
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 29 
 DNE: 16.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 437/2015/OS 

 

NÁZEV: 
 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit situaci ve Žďáře nad Sázavou 3. Jednou z možností je 
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, která má dlouhodobé zkušenosti z více měst 
ČR. Výhodou této spolupráce je komplexnost řešení a možnost čerpání finančních prostředků ze 
strukturálních fondů. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města schvaluje podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální 
začleňování v koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.  
 
Rada města souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální 
začleňování Úřadu vlády ČR v případě, že bude město Žďár nad Sázavou vybráno 
Agenturou pro sociální začleňování pro spolupráci v rámci koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Rada města 

 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
 
Počet příloh:  1 – Přihláška ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
  2 – Memorandum o spolupráci  
 
Popis 
Agentura pro sociální začleňování vyhlásila výzvu pro obce, aby se tyto přihlásily ke spolupráci v 
Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „koordinovaný přístup“) je nástrojem 
pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků 
Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „strukturální fondy“) za místní podpory 
Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“). 
Koordinovaný přístup vychází z dosavadní praxe Agentury ze spolupráce s obcemi. Agentura 
postupuje podle prověřené metodiky, sestavení lokálního partnerství, přes sestavení 
Strategického plánu sociálního začleňování (dále „Strategický plán“) k jeho naplňování a 
vyhodnocování.  
Spolupráce obce a Agentury trvá zpravidla tři roky. Vedle podpory rozvoje samotných veřejných 
(vzdělávacích, sociálních, zaměstnanostních, bytových a bezpečnostních) politik v obci se 
Agentura soustředí na efektivní využívání prostředků strukturálních fondů a poskytuje obcím a 
ostatním partnerům rozsáhlý servis ke zpracování, realizaci a zajištění udržitelnosti relevantních 
aktivit a výsledků. 
Cílem Koordinovaného přístupu je zajištění adresnosti, koordinace, konzistence a synergie sady 
místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách, která budou realizována 
prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků strukturálních fondů. 

Agentura stanoví, že do výběrového řízení se mohou hlásit obce, na jejichž území jsou sociálně 
vyloučené lokality. Pro potřeby výběru bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách 
aktualizovaná tzv. Gabalova zpráva, ale je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality 
identifikované v jiných studiích. Tuto podmínku město Žďár nad Sázavou splňuje. 
Další podmínkou, kterou město Žďár nad Sázavou splňuje je minimální počet obyvatel obce, kde je 
stanoven počet obyvatel v daném území minimálně ve výši 5.000 osob.  
Vybrány mohou být obce, které se zaváží k řešení problémů sociálního vyloučení minimálně ve 
třech prokázaných problémových oblastech z níže uvedeného seznamu: 
              
- vzdělávání 
- zaměstnávání 
- bydlení 
- dluhová problematika  
- sociální služby 
- práce s rodinou 
- kriminalita, bezpečnost. 
  
Obec se usnesením rady nebo zastupitelstva musí zavázat k tomu, že bude-li vybrána, uzavře s 
Agenturou tzv. Memorandum o spolupráci dle závazné minimální dikce, jak je uvedeno 
v memorandu v příloze. Memorandum upřesňuje mimo jiné závazek vůči zřízení pozice manažera 
Strategického plánu sociálního začleňování, kdy pro obce o velikosti 5 000 – 50 000 obyvatel je 
stanoven úvazek v rozsahu 0,5 úvazku a oblasti, které chce obec v rámci Koordinovaného přístupu 
řešit. Pracovní pozice manažera musí vzniknout nejdéle do 3 měsíců od podpisu Memoranda. 
 
 
Geneze případu 
Uchazeči se ke spolupráci přihlásí posláním přihlášky a dotazníku Agentuře spolu s dalšími 
požadovanými dokumenty, kterým je schválené Memorandum o spolupráci. Přihláška musí být 
schválena radou nebo zastupitelstvem obce (je možné doložit později, nejpozději však v den 
jednání Monitorovacího výboru Agentury). 
Lhůta pro zaslání přihlášek byla stanovena na 27. 11. 2015. 



Smyslem pravidel Agentury je vybrat takové obce, svazky obcí, města nebo mikroregiony, které 
(kromě toho, že na jejich území existuje sociálně vyloučená lokalita a je prokázána potřebnost 
intervence Agentury a vhodnost obce pro Koordinovaný přístup) prokáží motivaci  rozvíjet 
prointegrační sociální politiku, a to jednak svými dosavadními aktivitami, ale především závazkem 
ke spolupráci s Agenturou v konkrétních oblastech. 
 
V memorandu je v článku č. IV Oblast spolupráce uvedeno: 
Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování, 
zejména na oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, bezpečnosti, sociálních služeb, péče o rodinu 
a děti a zdravotní péče. 
 
Základními kritérii pro výběr jsou potřebnost, komplexnost předpokládané intervence a tedy i 
záměr využít financování z více operačních programů (OPZ, OP VVV, IROP), potenciál opatření 
zlepšit situaci cílových skupin, absorpční kapacita v obci a u relevantních partnerů, podpora vedení 
obce ke spolupráci s Agenturou a k zavádění proinkluzivních opatření.  
Cíle, které si jednotlivé obce uloží pro spolupráci s Agenturou, by měly být zaměřeny na 
systémové změny, případně navazující na dosavadní výsledky. 
Po obdržení přihlášek osloví Agentura krajské koordinátory romských poradců se žádostí o 
stanoviska k jednotlivým přihlášeným obcím a poté bude jednotlivé přihlášky vyhodnocovat. 
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou navrženy varianty 
 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města schvaluje podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci 
koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.  
 
Rada města souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR v případě, že bude město Žďár nad Sázavou vybráno Agenturou pro sociální 
začleňování pro spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Očekávání od spolupráce s agenturou pro sociální začleňování 
• pomoc při hledání řešení k odstranění napětí v lokalitě 
• zapojení do Koordinovaného přístupu pro řešení lokality a možnost čerpat finančních 

prostředků z fondů  
• zapojení Romské populace do řešení problémů soužití s majoritní společností, motivaci ke 

změně způsobu života a získání náhledu na chování svých dětí 
• pomoc při zajištění dialogu mez jednotlivými skupinami obyvatel 
• pomoc při oživení Romského sdružení „Jdeme společně“ 
• pomoc se získáním finančních prostředků na vybudování sociálních bytů 
• pomoc se získáním finančních prostředků na rekonstrukci stávajících sociálních bytů ve 

„svobodárnách“ 
• pomoc se získáním finančních prostředků na revitalizaci hřiště „U věžičky“ a hřiště u Denního 

centra pro děti (nízkoprahové zařízení pro děti) 
• pomoc se získáním finančních prostředků na vybudování Outdoor street parku. Venkovní 

sportoviště pro mládež ohroženou socio-patologickými jevy, formálně neorganizované skupiny 
mládeže, včetně poskytování případné terénní práce 

• pomoc při rozšíření využití VPP a založení Sociálního podniku 
• pomoc s organizací zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných a „nezaměstnatelných“ osob 
• pomoc se získáním finančních prostředků na vybudování nového azylového domu, aby mohl 

být z lokality přemístěn ten stávající a řešit 
o azylový dům pro muže 
o noclehárna pro muže 
o noclehárna pro ženy 
o denní klub pro osoby bez domova 

• pomoc se získáním finančních prostředků na rozšíření sociální práce a terénní sociální práce 
v lokalitě 

• pomoc při snížení bezpečnostních rizik, zejména při zajištění finančních prostředků na  
o zajištění činnosti asistentů prevence kriminality 
o zajištění činnosti bezpečnostních asistentů 
o zajištění činnosti domovníka – preventisty 

• pomoc se získáním finančních prostředků pro základní školy pro vytvoření podmínek škol pro 
lepší výuku žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, zejména na:  

o zajištění asistentů pedagoga,  
o zajištění odborných poradenských pracovišť 
o zajištění možností pro rozšíření doučování žáků 
o rozšíření pracovního vyučování ve škole, kterým by mohlo dojít k větší  motivaci žáků 

ke zvládnutí výučního listu nebo maturity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 2.0  

 
Přihláška ke spolupráci  

s Agenturou pro sociální začleňování 
verze 2.0 

 
 
Název uchazeče (lokality): Město Žďár nad Sázavou 

Obec/svazek obcí/mikroregion: Město Žďár nad Sázavou 

Jméno starosty/starostky1: ZN 

Kontaktní osoba: PK 

Telefon:  

Mail:  

Datum schválení přihlášky Radou/Zastupitelstvem2 obce/obcí3:  

 

Datum schválení přihlášky Zastupitelstvem/Zastupitelstvy obce/obcí 

(nepovinné): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 U mikroregionu či svazku obcí je uveden seznam všech obcí včetně jmen starostek/starostů  
2U obcí, kde není ustavena Rada. Schválení lze doložit do termínu zasedání Monitorovacího výboru Agentury (viz 
harmonogram výzvy), přičemž doručení je možné provést e-mailem s dodatečným písemným odesláním. 
3 U mikroregionu či svazku obcí jsou doložena usnesení ze všech obcí. 



Příloha č. 5 Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám verze 2.0  

 

Memorandum o spolupráci 

verze 2.0,  

 Pravidel výběr lokalit pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

                                       mezi 

      Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

                                               a 

                       městem Žďár nad Sázavou (dále jen „obec“) 

 

Odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen „Agentura“), zastoupený ředitelem odboru  

a   

město Žďár nad Sázavou 

zastoupené starostou, 

 

• vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce veřejné správy ke zlepšení 
situace sociálně vyloučených obyvatel a ke zlepšení soužití mezi všemi obyvateli obce, 

• vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření komplexních lokálních strategií, jejichž 
cílem je snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni, 

• zdůrazňujíce význam úzké spolupráce a koordinace při provádění komplexních lokálních strategií na 
úrovni státu, krajů i obcí,  

• odvolávajíce se na cíle a prostředky k jejich dosažení, které jsou uvedeny v části III. usnesení vlády 
ČR ze dne 23. ledna 2008 č. 85, a na tzv. Koordinovaný přístup k problematice sociálně 
vyloučených lokalit, 

uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“). 

 

Článek I. 

Východiska spolupráce 

1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při vytváření a 
realizaci komplexních lokálních strategií sociálního začleňování. 



2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran při uplatňování strategií sociálního 
začleňování není tímto Memorandem dotčena.  

 

Článek II. 

Cíl spolupráce 

1.  Dosažení pozitivní změny v míře vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zlepšení kvality 
soužití mezi  všemi obyvateli obce.  

 

Článek III. 

Zásady spolupráce a principy součinnosti 

1. Obě strany budou využívat k dosažení společného cíle všech dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich 
poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky. 

2. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci obou stran poskytovat maximální součinnost. Na straně 
obce se bude jednat o vedení obce a další představitele volených orgánů, vedoucí odborů a další 
zaměstnance odborů Městského úřadu4, případně členy tematicky dotčených komisí a výborů obce. Na 
straně Agentury se bude jednat o pracovníky vedení, lokálního konzultanta a experty Agentury zejména 
na oblast strukturálních fondů a na jednotlivé oblasti sociálního začleňování. 

3. Obě strany si budou vzájemně poskytovat materiály, které se týkají problematiky sociálního vyloučení, 
jako jsou zejména výzkumy, strategické plány, odborné studie a další. 

4. Obě strany si budou vyměňovat všechny relevantní poznatky o vývoji v oblasti problematiky sociálního 
vyloučení a oblastech, které jsou předmětem tohoto memoranda. 

5. Obě strany budou formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, činností pracovních skupin a 
realizací odborných seminářů hledat společná stanoviska, cíle a postupy k jejich naplnění. 

6. Obě strany budou vyvíjet úsilí a vynakládat přiměřené prostředky k naplňování společných cílů a jejich 
vyhodnocování.  

 

Článek IV. 

Oblasti spolupráce 

1. Spolupráce se bude vztahovat na všechny oblasti realizace strategií sociálního začleňování, zejména na 
oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, bezpečnosti, sociálních služeb, péče o rodinu a děti a zdravotní 
péče. 

                                                           
 



2. Spolupráce se zaměří na zajištění zejména těchto aktivit a opatření: vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, 
sociální služby, práce s rodinou, kriminalita a bezpečnost.  Prointegrační záměry obce jsou specifikovány 
v příloze Memoranda v rozsahu cca 2 str. textu. 

 

Článek V. 

Rámec spolupráce a standardizované postupy 

1. Agentura bude s obcí spolupracovat formou metodické podpory rozvoje a rozšiřování již realizovaných 
úspěšných aktivit a opatření na podporu sociálního začleňování a bude pomáhat se zajištěním finančních 
prostředků pro jejich rozvoj. 

 
2. Agentura bude s obcí spolupracovat na vytváření nových opatření a aktivit vedoucích k sociálnímu 

začleňování a na zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. 
 

3. Agentura bude s obcí spolupracovat na co nejtěsnějším provázání jednotlivých cílů, postupů, opatření a 
aktivit tak, aby tvořily jednotný celek s měřitelným dopadem na cílovou skupinu. 

 
4. K naplňování cílů vyplývajících z tohoto memoranda bude Agentura využívat všech dostupných a 

ověřených postupů. Bude se jednat zejména o výzkumnou činnost, zpracování odborných studií a 
realizaci odborných seminářů; o organizaci skupinových i dvoustranných pracovních jednání; o tvorbu 
strategického plánu, jeho naplňování a evaluaci; o spolupráci na přípravě, realizaci a vyhodnocení 
jednotlivých projektů. 

 
5. Klíčovou roli v rámci spolupráce obou stran má za Agenturu lokální konzultant, který řídí a koordinuje 

činnost lokálního partnerství i všech pracovních skupin, stejně jako všechny postupy uvedené v bodě 2. 
Obec vytvoří pro práci lokálního konzultanta pracovní místo. 

 
6. Agentura poskytne  obci a dalším partnerům působícím v obci asistenci při zpracování Strategického 

plánu sociálního začleňování (dále „SPSZ“), který se stane ústředním podkladem pro zajištění čerpání 
finanční podpory zejména z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014-2020 v oblasti sociálního začleňování.  

 
7. Strategický plán sociálního začleňování bude po roce od schválení radou a zastupitelstvem obce 

aktualizován doplněním a zpřesněním cílů, opatření a aktivit a po dvou letech od jeho schválení 
proběhne jeho celková revize a nové schválení volenými orgány obce. V dalších letech bude dle další 
dohody průběžně aktualizován. 

 
8. Sestavení, schválení a naplňování strategického plánu bude vycházet z metodiky tzv. Koordinovaného 

přístupu k  sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“), která vznikla ve spolupráci Agentury pro 
sociální začleňování, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 
Ministerstva pro místní rozvoj, verze 2.0. Metodika je v úplném znění vč. příloh dostupná na 
www.socialni-zaclenovani.cz. Metodika stanovuje závazný postup pro obec a její partnery, Agenturu a 
ministerstva zapojená do KPSVL. 

 



9. Projektové poradenství ze strany Agentury zahrnuje předávání všech dostupných informací o dotačních 
možnostech, příkladech dobré praxe a metodách řešení; dále v poskytování konzultací pro lokální 
partnery a spolupráci při přípravě projektových záměrů. V případě tzv. klíčových projektů bude Agentura 
úzce spolupracovat na přípravě projektů jako takových, a to dle standardizované metodiky projektového 
poradenství, které Agentura poskytuje jako bezúplatnou službu (dostupná na www.socialni-
zaclenovani.cz). 

 
10. Obec se zavazuje vyčlenit pracovníka zodpovědného za řízení implementace Strategického plánu 

sociálního začleňování a koordinaci souvisejících projektových aktivit v rozsahu nejméně 0,5 úvazku 
(manažer SPSZ obce). Pozice je zřízena nejpozději do 3. měsíce od podpisu Memoranda a trvá nejméně 
po dobu využívání Koordinovaného přístupu k problematice sociálně vyloučených lokalit. Manažer SPSZ 
má min středoškolské vzdělání a orientuje se v problematice sociálního začleňování. Náplň práce 
manažera SPSZ je přílohou Memoranda. 

 
 

11. Za účelem koordinace projektových aktivit zřídí obec Pracovní skupinu „Projekty a implementace“, která 
bude působit v rámci Lokálního partnerství. Tato pracovní skupina je složena vždy z vedení obce, 
manažera SPSZ obce, zástupce Agentury (lokálního konzultanta) a významných předkladatelů a 
realizátorů projektů. Jejím úkolem je sestavit a sledovat indikátory v SPSZ (počáteční, průběžné a 
konečné) vztahující se k průběhu a výsledkům práce a dopadům na cílové skupiny. Dále tato pracovní 
skupina sestavuje zásobník projektů, které mají být v rámci SPSZ realizovány, dohlíží na jejich vzájemnou 
provázanost, efektivitu, účelnost v návaznosti na identifikované potřeby a indikátory. Při realizaci 
projektů dohlíží na jejich propojování, efektivní synergie a vyhodnocování, vč. dopadů na cílové skupiny, 
vč. speciálně Romů. 

 

Článek VI. 

Princip lokálního partnerství 

1. Agentura v obcích, se kterými spolupracuje, působí na principu tzv. lokálního partnerství, tedy kolegia 
odborníků zejména z  institucí veřejné správy, neziskového sektoru a soukromých subjektů. Lokální 
partnerství svolává a koordinuje Agentura.  

2. Lokálními partnery, jejichž souhrn vytváří lokální partnerství, jsou obě strany Memoranda, jakož i další 
organizace spolupracující s obcí na problematice sociálního začleňování.  

3. Do spolupráce podle tohoto Memoranda mohou být jako lokální partneři v průběhu působení Agentury v 
obci přijímány další subjekty na návrh jedné ze stran Memoranda. Členství musí být odsouhlaseno 
většinou členů lokálního partnerství.  

4.  Spolupráce Agentury s lokálními partnery se bude odehrávat řádnou účastí pracovníků Agentury na 
pracovních skupinách zřizovaných obcí, které se vztahují k tématu sociálně vyloučených lokalit, dále pak 
plánováním, organizováním a vyhodnocováním společných aktivit v těchto pracovních skupinách. Zde je 
možné zmínit konkrétní tělesa.  

5. O činnosti lokálního partnerství jsou pravidelně informovány volené orgány obce.  

http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/


 

Článek VII. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto Memoranda rozhodlo zastupitelstvo obce usn. č. …..….. 
ze dne     ……............5 

2. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními 
předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 

3. Obě strany budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a orgány o přijetí 
Memoranda a o rozsahu spolupráce. 

4. Memorandum je sepsáno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží obec 
a 2 Agentura. 

5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran. Strana může od 
Memoranda odstoupit v případě, že závazky druhé strany nejsou dodrženy. Memorandum pozbývá 
platnosti také písemnou dohodou stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, 
že se Memorandem nehodlá nadále řídit.   

 

 V Praze dne ……                                                             Ve Žďáře nad Sázavou….. 

 

  ředitel                                       

 

                              starosta 

 

 

 

 

 
 

                                                           
5 Bude doplněno, pokud bude obec vybrána Monitorovacím výborem Agentury do Koordinovaného přístupu. 
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