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NÁZEV: 
 

Sociální začleňování v ZR 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou má zájem řešit situaci ve Žďáře nad Sázavou 3. Od roku 2016 
spolupracuje 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. Spolupráce města Žďár nad Sázavou s Agenturou má své výsledky 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí informaci o výsledcích spolupráce města Žďár nad Sázavou 
s Agenturou pro sociální začleňování. 

Rada města schvaluje pokračování ve spolupráci města Žďár nad Sázavou s Agenturou 
pro sociální začleňování na další období a zmocňuje starostu města k jednání s 
Agenturou pro sociální začleňování o konkrétní podobě budoucí spolupráce. 

Rada města schvaluje prodloužení pracovního poměru manažerky sociálního 
začleňování dle varianty č. … 
 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor sociální 

Předkládá: 
Ing. Petr Krábek 

 



 

  

 

Název materiálu: Sociální začleňování v ZR 
 
Počet stran:  5 
 
Popis 
Město se zapojilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování schválením memoranda o 
spolupráci zastupitelstvem města č. 12 dne 25. 2. 2016 usnesením č. 12/2016/OS/5 . Na základě 
tohoto memoranda bylo zřízeno místo manažera sociálního začleňování. Toto místo bylo zřízeno 
v oddělení projektů a marketingu a v roce 2017 bylo převedeno pod sociální odbor, ačkoliv 
pracovník vedle sociální problematiky řeší oblast bydlení, vzdělávání, bezpečnosti a zaměstnání.  

Na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2016 byl schválen Strategický plán sociálního 
začleňování (dále jen SPSZ) a Místní plán inkluze (dále jen MPI), který řeší oblast vzdělávání. 

Manažerka sociálního začleňování spolupracuje s lokálním konzultantem z Agentury a postupně 
přebírá iniciativu při realizaci a revizi SPSZ. 

Pro realizaci SPSZ jedná manažerka sociálního začleňování s pracovníky Agentury o možnostech 
rozvoje a podpory sociální oblasti ve městě. Se zástupci MPSV ČR, MŠMT ČR, MMR ČR a Kraje 
Vysočina jedná o možnostech financování projektů vedoucích k naplňování SPSZ.  

 
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) = možnost čerpání dotací 

z ESIF 

 konzultace projektových činností 

 možnost využívat profesionální facilitátory na veřejných setkáních 

 metodická podpora při sociálním začleňování 

 vzdělávání sociálních pracovníků v různých oblastech (MěÚ, NNO) 

 zajištění kontaktu s ministerstvy vyhlašujícími dotační tituly 

 zajištění odborníků na tematická pracovní setkání 

 možnost čerpání dobré praxe z jiných měst ČR 

 město je Agenturou velmi dobře hodnoceno 

 v některých oblastech je Žďár příkladem dobré praxe 

Co bude následovat 
 evaluace a revize SPSZ 

 jednání s Agenturou o možném prodloužení stávající úrovně spolupráce s Agenturou (vč. 

možnost čerpání KPSVL) 

 Plánované projekty, které nebylo dosud možné realizovat z důvodu nevyhlášení vhodného 

dotačního titulu: 

o Komunitní centrum – rekonstrukce bývalých jeslí (Okružní 1) 

o Revitalizace hřiště „U Věžičky“ 

o podpora komunitní práce (zaměstnanci) 

o podpora zaměstnanců Centra sociálních služeb 

o férové bydlení (http://ferovebydleni.cz/) 

  

http://ferovebydleni.cz/


 

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU V RÁMCI KPSVL REALIZOVÁNY TYTO PROJEKTY: 
1) Podpora činnosti Asistentů prevence kriminality (APK) – OPZ 4.344.750,- Kč  

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Od září 2013 působí v SVL Žďár 3 APK, kteří přispívají ke zlepšení veřejného pořádku a vztahů 
mezi obyvateli nejen v lokalitě. Přijetím dalších dvou pracovníků, v listopadu 2016 byla rozšířena 
možnost důsledněji a operativněji přispívat ke zkvalitnění podmínek nejen v SVL Žďár 3, ale i v 
ostatních lokalitách se zvýšenou koncentrací osob s problémovým chováním. Účelem projektu je 
zajištění činnosti stávajících čtyř asistentů do konce roku 2020. APK jsou zařazeni v organizační 
struktuře Městské policie. Jejich mentorem je preventista MP. 

2) Inkluze ve Žďáře nad Sázavou – OP VVV 5.012.134,- Kč 

1. 9. 2018 – 31. 8. 2021 

Účelem projektu je podpora zavádění inkluzivního vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou. MŠ je 
podpořena v oblasti aktivizace rodičů a dětí ohrožených školním neúspěchem formou edukativně 
stimulačních skupin, vzájemného sdílení dobré praxe či v oblasti rozvoje Montessori výuky. V ZŠ 
bude zajištěna pozice koordinátora inkluze (0,5 úvazku 3. ZŠ) či kariérního poradce (0,5 úvazku 4. 
ZŠ), kroužky, doučování žáků a kolegiální podpora pedagogických pracovníků. Město v rámci 
projektu zřídí pozici koordinátora inkluze pro obec (1,0 úvazku od 1. 1. 2019). Pracovník bude 
zařazen v organizační struktuře OŠKS. 

3) Cesta k lepšímu bydlení – OPZ 4.481.365,- Kč  

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Účelem projektu je umožnit obyvatelům SVL řešit svou nevyhovující bytovou situaci pomocí 
nastavení systému řešení problematiky bydlení ve městě. K nástrojům implementace bytové 
politiky ve městě bude patřit registrovaná sociální služba Terénní program a Koncepce bydlení ve 
Žďáře nad Sázavou pro období 2019 - 2023, která bude sloužit jako klíčový podpůrný dokument.  

Terénní program 

V rámci projektu vznikla nová sociální služba, která uživatelům poskytuje podporu v řešení jejich 
nepříznivé sociální situace. Poskytuje klientům pomoc především při stanovování, dosahování a 
vyhodnocování jejich cílů, které se vztahují k překovávání či zmírňování nepříznivé sociální 
situace. Terénním pracovníkům je poskytována pravidelná supervize, vzdělávání a podpora 
metodika sociální práce. 

Koncepce bydlení 2019 – 2023 

Do konce roku 2018 vytvořena Koncepce bydlení ve Žďáře nad Sázavou, která bude sloužit jako 
podpůrný materiál implementace systému bytové politiky. Tvorbu koncepce zajišťuje pracovní 
skupina Koncepce bydlení, ve které je jak odborné, tak politické zastoupení města. Leaderem 
pracovní skupiny bude konzultant bydlení (0,5 úvazku – dnes Ing. Navrátilová) odpovědný za sběr 
informací o potřebách cílové skupiny a přípravu materiálů pro setkání. Zároveň bude proces 
přípravy Koncepce a její výstupy prezentovat veřejnosti. Schválení dokumentu je plánováno na 
začátek roku 2019. Do přípravy Koncepce byli prostřednictvím focus skupin osobně zapojeni 
dotčení obyvatelé městských bytů. Od roku 2019 budou pořádány workshopy pro veřejnost 
týkajících se především problematiky bydlení. 

4) Domovník-preventista – MV 417.940,- Kč (do 12/2019) 

Úkolem pracovníka je udržování pořádku a provádění drobných oprav ve všech sedmi 
svobodárnách i jejich okolí a aktivizace ostatních nájemníků ke společným aktivitám vedoucím ke 
zvelebování lokality a postupnému odstraňování problémů s občanským soužitím. 

  



 

5) Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny – IROP 13.080.020,- Kč 
2. 5. 2018 – 31. 5. 2019 
Rekonstrukce objektu bývalé vodárny vč. okolí, který bude sloužit pro neformální a zájmové 
vzdělávání se zaměřením na děti a mládež. Učebny budou vybaveny novým nábytkem, budou 
pořízeny učební pomůcky - IT technologie a vybavení rukodělné učebny. Objekt bude zcela 
bezbariérový. Hlavním garantem vzdělávání v době udržitelnosti projektu bude místní Junák na 
základě smlouvy s realizátorem projektu. 
Tato aktivita byla dodatečně doplněna do MPI, aby mohla být žádost podána v rámci 
koordinovaného přístupu k SVL.  

Bez tohoto kroku by žádost, vzhledem k převisu počtu žadatelů v soutěžní výzvě, pravděpodobně 
nebyla úspěšná. 

DALŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ LOKÁLNÍMI PARTNERY: 
1) Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitě – OPZ 2.400.000,- Kč 

1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 

Projekt rozšiřuje již existující kapacitu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o 37 osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených ve městě Žďár nad Sázavou. Jde o 
terénní práci v přirozeném prostředí rodiny a vzdělávací aktivity pro tyto rodiny v oblasti zvyšování 
rodičovských kompetencí, výchovy a motivace ke vzdělávání dětí za aktivní účasti rodiny, ve 
finanční a zdravotní gramotnosti, v kompetencích potřebných při uplatnění na trhu práce a 
obnovení funkčnosti rodiny. Realizátorem projektu je Oblastní charita Žďár nad Sázavou. 

2) Káčko 3D: Rozšíření služeb Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové 
problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou – 2.300.000,- Kč 

Předmětem projektu je personální rozšíření stávající registrované sociální služby Kontaktní a 
poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Spektrum, které poskytuje preventivní a 
intervenční služby uživatelům drog a jejich blízkým. Rozšíření personální kapacity o 1,0 úvazku 
kontaktního pracovníka je zaměřeno převážně na novou cílovou skupinu uživatelů alkoholu a 
k pokrytí potřeb uživatelů dalších návykových látek a jejich blízkých.  Z projektu bude zajištěno 
vzdělávání pracovníka a jeho kazuistické supervize. Projekt bude realizován terénní a ambulantní 
formou ve Žďáře nad Sázavou, přičemž se předpokládá 95 podpořených osob. Hlavním cílem 
projektu je minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog, primárně alkoholu. 
Realizátorem projektu je Kolpingovo dílo ČR z. s. 
 
PROJEKTY MIMO KPSVL PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 
1) Podpora terénní sociální práce při NZDM Esko – Rada vlády ČR 300.000,- Kč  

každoročně od roku 2011 

Projekt je zaměřen na vyhledávání a poskytování pomoci a podpory dětem a mladým dospělým ve 
věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílovou skupinou jsou především 
osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě Žďár 3 a jejím blízkém okolí. Hlavním cílem projektu je 
snaha o zmírnění či případné odstranění problémů, souvisejících s klidným soužitím. 

2) Podpora Family a Senior Pointu – Kraj Vysočina 360.000,- Kč  

každoročně od roku 2016 

Finanční prostředky jsou využity na úhradu osobních a dalších provozních nákladů kontaktního a 

informačního centra pro rodiny s dětmi Family Point a pro seniory Senior Point ve Žďáře nad 

Sázavou. To je provozováno Kolpingovým dílem České republiky z. s. od 1. 11. 2015 na základě 

smlouvy s městem Žďár nad Sázavou v prostorách ve 4. podlaží místní Polikliniky se sídlem 

Studentská 4, Žďár nad Sázavou. Prostory Family a Senior Pointu využívají i další organizace 

sdružující rodiny s dětmi, seniory či osoby se zdravotním postižením. Obě služby s těmito 

organizacemi a spolky dlouhodobě úzce spolupracují. 



 

V současné době se připravuje: 
 Výstavba centra sociálních služeb ve výši 20 mil. Kč (11/2018) 

 Rekonstrukce objektu Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek (11/2018) 

 Financování činnosti pracovníků po VPP (12/2018) 

 Sociální podnik ve spolupráci s ÚSVIT, z.s. 10/2018 

 Kamerový systém na svobodárně č. 6 

Co je nutné realizovat: 
 Správa a naplňování SPSZ a MPI včetně vyhodnocování a revize pro následnou spolupráci s 

Agenturou 

 Podpora projektovým manažerům při realizaci projektu APK, Cesta k lepšímu bydlení a 
Domovník-preventista, Inkluze ve Žďáře nad Sázavou včetně zpráv o realizaci projektu 

 Žádost o podporu OP Z na podporu „Kovaříků“ a následná realizace projektu 

 Žádost o podporu IROP na výstavbu Centra sociálních služeb a následná realizace projektu 

 Žádost o podporu IROP na rekonstrukci budovy Ječmínku 

 Podpora ÚSVIT, z.s. při podání projektu na sociální podnik a následné realizaci projektu 

 Zajištění veřejných setkání (CSS, koncepce bydlení, revitalizace hřiště U Věžičky, SPSZ, 
KPSS) 

 Webový portál sociálních, zdravotních a prorodinných služeb – kontaktní osoba 

 Správa a naplňování KPSS 

 Tvorba koncepce prorodinné politiky města (zadáno Komisí prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní) 

 Zpracování projektu na budování Komunitního centra v objektu jeslí, Okružní 1, ZR 3, pokud 
bude vypsána výzva (předpoklad 2/2019). Příprava bude, i když nebude výzva. 

 Podání žádosti o podporu Family a Senior Pointu a administrace projektu 

 Podání žádosti o podporu Terénní práce 2019 a administrace projektu 
 
 
Geneze případu 
Město se zapojilo do spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování schválením memoranda o 
spolupráci zastupitelstvem města č. 12 dne 25. 2. 2016 s tímto usnesením. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výsledcích Monitorovacího výboru Agentury pro 
sociální začleňování o tom, že město Žďár nad Sázavou bylo vybráno ke spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování do 4. vlny Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.  

Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhlášené výběrové řízení na pozici „Manažer Strategického 
plánu sociálního začleňování města Žďáru nad Sázavou“. 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu, a to navýšením položky Místní správa - limit 
osobních výdajů o částku ve výši 417 tis. Kč a limit věcných výdajů ve výši 61 tis. Kč na pokrytí 
výdajů tohoto zaměstnance z rezervy rozpočtu 

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Odborem pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR včetně Prointegračních záměrů města Žďáru nad Sázavou.  

Na zasedání zastupitelstva města dne 15. 12. 2016 byl schválen Strategický plán sociálního 
začleňování a Místní plán inkluze (řeší oblast vzdělávání). 

Na pozici manažerky sociálního začleňování (dříve manažerka strategického plánu sociálního 
začleňování). Byla z výběrového řízení na celý pracovní úvazek přijata paní Ing. Kateřina 
Navrátilová. Má uzavřenou smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2018. Jak je již výše uvedeno, svou 
činností pomohla zajistit pro město velkou finanční částku.  

Celkem bylo získáno v měkkých projektech na dotacích získáno 15 576 190 Kč. Náklady na výkon 
činnosti manažerky pro sociální začleňování činily necelé 2 mil. Kč. Podařilo se vyřešit mnoho věcí 
a nešvarů ve vyloučené lokalitě. Situace se zde po realizaci výše uvedených aktivit částečně 



 

uklidnila. S obyvateli vyloučené lokality je však nutné stále pracovat, je nutné stále hledat nástroje 
a aktivity, které mohou být prospěšné. 

Bylo by vhodné činnost manažera sociálního začleňování ve městě mít i nadále, neboť 
problematika sociálního začleňování je stále aktuální. Výhodou je i stávající kombinace manažerky 
sociálního začleňování s prací na Komunitním plánování ve městě. Mnohé aktivity se dají propojit 
a zkušenosti přenést do realizace jednotlivých aktivit. 

Ing. Navrátilová je dnes z poloviny úvazku financována z projektu „Cesta k lepšímu bydlení“ a 
druhou polovinou zpracovává strategické dokumenty města v oblasti sociálního začleňování a 
komunitního plánování a zpracování potřebných projektů.  

V projektu „Cesta k lepšímu bydlení“ je zajištěno financování do konce roku 2020. Druhá polovina 
úvazku by byla nákladem města s tím, že se doposud dařilo získávat finanční prostředky z jiných 
zdrojů na financování aktivit spojených se sociálním začleňováním a sociálními službami. 
Předpokládáme, že se bude dařit získat finanční prostředky i nadále. Navíc je nutné administrovat 
projekty již podané a ty, které se v současné době dokončují či teprve připravují. 

Možnosti zaměstnání Ing. Navrátilové jsou tyto: 

1. Prohlásit, že se město bude i nadále věnovat problematice sociálního začleňování, protože tuto 
aktivitu považuje za stěžejní a zaměstnat ing. Navrátilovou na dobu neurčitou s tím, že se 
budou hledat možnosti spolufinancování pracovní pozice v rámci výzev dotačních programů. 

2. Prohlásit, že se město bude i nadále věnovat problematice sociálního začleňování, protože tuto 
aktivitu považuje za stěžejní a zaměstnat ing. Navrátilovou na dobu shodnou s dobou realizace 
projektu „Cesta k lepšímu bydlení, tj. do 31. 12. 2020. Je možné hledat spolufinancování 
pracovní pozice v rámci výzev dotačních programů. 

3. Prohlásit, že se město nebude nadále věnovat problematice sociálního začleňování, protože 
tuto aktivitu nepovažuje za stěžejní a zaměstnat ing. Navrátilovou pouze na dobu shodnou 
s dobou realizace projektu „Cesta k lepšímu bydlení, tj. do 31. 12. 2020 na poloviční úvazek. 
Zde by došlo k výraznému omezení aktivit nejen v oblasti sociálního začleňování, ale i 
komunitního plánování. 

 
Dne 17. 9. 2018 se uskutečnilo setkání vedení města se zástupci Agentury. Na tomto setkání byla 
hodnocena vzájemná spolupráce jako velmi dobrá a pro město přínosná. Zástupci Agentury 
hodnotili aktivity města jako velmi aktivní, věcné a úspěšné. Mnohé aktivity Žďáru budou 
zpracovávat, jako dobrou praxi, kterou budou moci využívat i jiná města, která spolupracují 
s Agenturou. Velmi kladně hodnotili práci naší manažerky sociálního začleňování, paní Ing. 
Navrátilové. Sdělili, že by město i nadále mohlo s Agenturou spolupracovat v intenzivní formě a 
nemuselo by přecházet na formu vzdálené podpory. Zde je výhodou, že by naše město mohlo 
čerpat finanční prostředky v rámci Koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit. 
 
Návrh řešení 

 
Schválit návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

 Schválit jednu ze tří variant uvedených v materiálu 

Doporučení předkladatele 

Viz návrh usnesení 

Stanoviska  
nejsou 


