. Jeho
cílem bylo podpořit lokální iniciativy a vytvořit projekty, které zlepší kvalitu života
Romů na lokální úrovni, a podat je do grantových výzev Evropských strukturálních
fondů, případně jiných finančních mechanismů. Open Society Fund účastníkům
i nadále poskytuje individuální podporu při zpracování projektů.
O výsledcích krajského individuálního projektu, který byl financován z prostředků
OP LZZ, byli odborníci informováni v roce 2013 na konferenci Zajištění integrace
příslušníků romských komunit. Byly zde prezentovány výsledky projektu v jednotlivých lokalitách, evaluace projektu a výstupy s představením inovativního prvku –
mobilního týmu. Součástí byla dále reflexe průběhu projektu od dodavatelů
služeb.5
Překážky vstupu na trh práce a jejich řešení byly rozebírány v říjnu 2013 na krajském workshopu pořádaném pro romské poradce, sociální pracovníky, starosty
obcí a zástupce NNO. Jednotlivé vstupy odborníků byly zacíleny na nelegální práci,
dávkové systémy a prostupné zaměstnávání. Akce byla realizována v rámci implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.
Významnou částí propojených aktivit kraje v oblasti inkluze je osvětové a vzdělávací
působení na nejširší veřejnost. Zásadní roli při ovlivňování práce médií a jejich
prostřednictvím formovaného veřejného mínění mělo uspořádání konference Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů v červnu 2011 (viz Dobrá praxe
III. – Konference Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů v Olomouckém kraji). Přímo na nejširší veřejnost je pak zaměřen například každoroční
festival oslav Dne Romů, jehož se krajská koordinátorka účastní jako členka přípravného týmu a který je podporován z finančních prostředků kraje. Festival se
v Olomouci, podobně jako v jiných městech České republiky, koná 8. dubna u příležitosti Mezinárodního dne Romů a připomíná rozmanitost romské kultury.
Dlouhodobá a intenzivní práce napříč jednotlivými agendami (menšiny, sociální
služby, vzdělávání, zaměstnanost) umožnila kraji včas a dobře připravit indivi-

3 Podklady jsou k dispozici na webových stránkách http://www.kr-olomoucky.cz/workshop-na-tema-hranice-terenni-socialni-prace-aktuality-1839.html.
4 Podklady jsou k dispozici na webových stránkách http://www.poradna-prava.cz/konferenceolomouc.html.
5 Podklady jsou k dispozici na webových stránkách http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/aktuality/2259/zprava-zaverecna-konference-12-9-2013.pdf.
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duální projekty Zajištění integrace romských komunit I a II, a to ve spolupráci
s nevládními organizacemi, které do projektu přenesly své zkušenosti z terénu.
Díky prostředkům z Evropských fondů pak bylo možné podpořit vznikající sociální
služby v místech, kde dosud nebyly dostatečně rozvinuty, provést mnoho školení
a dalších vzdělávacích aktivit a v neposlední řadě zhodnotit realizované aktivity.
Tyto evaluace nejen ověřily funkčnost nového nástroje – mobilního týmu, ale
poskytly zároveň i data nezbytná pro další plánování obcí. Získané zkušenosti
a navázaná spolupráce se pak promítají i do dalšího procesu krajského plánování
sociálních služeb, který je rovněž spolufinancován Evropskými fondy například
v podobě projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji (CZ.1.04/3.1.00/05.00061).
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Dobrá praxe II.
Mobilní tým terénních pracovníků
v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj se rozhodl řešit nedostatečné kapacity některých obcí v oblasti
sociálních služeb novým způsobem – zřízením mobilního týmu terénních pracovníků, kterému zajistil financování prostřednictvím evropských dotací.
V rámci individuálního projektu Olomouckého kraje Zajištění integrace příslušníků
romských komunit (CZ.1.04/3.2.00/15.00005) kraj odzkoušel nový typ aktivity,
který vznikl v reakci na migraci sociálně potřebných Romů do lokalit, v nichž do té
doby nebyly pro tuto cílovou skupinu poskytovány terénní programy či se dosavadní kapacity místních sociálních služeb ukázaly jako nedostatečné. Aktivita byla
realizována týmem sociálních pracovníků Člověka v tísni, o. p. s., který pracoval
v úzké součinnosti s krajskou romskou koordinátorkou a dalšími institucemi. Společnost Člověk v tísni byla logickým spolurealizátorem projektu, protože v Olomouckém kraji, konkrétně v Prostějově, zahájila poskytování sociálních služeb již
v roce 2001 a její pobočka v Olomouci, která vznikla v roce 2007, dnes zajišťuje
terénní programy a sociálně aktivizační služby na Prostějovsku, na Přerovsku
a v Olomouci. Společnost je také od roku 2011 zapojena do strategického plánování a implementace strategie rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.
Po úspěšném odzkoušení a vytvoření metodiky kraj v této aktivitě pokračuje
i v rámci navazujícího projektu Zajištění integrace příslušníků romských komunit
v Olomouckém kraji II (CZ.1.04/3.2.00/15.00016). Připravuje se zároveň přenesení
projektu do kraje Moravskoslezského.

Vznik inovace
Účel mobilního týmu
Tým pokrývá v Olomouckém kraji místa, kde dlouhodobě nepůsobily žádné služby sociální
prevence zaměřené na práci se sociálně vyloučenými, a současně reaguje na vzniklé situace
a problémy v konkrétních místech a přenáší do nich své působení. Mobilní tým funguje jako
terénní program, ale není pevně vázán na konkrétní lokalitu. Naopak je úkolován ze strany
zadavatele a místa jeho působení jsou průběžně zvažována. V případě potřeby a dostatečného
zájmu ze strany obce jsou služby mobilního týmu časem vystřídány stálým působením sociální
služby.
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Myšlenka mobilního týmu, který by pracoval podle požadavků krajského koordinátora pro národnostní menšiny na základě informací od romských poradců či dalších subjektů participujících na integraci příslušníků romských komunit (školy
a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, orgány sociálně-právní ochrany
dětí), vznikla na základě zkušenosti se vznikem sociálně vyloučené lokality v Jedlí.
Do rekreačního objektu v lesích na Zábřežsku se v roce 2008 (v průběhu 3 měsíců)
přistěhovalo 40 osob ze tří krajů ČR. Šlo o 15 rodin, které se potýkaly s mnohočetnými problémy, zvláště pak se zajištěním školní docházky dětí, vyřizováním dávek
apod. Ve správním obvodu nebylo možné nalézt subjekt, který by s rodinami
v počátečních fázích adaptace pracoval, vyjednával s majitelem objektu a průběžně řešil problémy, které následně vedly ke značné fluktuaci obyvatel ubytovny.
Navíc se jednalo o správní obvod, jehož pracovníci neměli zkušenosti s touto cílovou skupinou. Ukázalo se, že podobné situace nemohou pokrýt již existující služby
vázané na konkrétní lokality. Tato zkušenost přispěla k formulování vize mobilního
týmu, který bude mít volné kapacity na rychlý přesun do nově vzniklé lokality.
Popsaný mechanismus se opakoval i v následujících letech. Po nástupu ekonomické
krize odešla z ČR velká část zahraničních pracovníků místních podniků, a uvolnily se
tak ubytovny, kde tito lidé žili. Majitelé ubytoven hledali možnosti, jak volné ubytovací
kapacity zaplnit, a jedním z řešení bylo oslovit osoby, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením. Ze sociálně vyloučených obyvatel se především romská populace
potýká s nerovným přístupem k bydlení, a tak je v této skupině obyvatel v podstatě
neustálá poptávka po bydlení. Proto se také tyto osoby velmi často ocitají v takové
situaci, kdy se nemohou ohlížet na kvalitu a cenu jim nabízeného bydlení. Tímto způsobem mohou náhle vznikat nové sociálně vyloučené lokality. Koncepce mobilního týmu v Olomouckém kraji byla vytvořena na základě konzultací členů
pracovní skupiny Etnické menšiny a cizinci v rámci implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a pak byl celý
projekt vtělen do individuálního projektu Olomouckého kraje Zajištění integrace příslušníků romských komunit.

Fungování týmu
Mobilní tým je součástí registrované sociální služby terénní programy, ale na rozdíl
od dalších terénních sociálních pracovníků služby není pevně vázán na konkrétní
lokalitu. Mobilní tým působí v lokalitách v rámci Olomouckého kraje, kam je vysílán
na základě dohody s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny. Působení
mobilního týmu ve vybrané lokalitě je časově omezené. Mobilní tým byl personálně
zajišťován dvěma kvalifikovanými terénními pracovnicemi pod vedením koordinátora, který jim poskytoval metodické vedení.
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Mobilní tým působil v lokalitách Lipník nad Bečvou (Přerovsko), ORP Uničov, Olomouc – ubytovna U Botanické zahrady, Dobromilice (Prostějovsko), Studenec (Prostějovsko), Bělotín (Hranicko) a Velká Bystřice.
Konkrétní kroky mobilního týmu byly plánovány v úzké spolupráci s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny. Diskutován byl jak výběr
lokalit, do kterých měl tým vstoupit, tak možná rizika, která by mohla
působení v dané lokalitě ohrozit. Po zvolení lokality byla oslovena místní samospráva, s níž mobilní tým společně s krajskou koordinátorkou pro národnostní
menšiny jednal o tom, zda má o působení mobilního týmu zájem (např. v Hranicích
se nepodařilo se samosprávou dohodnout zadání pro mobilní tým, a tak se z lokality stáhl a působit zde ani nezačal).
Na zadání úkolů mobilního týmu participovaly další subjekty podílející se
na integraci příslušníků romských komunit v dané lokalitě (obce, školy
a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, orgány sociálně-právní ochrany
dětí, romští poradci apod.). Vzájemným vyjasněním rolí jednotlivých aktérů se předcházelo následným nedorozuměním, což týmu ulehčovalo jeho práci.
Jedním z důležitých aspektů práce mobilního týmu, které bylo nutné opakovaně
ozřejmovat, byla dočasnost jeho působení v lokalitě a skutečnost, že jeho služby
musí být v případě potřeby v delší časové perspektivě nahrazeny stabilními službami v místě. Tento postup měl za cíl zejména omezení rizika, že obce, které
nechtěly iniciovat či podpořit vznik služeb zaměřených na cílovou skupinu, budou
usilovat o co nejdelší setrvání mobilního týmu.
Vyjednat bylo také potřeba přesné vymezení lokality, do které má mobilní tým
vstoupit. Lokalitou přitom v některých případech bylo celé území působnosti ORP,
ale i jednotlivé obce či určité místo, jako např. konkrétní ubytovna. Dalším bodem
při vyjednávání pracovního zadání pro mobilní tým bylo jasné, přesné a konkrétní
stanovení úkolu, který má tým naplnit. Mezi těmito úkoly převažovalo zmapování
lokality, monitoring a sběr zakázek na sociální služby a jejich následné předání
jinému poskytovateli nebo řešení specifických problémů, kterými může být práce
s majoritou, jako tomu bylo v případě Dobromilic a Studence.
Po ukončení práce v lokalitě tým zpracovává výstup, kterým jsou různé
zprávy či předání zakázek a klientů jinému poskytovateli. Cílem mobilního
týmu tedy není pouze sanace nově vzniklé sociálně vyloučené lokality či oblasti, kde
nejsou zajištěny služby sociální prevence, ale ve spolupráci s Olomouckým krajem
také zajištění poskytovatele, který by v dané lokalitě působil stabilně.
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Před vstupem do lokality pracoval mobilní tým s dostupnými dokumenty (strategické materiály obcí a měst, podklady a výstupy z komunitního plánování obcí
a měst, zpráva pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny aj.), ze kterých se
snažil získat potřebné informace o lokalitě, kam se chystal vstoupit. Dále následoval monitoring lokality, kdy byly zjišťovány problémy a potřeby cílové skupiny a jejich
prostorové rozmístění v lokalitě. Současně s monitoringem začal mobilní tým oslovovat místní institucionální síť (samospráva měst a obcí, vedoucí sociálního odboru,
romský poradce, OSPOD, kurátor, Úřad práce a jeho oddělení nepojistných dávek,
školská zařízení, místní neziskové organizace, případně policie) a hledal potenciální
partnery.

Příklady působení týmu
V lednu 2011, kdy byl projekt spuštěn, proběhla debata, do které lokality by měl
mobilní tým vstoupit. Nakonec bylo vybráno město Lipník nad Bečvou pro dlouhodobou absenci služeb zaměřených na cílovou skupinu. Oproti původnímu předpokladu zde mobilní tým působil déle, jelikož se situace ve městě znovu destabilizovala se vznikem nové komerční ubytovny. Mobilní tým měl v Lipníku nad Bečvou
za úkol zmapovat situaci a navrhnout řešení. Hned zpočátku se však ukázalo, že
zadání nebylo vymezeno přesně. Nebylo jasné, jak dlouho zde má mobilní tým
působit či jaký má být výstup z jeho působení, a také se objevovala otázka, jakou
spolupráci s klienty navazovat. Pokud by šlo o krátký vstup, bylo by legitimní s klienty pracovat pouze na akutních krátkodobých kauzách a ostatní zakázky předávat jiným poskytovatelům sociálních služeb. V případě, že by působení v lokalitě
bylo dlouhodobé, mohl by mobilní tým nabírat jakékoliv zakázky a budovat v lokalitě stabilnější zázemí. Mobilní tým se tedy musel vrátit o krok zpět. Bylo dojednáno,
že situaci v Lipníku nad Bečvou pouze zmapuje a navrhne služby a řešení vhodná
pro tuto konkrétní lokalitu. Tato prvotní komplikace přinesla řadu zkušeností, ze
kterých mobilní tým posléze čerpal při vyjednávání vstupu do dalších lokalit.
Jednou z dalších vytipovaných lokalit, kam měl mobilní tým vstoupit, byla Velká
Bystřice. Zde měl mobilní tým posílit kapacity poskytovaných terénních služeb.
Během vyjednávání zadání na MÚ ve Velké Bystřici ale vyšlo najevo, že město už
svou terénní sociální pracovnici má. Terénní sociální pracovnice svou práci kapacitně zvládala, město však v té době shánělo metodické a supervizní vedení.
Mobilní tým ve Velké Bystřici působit nezačal. Terénní sociální pracovnice města
pouze absolvovala stáž na pracovišti mobilního týmu a byly jí předány kontakty
na supervizora. Tento příklad poukazuje na další možnosti působení mobilního
týmu jako podpory samostatných pracovníků obecních úřadů, kterým ze strany
obce není poskytovaná dostatečná podpora v oblasti vedení a vzdělávání.
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Ke konci prvního roku fungování projektu vstoupil mobilní tým do lokality Studenec, která spadá pod obec Čelechovice na Hané. Vstup do Studence byl zahájen
na žádost prostějovské kanceláře organizace Člověk v tísni, o. p. s., která v lokalitě
působí, a po dohodě s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny. Úkolem
mobilního týmu zde bylo zmapovat názory sousedů, neboť cílovou skupinu kontaktovali zaměstnanci prostějovské kanceláře společnosti Člověk v tísni, o. p. s., sami.
V návaznosti na tuto práci zde začala být realizována komunitní práce, protože bylo
třeba, aby na řešení některých problémů spolupracovali všichni obyvatelé domu.
Na přelomu let 2011 a 2012 začalo jednání o vstupu mobilního týmu do ORP Uničov. Ukázalo se, že v oblasti integrace cílové skupiny město nevnímá větší problémy. Nicméně nakonec bylo dohodnuto, že na celém území ORP bude proveden
monitoring. Výstupem z monitoringu byla zpráva, která popsala lokalitu, a usnadnila tak zahájení poskytování služeb pracovníků z o. s. Romodrom.
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Výsledky působení
Dosažené výsledky práce mobilního týmu byly podrobně zhodnoceny v sumativní evaluaci za období červen 2011–červenec 2013 zpracované v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje Zajištění integrace příslušníků romských komunit.6 Podle této
zprávy zpracované externím dodavatelem – firmou SocioFactor – tým v průběhu svého
působení získal 116 nových uživatelů sociálních služeb a uskutečnil 4026 kontaktů
a intervencí. Úspěšnost řešení zakázek dosáhla 71 procent, což je poněkud nižší číslo
než u ostatních služeb v projektu, vysvětlitelné ovšem náročností úkolů, krátkodobostí
působení a skutečností, že někteří z klientů byli postupně předáváni návazným sociálním službám. Význam působení týmu však překračoval samotné poskytování sociálních služeb klientům. Především totiž v mnoha případech umožnilo podrobné zmapování situace v sociálními službami dosud nepokrytých oblastech a rozvoj
místních kapacit sociálních služeb i provázání aktivit dalších institucí (NNO, škol,
OSPOD apod.). Zároveň byl mobilní tým s to reagovat na náhlé krize či proměny situace, které nebyly pro stávající síť zvládnutelné. Rovněž význam samotné evaluace přesahoval zhodnocení práce mobilního týmu. Prozkoumala totiž kvalitu služeb poskytovaných na území kraje a přitom kladla důraz zejména na efektivitu a správnost procesů,
na kterých se kraj finančně podílel. Evaluace se zaměřila na oblast činnosti poskytovatelů sociálních služeb přímo v terénu a zviditelnění jejich činnosti. Ukazovala, jak jsou
terénní programy realizovány, s jakými překážkami se setkávají a jaké dopady mají.
V případě některých obcí pak bylo působení týmu nahrazeno stálými sociálními
službami. Například na Uničovsku vstoupila do regionu organizace Romodrom,
a klienti tak mohli být navazováni na trvalejší formy pomoci, v Dobromilicích tým
otevřel diskusi o navazující komunitní práci v obci.
Zkušenosti získané v rámci projektu byly reflektovány v nově vytvořené metodice
mobilního týmu, která je k dispozici k dalšímu využití jak pro návazný druhý individuální projekt Olomouckého kraje, tak i pro praxi v jiných krajích.7 Projekt již také posloužil
pro inspiraci sousedního kraje při tvorbě projektu Podpora sociálních služeb v sociálně
vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje III (viz kapitola Dobrá praxe VIII. – Individuální projekty Moravskoslezského kraje zaměřené na sociální začleňování. Ten
počítá mimo jiné se zaváděním několika mobilních terénních týmů, které budou působit
v oblastech, kde je zaznamenáno riziko zvyšujícího se sociálního napětí či zvýšená
migrace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených obyvatel.8
6 Ke stažení je k dispozici na stránkách http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1905/sumativni-evaluace-2013.pdf.
7 Metodika je k dispozici ke stažení na http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/1905/metodika-mobilniho-tymu-finalni-verze.pdf.
8 Bližší informace na stránkách https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/projekt-podpora-socialnich-sluzeb-vsocialne-vyloucenychlokalitach-moravskoslezskeho-kraje-iii-36548/.
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Dobrá praxe III.
Konference Mezikulturní dialog: role médií
v integraci cizinců a Romů v Olomouckém kraji
V reakci na sílící nenávistné nálady vůči Romům v regionu a protesty například
v roce 2010 a 2011 v Přerově se Olomoucký kraj rozhodl uspořádat konferenci,
na níž by seznámil novináře i další odborníky působící v oblasti médií s negativními
vlivy, které má šíření stereotypů o menšinách v médiích. Konference výrazně ovlivnila způsob, jakým média na krajské úrovni vytvářela zprávy týkající se menšin,
i způsob vyjadřování zodpovědných úředníků a představitelů institucí v médiích.

Stereotypy médií v zobrazování Romů:
Odlišná práce žurnalistů s výpověďmi Romů – častá absence střihu.
Výběr „nestandardního“ emotivního projevu – pro pobavení/infoteinment?
Dotázaní Romové ve zprávách vystupují zpravidla jako obyčejní aktéři (náhodní dotázaní),
ne jako odborníci.
Většina zpráv cituje jako informační zdroje osoby z majoritní populace (citovány v 67 % zpráv;
ze 346 osob jen 141 Romů).
Romové dostávají možnost komentovat jen události, jichž se zúčastnili, nikoli záležitosti týkající
se celé společnosti.
Vystupování Romů na kameru je zpravidla méně formální než u prezentovaných osob
z majority.
Zdůrazňování jinakosti.9

Konference Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů se konala
9. června 2011 v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Konferenci
pořádal Krajský úřad Olomouckého kraje ve spolupráci s Katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Agenturou pro sociální začleňování v romských
lokalitách a společností Člověk v tísni, o. p. s. Akce proběhla pod mediální záštitou
společnosti VLTAVA-LABE-PRESS.
V první – teoretické části konference vystoupili mediální experti s prezentacemi
na téma obrazy Romů v médiích (Bc. Lenka Kyčerková, FF UP Olomouc). V přednášce Mediální rutiny zobrazování Romů ve zpravodajství a nový rasismus upozornila
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (FF UP Olomouc), na skutečnost, že mluvit o „Ciká9 Z prezentace Mediální rutiny zobrazování Romů ve zpravodajství a nový rasismus, Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D., FF UP Olomouc.
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nech“ není v médiích považováno za politicky korektní. Záběry vybydlených lokalit,
hloučků pobíhajících umazaných dětí nebo tváře obětí trestných činů jsou ale mediovány v hlavním televizním zpravodajství i televizí veřejné služby ve stereotypizovaném vztahu k Romům. Odborníci tak podle přednášející mluví o „novém“ či „měkkém
rasismu“, který se skrývá i v oficiálních dokumentech a školních učebnicích, a rasistická sdělení zde lze vyčíst tzv. mezi řádky. Obraz cizinců v médiích a význam médií
pro integraci cizinců rozebírali Bc. Jaroslav Mátl a PhDr. Daniel Topinka, PhD. (FF UP
Olomouc).
Nedostatky v mediální
prezentaci z přednášky
Mediální rutiny
zobrazování Romů ve
zpravodajství a nový
rasismus (Mgr. Renáta
Sedláková, Ph.D. FF UP
Olomouc)

V druhé, praktičtější části se novinářka Jarmila Balážová (Český rozhlas, Romea)
zabývala obrazem Romů v majoritních médiích a vlivem romských novinářů a médií.
O praktické zkušenosti s dopady medializace na projekty v oblasti sociální integrace se podělili PhDr. Martin Navrátil, PhD., a Václav Zeman (Agentura pro sociální
začleňování), etiku novináře v praxi rozebírala Kateřina Čopjaková (Respekt) a etiku
novináře v praxi lokální žurnalistiky Petra Poláková-Uvírová a Pavla Kubištová
(Deník). Určující aktéry při vytváření mediálního obrazu sociálního začleňování idenKonference Mezikulturní dialog: role
médií v integraci cizinců a Romů
v Olomouckém kraji.

Foto: Richard Kořínek
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tifikoval publicista Roman Krištof a o tom, jak (ne)informovat o extremistických
pochodech, hovořil PhDr. Jaroslav Šotola, PhD. (FF UP Olomouc).10
Zároveň s druhou částí konference probíhaly workshopy spojené s panelovou diskusí, na nichž účastníci rozebírali téma, jak vnímají konkrétní informace v médiích
cizinci a Romové.
Hojně navštívená konference přinesla nejen příležitost pro prezentaci nových
pohledů a výměnu zkušeností zástupců médií, pracovníků nestátních neziskových
organizací, pracovníků Krajské správy Policie ČR, kteří mají na starosti styk s menšinami, výzkumníků, cizinců a Romů, ale ovlivnila i mediální vystoupení zástupců
institucí a práci novinářů publikujících v Olomouckém kraji o tématech, která se
dotýkají Romů a národnostních menšin. Poučenější a etičtější přístup zainteresovaných tak napomáhá snižovat etnické napětí a brání vyvolávání konfliktů a šíření
nenávistných nálad a fám.

Ilustrace novinářské praxe
Před konferencí:

Muže surově zbili v nádražní restauraci, je v komatu11
Přerov – Obětí nezvykle brutálního útoku se stal sedmadvacetiletý muž z Přerova, který leží už
týden ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče olomoucké fakultní nemocnice. Muž se
v nádražní restauraci připletl do roztržky, kterou rozpoutali dva hosté, podle svědků Romové.
Zmlátili ho tak, že utrpěl těžké poranění mozku a nyní je v komatu. I přes brutalitu útoku soud
nevyhověl návrhu vyšetřovatelů na vzetí pachatelů do vazby a jsou stíháni na svobodě. Přestože k incidentu došlo už v noci na 14. března, policie o případu nemohla informovat dříve.
„Hlavním důvodem byla obava z maření vyšetřování. Až v okamžiku, kdy bylo pachatelům sděleno obvinění, mohli jsme informace uvolnit,“ vysvětlila přerovská policejní mluvčí Irena Urbánková. Co se přesně stalo? O bližších okolnostech útoku nechtějí pod svým jménem vypovídat
ani očití svědci události.
Důvod? Strach z odvety. Podle svědků z místa činu byli oba pachatelé, kteří muže brutálně
zbili, Romové. Policie ale tuto informaci nepotvrdila.
Po konferenci:

Zbylým Romům ve Škodovce dochází trpělivost, sepsali petici 12
Přerov – Okna, která nejdou dovřít. Společné záchody na chodbě, zápach ze sklepa a výhled
na polorozbořenou stěnu jednoho z domů ve Škodově ulici. Za takový „luxus“ musí platit matka
10 Prezentace z konference je možné najít na http://www.mezikulturni-dialog-2011.cz/prezentace.
11 Celý text článku z Přerovského deníku ze dne 22. 3. 2011 je k dispozici na stránkách http://prerovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muzesurove-zbili-v-nadrazni-restauraci-je-v-komat.html.
12 Celý text článku z Přerovského deníku ze dne 15. 6. 2012 je k dispozici na stránkách http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/zbylym-romum-ve-skodovce-dochazi-trpelivost-sepsali-petici-20120614.html.
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čtyř dětí Monika Gáborová nájem čtyři a půl tisíce měsíčně. I s elektřinou to dělá kolem sedmi
tisíc. Romové už mají dost planých slibů vlastníka zchátralého ghetta u nádraží – společnosti
Opera Bohemia, a sepsali petici.
„Pokazil se mi bojler a byťák ani majitel už mi nic nedá. Měsíčně zaplatím čtyři a půl tisíce nájem
a k tomu ještě elektřinu. Za tuto hrůzu,“ ukazuje Monika Gáborová na špinavé záchodky
v chodbě, které společně užívá několik rodin. Představa, že by se o nájemníky ve Škodově ulici
i nadále „staral“ stávající majitel, Romy doslova děsí.
„Nic pro nás neudělal. Čekáme na náhradní bydlení už pět let a pořád se nic neděje. Platíme
třeba za kominíka, kterého jsme ani jednou neviděli. Když se něco pokazí, platíme to ze svého,“
dodala rozhořčeně jiná mladá žena. Romové si prý nedokážou představit, že by současný stav
trval ještě další rok.
Změna: Zatímco první článek staví na častých stereotypech, jednostranném pohledu, nejasných zdrojích, spojuje kriminalitu pouze s jednou etnickou skupinou (Romové) a používá expresivní přídavná jména, v druhém textu se autor snaží zachytit perspektivu Romů samotných
a popsat jejich životní podmínky z přímé zkušenosti. Právě na uvedené stereotypy a potřebu
reflektovat perspektivu Romů samotných upozornila novináře a další účastníky konference
Mezikulturní dialog: role médií v integraci cizinců a Romů v Olomouckém kraji.
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Dobrá praxe IV.
Komise pro národnostní menšiny a sociální
začleňování Libereckého kraje
Liberecký kraj v souladu se zákonem o národnostních menšinách zřídil usnesením
Rady libereckého kraje ze dne 22. 1. 2013 svou Komisi pro národnostní menšiny.
Vědomí obzvláštní naléhavosti problémů spojených se vznikem a existencí sociálně
vyloučených lokalit však vedlo politické vedení kraje k posílení důrazu na zaměření
této komise právě na tyto problémy. Ten se odrazil nejen ve změně názvu komise,
která byla schválena na 10. zasedání Rady Libereckého kraje dne 21. 5. 2013, ale
i v jejím složení a zaměření další činnosti.
Komisi pro národnostní menšiny a sociální začleňování13 vede krajský radní zodpovědný za řízení sociálních věcí Petr Tulpa a jejím tajemníkem, který připravuje podklady
pro jednání členů, je koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců Václav
Strouhal. Členy komise jsou představitelé politických stran zastoupených v krajském
zastupitelstvu, zástupci národnostních menšin, Policie ČR, Úřadu práce, Agentury pro
sociální začleňování, nevládních organizací a odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu Krajského úřadu. Uvedené složení umožňuje sbírat podněty z terénu
od odborných pracovníků a zástupců národnostních menšin a přímo je probírat s politickými zástupci kraje a pracovníky krajského úřadu. Ti naopak mohou zástupce menšin seznamovat a diskutovat s nimi podobu připravovaných projektů, grantových schémat a politických rozhodnutí kraje týkajících se národnostních menšin a sociálního
začleňování. Komise se také zabývá strategickými procesy a dokumenty kraje, ať již jde
například o přípravu organizační struktury Střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 a zřízení zvláštní pracovní skupiny zaměřené
na osoby ohrožené sociálním vyloučením, národnostní menšiny a cizince, nebo účast
zástupců národnostních menšin na připravovaném Paktu zaměstnanosti.

Příprava individuálního projektu
Významným impulzem pro práci komise se stala hned v počátcích příprava projektu IP 5 – Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého
kraje.14 Projekt (R. č.: CZ.1.04/3.2.00/B4.00006 v hodnotě 34 621 190 Kč) byl
zaměřen na podporu integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách
13 Dokumenty k fungování komise jsou k dispozici na stránkách http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/
pro-narodnostni-mensiny-a-socialni-zaclenovani
14 Informace k projektu jsou k dispozici na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-a-rozvoj-sluzeb-v-socialne-vyloucenychlokalitach-1
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Libereckého kraje formou poskytování a realizace sociálních služeb formou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a terénních programů. Zároveň měl projekt posloužit ke zmapování a aktualizaci informací o stavu sociálně vyloučených lokalit na území Libereckého kraje.
Projekt částečně navázal na předchozí projekt „IP 1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji“, který byl realizován v letech 2009-2012.
Součástí přípravy projektu, během níž kraj využíval konzultací a spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, bylo zpracování Analýzy sociálně vyloučených lokalit
Libereckého kraje. Tato analýza zpracovaná pro Liberecký kraj společností SocioFactor s.r.o byla podrobně diskutována v rámci jednání Komise pro národnostní
menšiny a sociální začleňování Libereckého kraje. Analýza přinesla základní informace o stavu sociálního vyloučení ve 24 obcích vytipovaných zástupci kraje a zpracovateli analýzy. Soustředila se přitom především na zpřehlednění situace v kraji,
která doposud nebyla v žádné analýze zpracována. Kromě základních charakteristik
Libereckého kraje a informací o vybraných službách sociální prevence přinesla
popisy jednotlivých měst a obcí z hlediska sociálního vyloučení rozčleněných dle
geografických souvislostí na spádové oblasti obcí s rozšířenou působností.
Analýza shrnula informace o zaměstnanosti a pracovních příležitostech, o rozsahu
sociálního vyloučení a jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách na území vybraných obcí a informace o působnosti sociálních služeb na území obce. Kromě toho
navrhla doporučení pro vhodné nastavení sítě služeb v dané obci, a to jak s ohledem na typ a formu sociální služby, tak i na její personální obsazení.
Další část analýzy zkoumala síť poskytovaných sociálních služeb na území Libereckého kraje a její financování. Zpracovala přitom podněty získané od samotných
poskytovatelů působících v sociálně vyloučených lokalitách, o jejich územní
a časové působnosti, kapacitách a financování. Závěrečná část analýzy shrnula
nejdůležitější poznatky a doporučení z nich vyplývající.
Diskuse Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování nad obsahem
analýzy se poté promítly do přípravy samotného projektu, o jehož průběhu a souvisejících výběrových řízeních na dalších zasedáních členy komise pravidelně informoval její tajemník.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
Dalším významným tématem, které bylo řešeno v rámci Komise pro národnostní
menšiny a sociální začleňování, bylo působení Agentury pro sociální začleňování
ve vybraných obcích kraje (v roce 2013 Ralsko a Velké Hamry, od roku 2014 Frýdlantsko). Členové komise byli informováni o fungování lokálních partnerství
v těchto obcích, postupu strategického plánování a připravovaných a realizovaných
akcích či projektech.
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Posilování spolupráce mezi krajem a Agenturou pro sociální začleňování již po necelém roce vyústilo v přípravu Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální
začleňování Úřadu vlády ČR a Libereckým krajem, které bylo rovněž projednáváno
v komisi a dne 25. 2. 2014 podepsáno hejtmanem Libereckého kraje Martinem
Půtou a ředitelem Agentury pro sociální začleňování Martinem Šimáčkem. V Memorandu se Liberecký kraj a Agentura zavázaly k výměně informací, poskytování konzultací, přijímání společných stanovisek a postupů při snahách zmírnit problémy
sociálně vyloučených obyvatel v oblast bydlení, zaměstnanosti, vzdělání nebo zdravotní péče. Hlavní platformou pro tuto výměnu informací byla stanovena právě
Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování. Podpisem memoranda se
Liberecký kraj stal po Ústeckém kraji druhým vyšším samosprávným územním celkem, v němž byla potvrzena intenzivní forma spolupráce s Agenturou.
Konkrétním příkladem rozšířené spolupráce se stala konference na téma „Asistenti
pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním – jejich role při posilování inkluzivity vzdělávacího systému“, která proběhla v sídle Libereckého kraje ve stejný den,
kdy bylo memorandum podepsáno. Akci uspořádal krajský úřad právě ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Konference se zúčastnilo přibližně 100
zástupců odborné veřejnosti. Ti se shodli na námětech pro další společnou práci
– ve formě výměny zkušeností mezi asistenty pedagoga a pedagogy v Libereckém
kraji i na každoroční konferenci na toto téma, která by mapovala vývoj situace využití asistentů pedagoga v hlavním vzdělávacím proudu.

Romská menšina a kultura
Vhledem k počtu příslušníků romské menšiny v kraji i rozsahu problémů, s nimiž se
potýkají, se komise zabývá z velké části právě touto tématikou. Komise tak například projednávala Zprávu o stavu romské menšiny v kraji zpracovanou koordinátorem pro záležitosti národnostních menšin a cizinců, která se následně stala podkladem pro národní Zprávu o stavu romské menšiny.
Komise dále diskutovala stav využívání dotací MŠMT zaměřených na Podporu
sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a možnosti zlepšení v této oblasti. Jednala také o přípravných pracích
a financování Hudebního festivalu národnostních menšin Libereckého kraje
26.7.2014 v Kulturním domě Liberec.
Členové komise také projednávali situaci romské menšiny v jednotlivých obcích
a prostřednictvím předsedy komise vyzvala jednotlivé obce k zajištění terénních
sociálních pracovníků a zřizování pozic asistenta prevence kriminality a výběru
vhodných uchazečů na tyto pozice.
V oblasti financování kulturních a občanských aktivit Romů a členů národnostních
menšin, navrhla komise Radě Libereckého kraje zřízení nového dotačního pro34
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gramu v rámci dotačního fondu „Podpora integrace národnostních menšin
a cizinců“, který by podporoval činnosti organizací národnostních menšin a cizinců,
které propadají sítem stávajících podprogramů dotačního fondu a dále přípravu
dotačního fondu Libereckého kraje „Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – Liberec“. Ten by měl zajistit financování centra využívaného
z podstatné části romskými dětmi.
Komise také uložila radnímu pro sociální oblast, aby prověřil možnost zavedení
podmínky zaměstnávání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob na veřejných
zakázkách vyhlašovaných příspěvkovými organizacemi Libereckého kraje a zpracovaný materiál předložil k posouzení Radě.

Shrnutí
Práce Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování přispěla spolu s větším zájmem vedení kraje na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením
a koordinační, informační a iniciační činností koordinátora pro záležitosti národnostních menšin a cizinců v průběhu krátkého časového období k obratu v rozsahu
a kvalitě aktivit kraje zaměřených na sociální začleňování. Poskytla prostor pro projednání nově realizovaných projektů, jako například individuálního projektu kraje
na podporu sociálních služeb a analýzy sociálně vyloučených lokalit i pro nové
podněty na změny krajských politik v oblasti dotací či uplatňování některých inkluzivních opatření, jako jsou třeba asistenti pedagoga či podmínka zaměstnávání
10 % dlouhodobě nezaměstnaných osob na veřejných zakázkách.
Zároveň se stala platformou nejen pro výměnu informací o situaci v jednotlivých
lokalitách, ale také plánované legislativě, národních strategických dokumentech,
možnostech spolupráce s ústředními orgány, dostupných finančních zdrojích pro
politiky sociální inkluze či procesech přípravy budoucího programovacího období
evropských fondů.
Festivalu
národnostních
menšin se 26. 7. 2014
v Libereckém
Kulturním domě
zúčastnilo přes
1700 návštěvníků.
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Dobrá praxe V.
Analýza sociálně vyloučených lokalit
Karlovarského kraje a závěrečná evaluace
V rámci individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji15 vyhlásil kraj v červnu 2012 výběrové
řízení na zpracovatele evaluace tohoto individuálního projektu a analýzy sociálně
vyloučených lokalit Karlovarského kraje. Zakázka realizovaná Mgr. Terezou Dvořákovou a kol. a společností TD kontext měla za cíl prostřednictvím sociologického
výzkumu zpracovat analýzu sociálně vyloučených romských lokalit v kraji
a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti a vytvořit dokument k závěrečné evaluaci celého individuálního projektu. Analýza přitom aktualizovala celorepublikovou Analýzu sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti od společnosti GAC z roku 2006 a snažila se
postihnout další vývoj v kraji. Zpráva byla dokončena a publikována v lednu 2013.16
Výzkumníci ji zpracovali na základě podkladů Krajského úřadu Karlovarského kraje,
konzultace s pracovníky Agentury pro sociální začleňování, kteří komentovali první
verzi seznamu obcí s potenciálními sociálně vyloučenými romskými lokalitami, rozhovorů a podkladů poskytnutých zaměstnanci neziskových organizací (především
Člověk v tísni, o. p. s., KOTEC, o. s., Světlo Kadaň, o. s., a Khamoro, o. s.) a představiteli obcí a spolupráce s romskými obyvateli, kteří výzkumníky přijali do svých
obydlí a sdíleli s nimi své zkušenosti a starosti.
Výzkumníci na základě shromážděných dat mimo jiné konstatovali, že obce v Karlovarském kraji ve sledovaném období často rozprodaly svůj bytový fond a do problémů s bydlením se po roce 2008 vlivem vysokých nájmů u soukromých vlastníků
i vlivem ekonomické recese začaly propadat i tzv. dělnické neromské rodiny a jednotlivci pocházející původně ze střední třídy. Sociálním vyloučením jsou podle jejich
zjištění ohroženi jak Romové, tak Neromové, kteří nemusí nutně bydlet koncentrovaně na jednom místě, ale naopak roztroušeně po obcích (jako například Sokolov,
Svatava, Bukovany, Habartov aj.). Sociálně vyloučené lokality se podle
výzkumníků nacházejí v 31 obcích v kraji (výzkum GAC z roku 2006 udával
13 obcí). V dalších 9 obcích žije podle analýzy vysoký počet Romů, kteří ale nevykazují znaky sociálního vyloučení.
15 Popis projektu je k dispozici na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-zaclenovani-prislusniku-socialne.
16 Zpráva je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Documents/ANALYZA_FINAL_FINAL.pdf.
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Koordinace sociálních služeb v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Zatímco v roce 2006 byl odhadovaný počet obyvatel SVL 3000 až 4000 lidí,
do roku 2012 se tento počet podle výzkumníků zvýšil na 7000 lidí. Podle zjištění
výzkumníků se výše nájmu u soukromých vlastníků nemovitostí pohybuje mezi
5000 a 6000 Kč, zatímco nájmy v obecních bytech v téže obci jsou minimálně
o polovinu nižší.

Srovnání obcí se SVL v Karlovarském kraji z roku 2006 a 2012

Analýza přináší nejen popis jednotlivých lokalit, ale především identifikuje klíčové
problémy v sociálně vyloučených romských lokalitách v oblasti bydlení, zaměstnávání, přístupu samospráv, zadluženosti, vzdělávání a práce s mladistvými.
Zároveň přidává návrhy řešení a postupů v jednotlivých oblastech, které se
dotýkají jak činnosti krajské a místní samosprávy, tak i dalších institucí, včetně institucí školských, nevládních organizací a podobně. Návrhy řešení jsou doplněny příklady již realizovaných dobrých praxí z jednotlivých obcí. Zvláštní přílohou zprávy je
pak Návrh opatření na zajištění potřebné sítě sociálních služeb pro sociálně vyloučené a romské obyvatele sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji – doporučení pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v letech 2014–2017. Tato
opatření jsou pak dále projednávána při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2014–2017.
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Ze závěrů analýzy
Většina obcí nerealizuje žádné zvláštní politiky směrem k nízkopříjmovým obyvatelům obcí.
(...)
Jen minimum obcí (výjimku tvoří obce Sokolov a Vřesová) realizuje dluhové poradenství, ačkoliv
se tato problematika na jejich území vyskytuje. Službu dluhové poradny poskytují převážně
NNO působící v oblasti sociálních služeb, které do obcí dojíždějí, a jejich činnost je financována
prostřednictvím individuálního projektu Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně
vyloučených lokalit Karlovarského kraje (financováno z ESF – OP LZZ, prioritní osa 4.3 Sociální
integrace a rovné příležitosti). V obcích Dolní Rychnov a Svatava zatím nepůsobí žádná NNO
z oblasti sociálních služeb. I přes výše uvedené informace jsme zaznamenali zájem obcí o problematiku lidí žijících v SVL. Obce Cheb, Sokolov, Jáchymov, Teplá a Toužim spolupracují
s Agenturou, 3 další obce (Žlutice, Nové Sedlo, Kraslice) spolupráci zahájí v roce 2013. Obce,
které dříve preferovaly vůči nízkopříjmovým rodinám represivní opatření, od těchto ustupují
a začínají plánovat dlouhodobou a více zodpovědnou obecní politiku vůči občanům obce
(zejména bytovou a zaměstnanostní politiku obce – např. Rotava). Některé obce realizují projekty zaměstnávání romských občanů (Sokolov, Rotava, Žlutice), prevence kriminality (Sokolov,
Rotava), odkupují zpět byty do bytového fondu pro sociální bydlení (Rotava, Nová Ves), aby jimi
mohly disponovat pro sociální bydlení, apod. Jestliže v roce 2006 mohly být za nejhorší lokality
považovány obce Habartov, Chodov, Oloví, v roce 2012 již Habartov nepovažujeme za obec
se SVL (obec demolovala objekty původních SVL a poskytla obyvatelům SVL byty v různých
částech obce). Naopak mezi nejvíce postižené lokality v roce 2012 řadíme SVL v obcích Chodov (bytová situace obyvatel SVL se od roku 2006 zhoršila, v obci nerealizují prostupné bydlení), Nejdek (obec nerealizuje a neplánuje kroky směřující k nápravě situace v SVL), Dasnice
(obyvatelé SVL nebyli prozatím nakloněni komunikaci se sociálními pracovníky), Svatava (obec
dlouhodobě neinvestuje do oprav domu a hrozí demolice objektu, nejsou zde poskytovány
sociální služby), některé lokality v Chebu (soukromý vlastník v ulici Wolkerova neinvestuje
do domů a hrozí demolice objektů) a Ostrově (obec se potýká s problémem propuštěných
vězňů, kteří v obci zůstávají a nemají uplatnění na trhu práce; s problémem rozšířeného užívání
drog, prostituce; s větším zastoupením lidí bez domova).
Již 21 základních škol (jde o školy v těchto obcích: Toužim, Lomnice, část obce Mariánské
Lázně-Ušovice, Poštovní Karlovy Vary, Rotava, Truhlářská Karlovy Vary, ZŠ Regionu Karlovarský venkov, Horní Slavkov, Horní Blatná, Teplá, Utvina, Valeč, Štědrá, Dolní
Žandov, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Tři Sekery, Lipová, Drmoul, Oloví, 1. Soukromá
Karlovy Vary) se obrátilo o pomoc při řešení záležitostí školního kolektivu na
zaměstnance Centra pro podporu inkluzivního vzdělávání. Byly to z 33 % školy s vyšším
počtem romských žáků působící v blízkosti SVL a z 22 % školy, pro které je hůře dostupná
péče ze strany psychologů, speciálních pedagogů, logopeda. Pedagogický sbor většiny oslovených ZŠ není na individuální práci se žáky a na práci s heterogenním třídním
kolektivem vyškolen – např. formou komunitních kruhů s žáky, mentoringu žáků apod.
Ve 42 % škol chybí kvalitní odborná logopedická péče. Školy jsou naopak dobře
srozuměné s činností asistentů pedagoga a těchto hojně využívají (průměrně 2 asistenti
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na jednu školu, přičemž ideální je počet 3 asistentů pedagoga na školu). V současné době se
68 % smyslově a tělesně postižených žáků vzdělává na ZŠ v průměrně velkých třídách (tj. 22
žáků ve třídě), jen žáci s lehkým mentálním postižením (LMP) jsou stále vzděláváni na základních školách praktických a speciálních. ZŠ nejsou zvyklé spolupracovat s různými institucemi,
80 % škol uvedlo, že nespolupracuje s žádnou NNO působící v oblasti sociálních služeb, a to
ani v případě komunikace školy s rodinou žáka. Přitom NNO zaměřené na poskytování sociálních služeb mohou pomoci při komunikaci školy s rodinou žáka (nikoliv však s doučováním
žáků). Doučování žáků mohou školy řešit formou mentoringu, kdy starší žáci doučují ty mladší.
Pedagogové ZŠ si stěžovali, že neumí pracovat s rodiči žáků tak, jak to umí neziskové organizace pracující v oblasti sociálních služeb.
(…)
Obce by měly více a včas pracovat s dluhem domácností vůči obci a dluh by neměl být překážkou pro přidělení obecního bytu. Naopak v systému sociálního bydlení by obce měly v součinnosti s NNO působící v sociální oblasti pracovat s dlužícími obyvateli bytů tak, aby získaly
dlužnou částku, aby také nemusely přistupovat ke krajním řešením (např. vystěhování domácnosti). Příklady dobré praxe v této oblasti jsou i v Karlovarském kraji – např. obec Rotava přistoupila na tzv. dluhové prázdniny, kdy dlužník splatí do dvou let základní dlužnou částku
a ostatní náklady spojené s vymáháním částky mu obec odpustí. Dále obec Žlutice cíleně
zaměstnala dlužící občany a domluvila se s nimi na splátkovém kalendáři.
(…)

Kromě poskytnutí aktuálních informací o situaci v terénu potřebných pro formulaci
krajských i obecních politik posloužila Analýza sociálně vyloučených lokalit Karlovarského kraje a evaluace individuálního projektu jako podklad pro projektovou
žádost kraje na zajištění služeb v sociálně vyloučených lokalitách v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 3.2 zaměřeného
na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit.17 V konečném
důsledku tedy analýza pomohla k identifikaci vyloučených lokalit v kraji, zmapování
vývoje sociálního vyloučení od roku 2006 a naplánování zajištění služeb do příslušných lokalit, které jsou financovány z evropských fondů. Do budoucna má pak
analýza posloužit také jako podklad pro evaluaci uvedeného projektu zaměřeného
na podporu služeb. V rámci této evaluace budou zkoumány dopady sociálních služeb a dalších realizovaných opatření Karlovarského kraje v sociálně vyloučených
lokalitách.

17 Více informací o projektu je k dispozici na stránkách http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-lids-zdroje/IPKK_
vyl_lok.aspx.
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Dobrá praxe VI.
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených
lokalit v Královéhradeckém kraji
Také Královéhradecký kraj uskutečňuje individuální projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb sociálně vyloučeným obyvatelům. V současné době realizovaný projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III (CZ.1.04/3.2.00/15.00014)18 navazuje na projekt Podpora sociální
integrace obyvatel vyloučených lokalit v KHK II19 a rozvíjí v něm nastartované aktivity. Reaguje přitom na potřeby cílové skupiny zjištěné provedeným průzkumem potřeb obyvatel vyloučených lokalit v KHK20, který byl v kraji realizován
v roce 2010 a zohledňuje cíle a priority strategických materiálů Královéhradeckého
kraje Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji
na léta 2011 až 201621 a každoročně revidované Strategie rozvoje sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji na léta 2011 až 201622. Hlavními aktivitami projektu, který
je v běhu od ledna 2013 do prosince 2014, je zajištění vybraných služeb sociální
prevence obyvatelům sociálně vyloučených romských lokalit. Jedná se o terénní
program specificky zaměřený na sociálně vyloučené romské lokality (TP) a o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD). V projektu bylo naplánováno
zřízení 5 nových služeb SASRD v oblastech, kde je v současné době poskytována
sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Dále budou podpořeny 2 služby v místech, kde je již tato forma služeb poskytována. Celkově má být
v rámci projektu v hodnotě přes 32,5 mil. Kč službami podpořeno 1880 osob.
Po první polovině projektu již více než 30 sociálních pracovníků podporovalo jednotlivce a rodiny s dětmi v přípravě do školy, hledání bydlení nebo
zaměstnání v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve městech
Jaroměř, Jaroměř-Josefov, Broumov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Vysoké
Veselí či Hradec Králové. Tyto služby tak doplnily terénní programy, které jsou
poskytovány zejména v menších obcích na celém území Královéhradeckého kraje.

18 Viz http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialni-integrace-obyvatel-vyloucenych-lokalit-v-2.
19 Viz tamtéž.
20 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/pruzkum-potrebvyloucene-lokality.pdf.
21 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/socialni-prevence/koordinace-romskych-poradcu/strategie-integrace-vyloucenych-lokalit_1.pdf.
22 Znění aktuální revize strategického dokumentu je k dispozici na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-10406/.
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Hned na začátku projektu došlo k transformaci některých nízkoprahových
zařízení na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem
přitom bylo podpořit sociální práci s rodinou jako celkem, tedy nepodporovat jen
práci s dětmi, ale umožnit přesahy spolupráce směrem k rodičům a škole, aby
došlo k trvalé změně situace dětí a jejich udržení ve škole. Zároveň pak sociálně
aktivizační služby umožňují podporovat rodiče při zajišťování odpovídajících podmínek pro výchovu dětí.
Z projektu jsou také financovány terénní programy, které jsou poskytovány nejen
v městských ale i ve venkovských lokalitách, kde je malé povědomí o možnostech terénní práce a kde na tuto činnost chybějí finanční prostředky. V rámci kraje
byly vytipovány následující městské a venkovské sociálně vyloučené lokality: region
Hradec Králové a okolní obce (Holohlavy, Smiřice, Třebechovice pod Orebem,
Ledce), region Rychnovsko a Kostelecko (okolní obce Borohrádek, Doudleby nad
Orlicí, Týniště nad Orlicí), region Trutnovsko (okolní obce Úpice, Červený Kostelec,
Dvůr Králové nad Labem), region Jičínsko (okolní obce Vysoké Veselí, Únětice,
Sobotka, Libáň, Kopidlno).
O průběhu projektu a jeho podmínkách jsou informováni uživatelé, poskytovatelé
i nejširší veřejnost prostřednictvím aktualit zveřejňovaných na webových stránkách
kraje.23

23 Aktuality z individuálního projektu kraje jsou na stránkách: http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1681.
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Dobrá praxe VII.
Systém střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj vytvořil komplexní systém procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, prostřednictvím kterého se snaží zapojovat
zástupce obecních samospráv, organizace poskytující sociální služby, zástupce
uživatelů sociálních služeb i další relevantní organizace, například Agenturu pro
sociální začleňování. V systému plánování na úrovni kraje mají zásadní úlohu pracovní skupiny. Činnost pracovních skupin, které jsou zaměřeny na určitý úkol
a téma, je cílena nejen na oblast tvorby střednědobého plánu jako dokumentu.
Pracovní skupiny se rovněž významně podílejí na tvorbě dalších krajských
strategických prováděcích dokumentů pro sociální oblast. Pokud skupina
naplní daný úkol/téma, pro který byla zřízena, je v kompetenci řídící skupiny rozhodnout na základě vyhodnocení činnosti skupiny o jejím ukončení. Řídící skupina má za úkol organizovat, koordinovat a řídit aktivity směřující k vytvoření
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (řídící skupina) se ve spolupráci s pracovními skupinami, obcemi a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje podílela na zpracování aktuálně platného Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–201424 a připravuje plán
na další období.
Rada kraje jmenuje vedoucího řídící skupiny, kterým je náměstek hejtmana kraje
odpovědný za sociální oblast. Skupina je dále složena ze zástupců kraje, zástupců
poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí, jež plánují sociální služby na svém
území, vedoucích pracovních skupin a metodika plánování sociálních služeb certifikovaného MPSV. Řídící skupina dále schvaluje podle potřeby vznik dalších
tematických pracovních skupin.

Pracovní skupiny
V těchto pracovních skupinách jsou zastoupeni nejen zadavatelé sociálních služeb, ale především poskytovatelé, zástupci odborné veřejnosti napříč resorty
(zdravotnictví, školství, Policie ČR, Agentury pro sociální začleňování a dalších)
24 Plán je k dispozici pro stažení na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/sprss_2010-2014.pdf.
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a také zástupci uživatelů. Velmi významnou funkci sehrávají skupiny i při podpoře
spolupráce a přenosu informací mezi krajem a obcemi. V současné době totiž
sociální služby plánuje všech 30 obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě
koordinace a zprostředkování informací v rámci pracovních skupin však probíhají
i další aktivity (např. prostřednictvím individuálních projektů kraje, viz Dobrá praxe
VIII. – Individuální projekty Moravskoslezského kraje zaměřené na sociální začleňování), které jsou zaměřeny na zapojení obcí s obecním úřadem do procesu
plánování v kraji.
Pracovní skupiny vznikají podle potřeby. Například v lednu 2007 byla ustavena pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem, v srpnu 2007 pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb a pracovní
skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb, v červnu 2011 pracovní skupina pro transformaci sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a její
podskupiny – PS pro transformaci péče o děti a PS organizací zapojených
do procesu transformace, pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji a pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace příslušníků
romských komunit Moravskoslezského kraje. Jednání pracovních skupin jsou
sice neveřejná, ale pořizuje se na nich zápis, který je publikován na internetových
stránkách kraje.25

Proces vyjednávání
Kromě sběru podnětů a vstupů ze strany zadavatele a poskytovatelů (a částečně
i uživatelů), které pro tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb poskytují pracovní skupiny, kraj v březnu až květnu 2013 realizoval v souladu se svým
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na léta 2010–2014 také semináře
pro představitele obcí a zástupce všech poskytovatelů sociálních služeb. Jejich
cílem bylo představit proces vyjednávání o síti sociálních služeb, v jehož rámci
došlo k rozdělení na služby základní sítě (služby nezbytné pro dané území), doplňující a návazné služby a služby, jejichž potřebnost nebude ze strany obcí či kraje
deklarována. Semináře byly určeny pro zástupce obcí I., II. a III. typu (přičemž
za každou obec se mohli účastnit 2 zástupci – člen rady obce zodpovědný za sociální oblast a vedoucí odboru zodpovědného za sociální služby) a pro zástupce
poskytovatelů sociálních služeb (za každého poskytovatele se mohli účastnit 2
zástupci – statutární zástupce a ředitel, případně vedoucí služby).26
25 Přehled jednotlivých pracovních skupin a příslušné zápisy jsou k dispozici na stránkách https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/
soc_sluzby_rozvoj.html.
26 Bližší informace o procesu vyjednávání jsou k dispozici na stránkách https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/
vyjednavani-o-potrebnosti-site-socialnich-sluzeb-30340/.
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Návaznost na další strategické dokumenty
Existující střednědobý plán rozvoje sociálních služeb i plán nově připravovaný
přitom nevycházejí jen z podnětů sesbíraných výše uvedenými způsoby, ale
jsou úzce provázány i s dalšími strategickými prováděcími dokumenty, které
dále rozpracovávají problematiku sociálního začleňování (například Krajský
plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–
202027, Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje
na období 2011–201428, Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského
kraje na období 2012–201629, Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2011–201430 ad.).

27 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/wai_08.html.
28 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/mensiny/strategie_integrace_romske_komunity.pdf.
29 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách https://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/koncepce_prevence_krimi_
msk_2012-2016.odt.
30 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/soc/strategie_protidr_pol_msk_
na-obdobi_2011---2014.pdf.
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Dobrá praxe VIII.
Individuální projekty Moravskoslezského kraje
zaměřené na sociální začleňování
Moravskoslezský kraj mimořádně aktivně využívá prostředků evropských fondů
(Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) k financování projektů zaměřených na sociální začleňování. Jednotlivé projekty na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Kraj je tak do velké míry schopen financovat rozvoj především preventivních sociálních služeb z jiných
než vlastních rozpočtových prostředků.
V letech 2012–2013 kraj realizoval projekt Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK, který byl zaměřený na realizaci služeb sociální prevence
poskytovaných na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétně se jednalo o služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Služby byly poskytovány do 30.
září 2013 na území 5 měst kraje (Bohumín, Bruntál, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava).
Projekt měl celkový finanční objem 34,5 mil. Kč. V rámci tohoto projektu byla také
firmou Augur Consulting pro kraj zpracována Analýza sociálně vyloučených lokalit
v Moravskoslezském kraji, která měla za cíl zmapovat stav, popsat sociálně vyloučené lokality v kraji a zjistit potřeby jejich obyvatel. Získaná data pak byla využita pro
další plánování sociálních služeb v kraji a přípravu navazujících projektů.31
Roku 2013 se pak v kraji rozeběhl projekt Podpora sociálních služeb na území
sociálně vyloučených lokalit MSK II. Projekt, který má dotaci 33 mil. Kč, má být
ukončen do roku 2015. Jeho součástí je opět podpora služeb nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a terénních programů. Služby jsou realizovány na území 5 měst kraje
(Bruntál, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Osoblaha). Podklady pro projekt byly získávány v průběhu realizace předchozího individuálního projektu a zároveň projektový záměr vycházel ze Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského
kraje na období 2011–2014 a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v MSK na léta 2010–2014.32
31 Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-a-rozvoj-sluzebv-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-23009/.
32 Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-socialnich-sluzebv-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-ii-34600/.
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V tomto roce byl spuštěn projekt Podpora sociálních služeb na území sociálně
vyloučených lokalit MSK III, který má pokračovat do roku 2015. Prostředky ve výši
přes 14,6 mil. Kč budou využity k podpoře služeb nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, na terénní programy a odborné sociální poradenství. Služby a aktivity budou realizovány na území
celkem 7 měst kraje (Bruntál, Frýdek-Místek, Krnov, Ostrava, Opava, Osoblaha,
Vítkov).
///(7685) Foto: Ludvík Hradilek (Aktuálně.cz), Popisek: V Ostravě-Radvanicích
poskytuje sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež občanské
sdružení Centrom.///
Jednou z klíčových aktivit projektu jsou také tzv. sociálně aktivizační činnosti
s komunitními prvky, které budou realizovány na území měst Bruntál, Frýdek-Místek a Ostrava. Na území uvedených měst budou v daném období působit vždy dva
pracovníci, jejichž práce bude směrována do sociálně vyloučených lokalit daných
měst. V oblastech Vítkovska a Rýmařovska pak budou v rámci projektu realizovány
tzv. terénní mobilní týmy, které budou zajišťovat terénní programy a provádět depistáž potřebnosti dalších aktivit na území uvedených oblastí.33
Kromě zmíněných projektů kraj připravil také projekt nazvaný Optimalizace služeb
sociální prevence v MSK s rozpočtem 219 mil. Kč hrazený z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, který bude pokračovat do března
2015 (CZ.1.04/3.1.00/05.00070). Dotace je poskytnuta z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost (prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 4.3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb). Projekt se zaměřuje na zmírnění dopadů nepříznivé životní situace spojené se ztrátou
bydlení, ztrátou zaměstnání, rozpadem mezilidských vztahů, rizikovým způsobem
života nebo snížením soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního stavu.
Primárním cílem projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji je podpora integrace sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím efektivního poskytování sociálních
služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání. Mezi cílové skupiny patří osoby se zdravotním
postižením, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, děti, mládež a mladí
dospělí ohrožení společensky negativními jevy, rodiče s dětmi, osoby bez přístřeší,

33 Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-socialnich-sluzebv-socialne-vyloucenych-lokalitach-moravskoslezskeho-kraje-iii-36642/.
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oběti trestné činnosti, domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně
zneužívané, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Tento projekt zabezpečuje deset druhů sociálních služeb:
• Azylové domy pro jednotlivce
• Azylové domy pro rodiny s dětmi
• Domy na půl cesty
• Nízkoprahová denní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Podpora samostatného bydlení
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
• Terénní programy
Služby jsou poskytovány na území měst:
• Bohumín
• Bruntál
• Český Těšín
• Frenštát pod Radhoštěm
• Frýdek-Místek
• Havířov
• Hlučín
• Jablunkov
• Karviná
• Kopřivnice
• Krnov
• Město Albrechtice
• Nový Jičín
• Opava
• Ostrava
• Pržno
• Rýmařov
• Studénka
• Třinec
• Vítkov34

34 Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/o-projektu-optimalizace-site-sluzebsocialni-prevence-v-moravskoslezskem-kraji-27951/.
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Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci prioritní osy 4.3,
oblasti podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb je financován i další
aktuální projekt v kraji nazvaný Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti
v MSK II (CZ.1.04/3.1.00/A9.00004). Projekt s rozpočtem 12,5 mil. Kč má běžet
do června 2015 a zaměřuje se na podporu vzdělávání a supervize u poskytovatelů
a zadavatelů sociálních služeb působících na území Moravskoslezského kraje. Cílem
projektu je zajistit vzdělávání pracovníků v různých oblastech sociální práce
a realizovat supervizi pro pracovníky zadavatelů sociálních služeb. Projekt
navazuje na již skončený individuální projekt kraje s názvem Podpora vzdělávání
a supervize u pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti
zařazených do úřadů v Moravskoslezském kraji, ze kterého vzešla potřeba pokračovat v tréninku a rozšířit některé realizované vzdělávací aktivity, nabídnout nová žádaná
témata a pokračovat v realizaci supervize na úřadech obcí. Prostřednictvím projektu
bude realizováno 5 tematicky zaměřených vzdělávacích aktivit. Na některé akreditované vzdělávací kurzy pak budou navazovat pracovní workshopy. Pro pracovníky
z řad zadavatelů sociálních služeb v MSK také bude realizována individuální a skupinová supervize. Mezi vzdělávací aktivity bude patřit i nácvik komunikačních dovedností v přímé práci s klientem, úvod do mediace, výcvik mediace, výcvik krizové
intervence, facilitace v procesu řízené diskuse – základní kurz, case management
pro poskytovatele sociálních služeb a kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách se zaměřením na služby sociální prevence.35
Na uvedený projekt chce kraj navázat dalším připravovaným projektem Podpora
vzdělávání v sociální oblasti v MSK III, který by měl být realizován v období od roku
2014 do června 2015.
Zároveň kraj již také zpracoval projekt Evaluace poskytování sociálních služeb
v MSK, který by měl mj. částečně řešit dva z šesti základních principů financování
sociálních služeb (transparentnost a objektivnost ekonomických ukazatelů), jimiž
se opakovaně zabývaly i pracovní skupiny kraje v rámci střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb. Realizované projekty financované z evropských fondů
kraji umožnily bez zapojení vlastních prostředků rozšířit služby sociální prevence
do měst, kde dosud chyběly, a podpořily také vznik krajské Analýzy sociálně vyloučených lokalit, která aktualizovala a doplnila data zastaralé celostátní Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této
oblasti z roku 2006.

35 Bližší informace o projektu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/eu/podpora-vzdelavani-a-supervizev-socialni-oblasti-v-msk-ii-33947/.
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Dobrá praxe IX.
Dotační programy Moravskoslezského kraje
zaměřené na sociální začleňování
Dotace z vlastního rozpočtu zaměřené na oblast sociálního začleňování či podporu
menšin rozděluje více krajů. Moravskoslezský příklad ovšem vyniká tím, že jednotlivé dotační tituly jsou přesněji definované a zaměřené na různé typy činností a úzce
spjaté s plánem rozvoje sociálních služeb a individuálními projekty kraje. Různé
typy aktivit i uchazeči různých kvalifikací si tak nekonkurují a navzájem se doplňují.
Kraj zvlášť podporuje komunitní práci, aktivity příslušníků národnostních menšin,
poskytovatele registrovaných sociálních služeb, protidrogovou prevenci a prevenci
kriminality.
Kromě prostředků z Evropských fondů a státního rozpočtu financuje kraj sociální
začleňování také z vlastních zdrojů. Za tímto účelem vyhlásil například v roce 2013
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního
vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách MSK na rok 2014. O krajskou
dotaci se v něm mohly přihlásit subjekty (církevní právnické osoby, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi),
jejichž náklady na danou činnost v roce 2013 byly minimálně ve výši 50 % požadované výše dotace, s aktivitami zaměřenými na zvyšování kvality bydlení v sociálně
vyloučených lokalitách, vytváření a činnost samospráv obyvatel orientovaných
na řešení místních problémů a zvyšování sounáležitosti obyvatel komunity, vzájemné
spolupráce mezi jednotlivými komunitami a dalšími subjekty. Minimální výše krajské
dotace byla stanovena na 30 000 Kč a maximální výše dotace na 60 000 Kč na jeden
projekt, přičemž kraj se zavázal podílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných
projektů, které bude spolufinancovat, do výše maximálně 70 %.36 Ve svém rozpočtu
na rok 2014 kraj na tento účel vyhradil 600 tisíc Kč.
Kromě toho kraj také znovu vypsal dotační Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje
na rok 2014,37 který má kromě dokumentace národnostní kultury či uměleckých

36 Bližší informace o programu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/programna-podporu-komunitni-prace-a-na-zmirnovani-nasledku-socialniho-vylouceni-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-msk-na-rok-201435357/.
37 Bližší informace o programu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/cz/uredni_
deska/program-podpory-aktivit-prislusniku-narodnostnich-mensin-zijicich-na-uzemi-moravskoslezskeho-kraje-na-rok-2014-35253/.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sdružení Centrom v Ostravě-Radvanicích.

Ludvík Hradilek (Aktuálně.cz)
aktivit s národnostní tematikou podporovat i multikulturní a integrační výchovněvzdělávací aktivity. Na tento účel kraj v rozpočtu vyčlenil 200 tisíc Kč.
Na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních
služeb pak kraj ve stejném roce vypsal další dotační titul, jehož cílem je finanční
podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb realizujících
sociální politiku v Moravskoslezském kraji. Podporovány z něj mají být sociální služby, jejichž potřebnost je potvrzena Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010–2014. Dotace je určena na dofinancování osobních nákladů poskytovatelů registrovaných sociálních služeb pro
příslušný rok, kteří poskytují sociální služby v členění dle jednotlivých sociálních
služeb (čísla registrace). Na tuto podporu kraj vyčlenil 3 miliony Kč.
Dalšími krajskými dotačními tituly, které mají potenciál ovlivnit sociální začleňování,
jsou Program rozvoje sociálních služeb kraje, včetně navazujících činností
a činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí38, na který je v rozpočtu vyhrazeno

38 Bližší informace o programu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/
program-rozvoje-socialnich-sluzeb--vcetne-navazujicich-cinnosti-a-cinnosti-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti-na-rok-2014-35372/.
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1500 tisíc Kč, a program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování pro školní rok 2014/201539 s dotací v celkové výši 1 milion Kč složený
ze tří priorit:
1) Projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování (určeno pouze pro školy a školská zařízení)
2) Projekty zaměřené na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování
3) Projekty zaměřené na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů
v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování
Dotační Program protidrogové politiky kraje je rozdělen na dva dotační tituly,
a to na podporu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence a dotační titul
na podporu specifických programů pro nedrogové závislosti. Podpořena z něj tedy
mohou být kontaktní centra, terénní programy, léčebné a resocializační programy,
programy následné péče a programy poskytující poradenství v oblasti závislostí.40
V rozpočtu na rok 2014 na něj kraj vyčlenil 1800 tisíc Kč.
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality
na rok 2014 se pak zaměřuje na financování preventivních projektů neinvestičního
charakteru směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších negativních jevů
vyskytujících se na území Moravskoslezského kraje. Dotační program je rozdělen
na 3 dotační tituly, v rámci kterých jsou podporovány letní pobytové tábory, víkendové pobyty nebo jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky
nežádoucími jevy. Dále jsou podporovány probační programy realizované v návaznosti na zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění,
nebo jiné vhodné výchovné programy zaměřené na sociální začleňování dětí a mladistvých, kteří se dopustili protiprávního jednání, nebo podpora resocializačních
programů zaměřených na sociální začleňování dospělých pachatelů. Poslední
dotační titul se zaměřuje na podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit v oblasti zvyšování informovanosti
o účinných formách ochrany před trestnou činností včetně projevů extremismu,
zvyšování právního vědomí v oblasti prevence kriminality, podporu práce s dospělými oběťmi trestné činnosti, prevenci finančního zadlužování apod. V rozpočtu
kraje na rok 2014 na něj bylo určeno 500 tisíc Kč.

39 Bližší informace o programu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/
dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-prevence-rizikovych-projevu-chovani-pro-skolni-rok-2014-2015-37145/.
40 Bližší informace o programu jsou k dispozici na stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/
program-protidrogove-politiky-kraje-na-rok-2013-29735/.

51

Manuál dobrých praxí

Dobrá praxe X.
Metodika komunitního plánování
Jihočeského kraje
I když je komunitní plánování sociálních služeb již několik let povinností krajů a některé
plánují už déle než jedno desetiletí, plánovací postupy na krajské úrovni a na obcích
bývají různé, ne vždy dobře propojené a zcela jasné pro všechny zástupce krajských
a místních institucí, kteří se jich účastní. Jihočeský kraj proto vypracoval velmi přehlednou a srozumitelnou metodiku, již mohou ti, kdo se do plánování zapojují, snadno
použít. Metodika může pomoci řešit častý problém, kdy na sebe plány obcí a kraje
obtížně navazují a procesy plánování na obcích jsou spíše formální.
Do individuálního projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji (CZ.1.04/3.
1.00/05.00058)41 realizovaného v letech 2011–2013 a financovaného ze zdrojů OP
LZZ zahrnul kraj i přípravu Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb

Ve Větřní počet sociálně slabých překročil deset procent obyvatel.

Foto: Ludvík Hradilek (Aktuálně.cz)
41 Informace o projektu najdete na stránkách http://esfdb.esfcr.cz/modules/projects/detail.php?id_project_detail=2881.
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v Jihočeském kraji. Celý individuální projekt navázal na krajem již realizovaný projekt
Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, který byl ukončen v červenci 2011. Nová metodika byla publikována v červnu 2013.
V rámci nového individuálního projektu probíhaly od září 2011 do srpna 2013 aktivity zaměřené na prohloubení spolupráce obcí a kraje, včetně podpory partnerství
obcí a jejich aktivní participace při zpracovávání plánů rozvoje sociálních služeb
na místní i krajské úrovni, metodickou podporu kvalifikovaných odborníků v oblasti
plánování sociální služeb, zmapování sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji, informační aktivity a další.
Individuální projekt vyplynul z priorit a cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011–2013, který ve svých opatřeních
dokládá potřebu podpořit procesy plánování sociálních služeb, a to nejen na krajské úrovni, ale i na úrovni místní. Zároveň vycházel z předchozího realizovaného
individuálního projektu Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, během něhož byly zpracovány analýzy platných plánů sociálních
služeb a Analýza a komparace dat od obcí s rozšířenou působností. Na základě
těchto dokumentů byla navržena převážná většina aktivit projektu. Aktivity byly
mimo jiné zaměřeny na podporu udržení procesů plánování na místní úrovni, a to
formou pravidelných porad na obcích s rozšířenou působností a zároveň nabídkou metodické podpory.
Jeden z výstupů projektu v podobě Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji zužitkoval nejen zkušenosti z plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování, které v České republice probíhá
již déle než 10 let, ale i podklady v podobě dosavadních publikací na toto téma
jako například Metodiky pro plánování sociálních služeb, vydané MPSV v roce
2007, nebo Deset kroků procesem komunitního plánování, které vydalo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem v červnu 2008. Nová příručka tyto metodiky využila a odkazuje na ně, ale soustřeďuje se především na specifika Jihočeského kraje a snaží se přiblížit, objasnit, případně zjednodušit proces
plánování.
Cennou částí materiálu je zejména popis zapojení různých aktérů do procesu plánování – od zástupců poskytovatelů přes zadavatele a uživatele sociálních služeb
až po nejširší veřejnost. Hlavní výhodou metodiky je však její srozumitelnost
a přístupnost pro běžného uživatele. Té je dosaženo nejen přehledností, ale
i volbou jazyka a odkazováním na konkrétní příklady dobré i méně dobré
praxe, které zpracovatelé v kraji posbírali.
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Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji – z kapitoly Zapojování účastníků do procesu plánování
Obce získají odborně zpracovaný návrh řešení sociálních problémů
svých občanů.
Představitelům obcí umožňuje proces komunitního plánování zapojit občany do rozhodovacích
procesů. Před zahájením procesu zadavatelé realizaci komunitního plánování schvalují. Při
zahájení procesu je potřeba oslovit znovu všechny obce a přizvat je ke spolupráci. Metoda je
obdobná jako u poskytovatelů: e-mailem, dopisem a nejlépe osobní schůzkou. Nesmíme
zapomínat, že někteří neuvolnění starostové malých obcí pracují s elektronickou poštou jen
omezeně. Způsob zapojování musí být motivující. Není vhodné „oslovit“ samosprávu obce
zasláním obsáhlého a málo srozumitelného dotazníku s žádostí o vyplnění. Dobrým základem
pro spolupráci je tedy setkání se starostou, předání základních informací o plánování a vysvětlení jeho významu pro obce a jejich občany.
Pokud se proces plánování realizuje na území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
svazku obcí atd., je potřeba důsledně dbát na zapojení všech obcí v lokalitě. Je nedostačující,
když například plán platící pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností zpracuje
jen obec III. stupně bez zapojení, souhlasu, informovanosti atp. obcí ostatních. Pokud je nějaké
lidské sídlo dost veliké na to, aby mělo statut obce, je dost veliké i na to, aby jeho samospráva
a občané měli možnost zapojit se do komunitního plánování.42

Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském
kraji – z kapitoly Příprava plánování
Pracovní skupiny jsou nejdůležitějším prvkem v procesu plánování. Právě ony navrhují konkrétní opatření a aktivity, připravují vlastní plán. Současně ale připravují SWOT analýzy, navrhují
i pomáhají realizovat různé výzkumy, přispívají do analýz. Pracovní skupiny bývají nejčastěji
zaměřené podle skupin uživatelů. Můžeme se tak setkat se skupinou zaměřenou na seniory,
lidi se zdravotním znevýhodněním, problematiku drog apod. Při plánování na větším území je
však vhodné uvažovat i o skupinách regionálních. Může tak vzniknout ještě jedna nebo více
skupin, které řeší všechny sociální služby v odlehlejším území ORP. Současně může vzniknout
i skupina, která řeší významný dílčí problém (např. řešení problémů místní vyloučené lokality).
Zejména tyto skupiny nemusí fungovat po celou dobu plánování, ale zaniknou, když dokončí
svůj úkol.
Pracovní skupiny by měly být otevřené všem zájemcům. Neměl by být problém, aby člověk
přišel do pracovní skupiny jen v době, kdy se projednává téma, které ho zajímá. Jinak ale pro
pracovní skupiny platí podobné zásady jako pro řídící skupinu.
Měli by v ní být zastoupeni poskytovatelé, zadavatelé i uživatelé. Je třeba brát ohled i na územní
a politické rozdělení. Je vhodné, pokud v každé pracovní skupině je někdo, kdo je současně
i členem řídící skupiny.
42 Zdroj: Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
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•• Poskytovatelé – je vhodné získat zástupce všech poskytovatelů působících v dané
oblasti.
•• Zadavatelé – důležité je, aby v každé pracovní skupině byl zástupce největší obce, který
může na místě reagovat na jednotlivé návrhy a odhadnout průchodnost požadavků vzhledem k rozpočtu této obce. V pracovních skupinách by měli pracovat jak úředníci, tak co
nejvíce zastupitelů obcí.
•• Uživatelé – získat zástupce uživatelů pro některá témata může být poměrně složité (sociálně vyloučení, drogy apod.). Důležité ale je, aby v každé skupině byli lidé, kteří detailně
znají život a problémy uživatelů a kteří budou hájit jejich zájmy.
Pro kvalitní práci pracovních skupin je třeba zajistit jejich koordinaci (příprava a svolávání schůzek, zápisy apod.), vedení postupu práce z hlediska procesu plánování i celkového projektu
a také odbornou redakci výstupů skupiny. Tyto role si mezi sebou dělí místní koordinátor, metodik a vedoucí/manažer pracovní skupiny. Koordinaci pracovní skupiny může zajišťovat její
vedoucí/manažer a odbornou redakci výstupů metodik. Koordinaci však může zajišťovat také
místní koordinátor a odbornou redakci vedoucí/manažer pracovní skupiny. Nejvíce záleží
na možnostech a schopnostech jednotlivých lidí v týmu.43

43 Zdroj: Krajská metodická příručka plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
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Dobrá praxe XI.
Příprava modelu víceletého financování
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji –
metodika víceletého financování
Sociální služby (a zvláště preventivní sociální služby) v uplynulých letech trpěly v mnoha
krajích nejistotou ohledně zajištění jejich financování pro nejbližší období. Potýkaly se
s tím, že organizace poskytující tyto služby dopředu neznaly informace o tom, zda
a v jaké výši jim budou přiděleny dotace na jejich činnost v příslušném roce, a přiznané dotace přicházely pozdě. S postupným převodem financování sociálních služeb
na kraje se některé krajské úřady snaží tyto problémy řešit přechodem na víceleté
financování, které organizacím poskytujícím sociální služby zajišťuje větší jistotu.
V rámci změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který má v budoucnu
přenést značnou část kompetencí v oblasti financování sociálních služeb na kraje,
se Královéhradecký kraj rozhodl připravit podkladové dokumenty, které by tento
přechod usnadnily. Do realizovaného projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II44 financovaného ze zdrojů OP LZZ tak zahrnul i zpracování metodiky víceletého financování sociálního služeb.45
Výsledná studie, zpracovaná v červenci 2012 firmou Holec, Zuska & partneři, sdružení advokátů, formuluje konkrétní procesní pravidla nezbytná pro zajištění víceletého financování a posouzení stávajících plateb službám z hlediska rizik veřejné
podpory. Doporučuje přitom postupy, jak při financování sociálních služeb posuzovat principy předvídatelnosti, účelnosti a objektivnosti.
S postupným přechodem na víceleté financování počítá již strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011–201646, která odkazuje na dosavadní zkušenosti kraje v této oblasti
získané již při realizaci individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji47. Nově zpracovaný dokument pak přináší analýzu stávajícího stavu
plánování a financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.
44 Bližší informace o projektu jsou na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=38570/.
45 Výsledný dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=4034.
46 Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/socialni-oblast/rozvoj-soc-sluzeb/plan-rozvoje-soc-sluzeb/PlanSocialnichSluzebKralovehradecky2011-16.pdf.
47 Projekt je popsán na stránkách http://www.esfcr.cz/projekty/sluzby-socialni-prevence-v-kralovehradeckem-kraji.
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Mimo jiné konstatuje, že jednoleté rozpočtové období zvyšuje nejistotu poskytovatelů služeb a vícezdrojové financování přináší zvýšené nároky na součinnost zadavatelů, evidenci zdrojů a následnou kontrolu, která však není dostatečná. Kromě
toho neexistence vymezení služeb prostřednictvím „karty sociálních služeb“ způsobuje výrazné rozdíly ve standardech poskytovaných služeb a problémy v měřitelnosti jejich nákladů. Stávající síť služeb je dle dokumentu de facto výsledkem
nepsané dohody zadavatelů, která však nemá jasná pravidla a podléhá upřednostňování historicky existujících, zvláště pobytových služeb na úkor preference objektivní potřebnosti. Dokument dále zahrnuje rozbor stávajících právních podmínek,
posouzení stávající sítě sociálních služeb v kraji, jejího právního zakotvení, rozbor
stávajících pravidel pro zařazení do sítě a setrvání v síti, jakož i hodnocení dosavadního způsobu financování sociálních služeb.
V další části pak dokument nazvaný Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – metodika víceletého financování předkládá
nástin vhodných pravidel budoucího nastavení sítě sociálních služeb jako
podkladu pro víceleté financování sociálních služeb tak, aby byly zachovány zásady
veřejného financování sociálních služeb a jejich soulad s pravidly veřejné podpory
a veřejného zadávání. Zpracovatelé přitom vzali do úvahy jak legislativu platnou
v České republice a Evropské unii k datu zpracování tohoto dokumentu, tak i očekávané trendy ve vývoji evropských pravidel veřejné podpory a veřejného zadávání
od roku 2014.
Poslední část dokumentu pak předkládá praktický návod řešení plánování
a financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji ode dne 1. ledna
2013. Obsahuje návrh postupu kraje při tvorbě a aktualizaci sítě sociálních služeb,
při nastavení právních a finančních vztahů vůči poskytovatelům ve věci financování
sociálních služeb včetně nástinu obsahu klíčových dokumentů potřebných pro realizaci víceletého financování sociálních služeb.
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Schéma navrženého sběru potřeb obyvatel a jeho využití pro řízení sítě sociálních
služeb

Schéma shrnuje způsoby spolupráce a povinnosti jednotlivých institucí, které
pomáhají získat data o potřebách a kapacitách v oblasti sociálních služeb na úrovni
kraje. Ty zahrnují nejen krajské, ale i národní instituce, obce, nevládní organizace
a samotné klienty. Získaná data jsou pak základem pro další plánování a řízení
sociálních služeb.48

48 Zdroj: Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji – metodika víceletého financování.
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Navrhovaný model časové souslednosti a návaznosti procesu řízení a financování
služeb v Královéhradeckém kraji

Graf popisuje dvouletý cyklus, který je v kraji nastaven pro vyhodnocení stavu
a potřeb služeb a zajištění jejich financování a jeho sladění s cyklem financování ze
strany obcí a ze strany MPSV. Tato synchronizace má napomoci zajištění vícezdrojového financování a zabránit nadměrným vyrovnávacím platbám či naopak nedostatečnému financování. Model původně předpokládal, že dodavatelé jednotlivých
služeb budou soutěženi vždy jednou za čtyři roky. Zkratka OSV znamená odbor
sociálních věcí.49

49 Tamtéž.
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Návrh harmonogramu aktualizace sítě sociálních služeb

Graf podrobně rozepisuje postupy krajského úřadu při aktualizaci sítě sociálních služeb v průběhu celého roku. Roční cyklus pravidelně začíná sběrem podkladů pro
vyhodnocení stávající sítě služeb a končí vyhlášením veřejné soutěže, v níž měla být
podle navrženého modelu každým rokem vysoutěžena jedna čtvrtina poskytovatelů
zapojených do sítě. To mělo poskytovatelům zajistit jistotu čtyřletého financování,
která by jim umožnila rozvinout své služby a správně hospodařit s lidskými zdroji.50
S dokumentem bylo seznámeno nejen vedení Královéhradeckého kraje, ale byl
také diskutován s odbornou veřejností a zástupci obecních samospráv. Návaznou
aktivitou tohoto druhu bylo například uspořádání setkání zástupců obcí a kraje
s názvem Nastavení spolupráce při řízení financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, které proběhlo 25. dubna 2013 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Zpracovatelé dokumentu zde také představili rizika veřejné podpory
při financování sociálních služeb a kroky k jejich minimalizaci. Patří k nim mimo jiné
50 Tamtéž.
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precizace role krajské řídící skupiny pro plánování sociálních služeb a její pevné
zakotvení v systému orgánů kraje, nastavení objektivních kritérií potřebnosti pro
zařazování sociálních služeb do krajské sítě, definice sociálních služeb, objektivizace výpočtu vyrovnávací platby a podobně. Dále jsou zde rozvedeny základní
principy nakládání s veřejnými prostředky v kontextu právních předpisů ČR a také
předpisů EU, a to především v souvislosti s nutností dodržovat podmínky rozhodnutí Evropské komise EU 2012/21/EU, podle kterých je možné subjektům realizujícím sociální práce přidělovat veřejnou podporu, jež je slučitelná s vnitřním trhem.
Na setkání byla podrobněji diskutována vize pravidel financování sítě sociálních služeb a zúčastnění byli informováni o vyrovnávací platbě, která je koncipována jako
zdroj z veřejných prostředků (stát, kraj, obec) potřebných k dofinancování služby,
jehož výše se stanoví rozdílem obvyklých nákladů služby a zdrojů z činnosti služby
(příjmy od uživatelů služeb, zdravotních pojišťoven a ostatních tržeb z činnosti
služby). Představeny byly také obecné principy financování služeb z obecních
zdrojů, k nimž patří:
Hodnota za peníze – princip vymezuje, že pokud jsou veřejné finanční prostředky
vynakládány na zajištění služeb, mělo by být jasně patrné, co za ně veřejný sektor
dostává.
Legitimní očekávání – princip formuluje, že chování veřejného zadavatele musí
být transparentní, předvídatelné a jednotné, pro sociální služby jsou to především
jasná pravidla pro vstup do sítě a pravidla pro omezení financí.
Dodržení principů 3E – účelnost, efektivnost a hospodárnost – veřejný zadavatel je
povinen sledovat, kam směřují vynaložené finanční prostředky, vyhodnocovat přiměřenost vyrovnávacích plateb, stanovovat a kontrolovat dosahování cílů služeb.
Průhlednost finančních vztahů – složitost v sociálních službách je umocňována
vícezdrojovým financováním, poskytovatelé by však měli transparentně klíčovat
náklady na konkrétní služby.
Hospodářská soutěž – také u sociálních služeb by mělo platit, že při jejich poskytování by měla fungovat soutěž, tedy rovný přístup k tomu, aby služby mohly
poskytovat různé subjekty.
Procesní zásady veřejného zadávání – při obsazování sítě služeb musí být
dodržován princip soutěže, transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.
Vedoucí oddělení analýz, koncepcí a financování krajského úřadu také přítomným
představil plán práce, který čeká zástupce krajských a obecních samospráv společně s poskytovateli sociálních služeb v oblasti popisu a čištění dat o sociálních
službách. Plán zahrnuje individuální projednávání krajských dotací, workshopy
s poskytovateli služeb zaměřené na vyplňování dat do krajské benchmarkingové
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aplikace, setkávání s poskytovateli a obcemi věnovaná aktualizaci sítě sociálních
služeb a projednávání dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na následující rok.
Vzhledem k posunům a změnám v harmonogramu přechodu financování sociálních
služeb na kraje zatím nebyl model plně aplikován a již dnes je zástupcům kraje
jasné, že některé jeho detaily, například ty, které se týkají nastavení procesu řízení,
budou muset projít úpravou. Vliv na něj bude mít i v současné době přijímaná
novela zákona o sociálních službách a schválená Metodika přechodu financování
sociálních služeb na kraje, vydaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Navržený model však zůstává i přes uvedené změny velmi relevantní. Pomohl
totiž kraji nejen nastavit síť služeb, prověřit jejich poskytovatele a precizovat procesy a způsoby financování v letech 2013–2014, ale hlavně definoval základní principy přechodu na víceleté a vícezdrojové financování sociálních služeb, upozornil
na problémy s nimi spojené a navrhl způsoby jejich řešení. Pomáhá tak například
řešit otázku správného soutěžení jednotlivých služeb do sítě. I když v současné
době kraj například nesoutěží poskytovatele na původně navržené 4 roky, ale jen
na roky tři, principy a mechanismy této soutěže zůstávající stejné jako v původně
navrženém modelu.
Model také pomáhá řešit jeden z dalších klíčových problémů, a to způsob zapojení obcí do financování služeb. V současné době je toto zapojení velmi nerovnovážné jak z hlediska objemu prostředků, které investují různé obce, tak z hlediska typu služeb, které jsou podporovány. Metodika v tomto ohledu napomáhá
určení alespoň rámcového procenta spolufinancování a zároveň upozorňuje
na některá kritická místa stávající praxe. Otázku zapojení obcí do samotného plánování v současné době v kraji řeší komise pro plánování a financování sociálních
služeb Rady Královéhradeckého kraje. Komise má 21 členů, z nichž většinu tvoří
zástupci obcí s rozšířenou působností. Jako poradní orgán rady kraje tato komise
navrhuje a schvaluje změny v síti sociálních služeb. Zařazení služby do sítě přitom
už v současné době v kraji skutečně pro poskytovatele znamená jistotu financování
příslušné služby, i když v některých případech nikoliv v plné výši nákladů.
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Dobrá praxe XII.
Koncepce inkluzivního vzdělávání
Karlovarského kraje
Koncem roku 2011 byl zpracováván Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje (DZ KK) na roky 2012 až 2016, který se kromě
jiných oblastí vzdělávání zabývá i oblastí rovných příležitostí a vzděláváním dětí,
žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V kapitole 3.3 Rovné příležitosti ve vzdělávání se zaměřuje mimo jiné na inkluzivní vzdělávání. V DZ KK se
konstatuje, že v průběhu následujících let bude kraj podporovat opatření ke zvýšení
účasti dětí a žáků se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání a připravenost škol
na tuto formu vzdělávání.
Počátkem roku 2012 pak byl kraj osloven Nadací Open Society Fund a vyzván
ke spolupráci v oblasti školské inkluzivní strategie. Tuto nabídku Karlovarský kraj
využil a odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu se zapojil do projektu přípravy strategie rozvoje inkluzivního vzdělávání a zvyšování kompetencí
pedagogů ve školách v Karlovarském kraji. V rámci projektu Školská inkluzivní
koncepce kraje byli vybráni pracovníci KÚ, kteří se stali členy pracovní
skupiny a stále v tomto projektu spolupracují.
S nadací byla uzavřena rámcová dohoda o vzájemné spolupráci, jejímž cílem je
příprava strategie rozvoje inkluzivního vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogů ve školách v Karlovarském kraji. Dohoda byla schválena Radou Karlovarského kraje v usnesení č. 534/05/12 ze dne 21. května 2012.
Na jaře 2013 byl dopracováván dokument s názvem Analýza současného stavu
vzdělávání a potřeb podpory inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji. Následně
byla zpracována pracovní verze školské inkluzivní koncepce Karlovarského kraje
Škola pro všechny, která obsahuje závěry a doporučení vedoucí k tomu, aby školy
v Karlovarském kraji byly přirozenými otevřenými centry, kde jsou vítáni všichni bez
ohledu na odlišnosti. Navržená opatření se mají realizovat v letech 2014 až
2016. Do aktivit a přípravy koncepce je aktivně zapojena Česká školní inspekce.
Koncepce rozepisuje způsoby financování, cíle a úkoly pro jednotlivé
zúčastněné instituce a definuje harmonogram i indikátory plnění jednotlivých aktivit či opatření. Pro rok 2014 například krajskému úřadu – odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru sociálních věcí ukládá ustavení krajské sku63
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piny pro rozvoj rané péče, která by formulovala strategická opatření pro zajištění
rané a včasné péče rodinám s dětmi s nějakým druhem handicapu. Zároveň mají
odbory dojednat možnost připomínkování komunitních plánů. Školský odbor má
podle plánu v tomto roce i následujících letech provádět sběr dobrých praxí a publikaci těchto příkladů na školském metodickém portálu kraje.
V plánu koncepce je pamatováno také na další vzdělávání pedagogického personálu, které má být průběžně poskytováno učitelkám mateřských škol (se zaměřením především na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) a učitelům
základních škol (identifikace potřeb žáků a příčin školního neúspěchu, realizace
podpůrných opatření, aplikace diferencujících metod výuky apod.). Přenášení
těchto postupů do praxe ve školách hlavního vzdělávacího proudu pak má kontrolovat Česká školní inspekce. Poskytovatelé dalšího vzdělávání pedagogického personálu dále mají za úkol podílet se na vzdělávání výchovných poradců a metodiků
prevence, případně také zástupců zřizovatele v oblasti mediace, a připravit speciální kurzy, které budou reagovat na konkrétní potřeby škol zejména v oblasti práce
s heterogenní skupinou žáků, pedagogické diagnostiky a komunikace s rodičovskou veřejností.
Na školách s ověřenou dobrou praxí v této oblasti pak bude zajištěna možnost
mentoringu, hospitací a stáží pro pedagogy z jiných škol.
Kraj bude v navrženém systému přebírat odpovědnost za financování některých
aktivit, zvláště pak supervize, mentoringu a šíření dobrých praxí. Aby zátěž dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků nemusely nést rozpočty samotných škol,
počítá se s vícezdrojovým financováním prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, z finančních kompenzací za následky těžby a prostředků obecních rozpočtů určených pro oblast školství. Do financování některých
aktivit (např. supervize) mají být podle plánu zapojeny i zdroje Evropského sociálního fondu.
Navržená krajská koncepce umožňuje ucelený přístup k inkluzivnímu vzdělávání,
zapojení všech relevantních institucí a celkový přehled o jejich úkolech. Pomáhá
také rozložit zátěž přechodu na nový způsob vzdělávání jak v oblasti organizační a naplňování jednotlivých opatření, tak i v oblasti jejich financování. Podrobněji je projekt popsán v manuálu ASZ Dobré praxe kombinované sociálně pedagogické intervence.
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Dobrá praxe XIII.
Uplatnění podmínky zaměstnávání 10 %
dlouhodobě nezaměstnaných osob na veřejné
zakázce Realizace opatření k omezení výskytu
invazních rostlin v Karlovarském kraji
Karlovarský kraj uplatnil podmínku zaměstnání 10 % dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejné zakázce Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin
v Karlovarském kraji51 v hodnotě 120 milionů Kč, financované z Operačního programu Životní prostředí. Kraj se na financování tohoto projektu podílí deseti
procenty. Projekt vychází ze zkušeností pilotního projektu Omezení výskytu
bolševníku v povodí Kosího potoka, realizovaného městem Mariánské Lázně.
Vítězná firma, která vzešla z výběrového řízení, byla ve smlouvě zavázána, aby
na zakázce zaměstnala odpovídající počet dlouhodobě nezaměstnaných,
a pomohla jim tak s opětovným vstupem na pracovní trh. Podmínky zadávacího
řízení byly konzultovány s Agenturou pro sociální začleňování, jejíž připomínky
kraj z velké části respektoval. Zadávací dokumentace obsahuje mimo jiné
následující požadavek: „Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona [č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, pozn. ed.] zadavatel požaduje, aby alespoň 10 % z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky,
pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni Úřadem
práce po dobu alespoň 5 měsíců.“ Uzavřená smlouva dále zahrnuje i požadavek, aby byli tito zaměstnanci zaměstnáni „po celou dobu zakázky“, a obsahuje
i sankce při jeho nenaplnění.
Podle koordinátorky projektu Lenky Pocové se při výběrových řízeních podařilo
původně předpokládanou cenu zakázky srazit skoro na polovinu. Za likvidaci
invazních rostlin by tedy mělo být šesti firmám, které vyhrály výběrové řízení,
vyplaceno celkem 73 milionů korun. Najaté firmy mají za úkol pracovat na 63
kilometrech čtverečních plochy. Kromě bolševníku bojují také proti křídlatce
a netýkavce žláznaté. Díky projektu by měl kraj vyhubit 60 až 85 procent rozpínavého plevele. Podobný zákrok je jedinečný nejen v České republice, ale
i v celé Evropě.

51 Viz https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/realizace-opatreni-k-omezeni-vyskytu-invaznich-rostlin, http://gis.kr-karlovarsky.cz/
heracleum-public/.
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Vzhledem k průtahům, které zakázku provázely, však likvidační práce začaly až
v srpnu roku 2013. Pracovníci tak museli první fázi stihnout v relativně krátké době
a nemohli plně aplikovat chemické postupy hubení. I přesto bylo v prvním roce
na zakázce zaměstnáno dvacet až pětadvacet dlouhodobě nezaměstnaných. Podle předpokladů vedení kraje bude v druhém roce zakázky počet zapojených dlouhodobě nezaměstnaných o něco nižší, protože budou muset být vyškoleni v zacházení s herbicidy. Tříletý projekt však počítá s rozložením prací
na jednotlivých rostlinách, které zaměstná pracovníky po celé vegetační období.
Příklad je podrobněji popsán v manuálu dobrých praxí ASZ Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek.
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