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úvOdeM

vážené čtenářky a čtenáři,

rok 2022 přinesl řadu nečekaných udá-
lostí a zvratů jak na globální, tak na 
národní úrovni i v životech (a životních 
nákladech) naprosté většiny domácnos-
tí. zejména v dobách velkých změn se 
ukázala potřeba širokého i hlubokého 
poznání reality, které umožňuje sledovat 
v reálném čase (nebo jen s malým od-
stupem) probíhající změny a předjímat 
hlavní rizika a trendy. zároveň se také 

ukazuje, že toto poznání samotné nestačí, protože je potřebné jej 
předat od analytiků k „praktikům“ a využít při tvorbě politik, které na 
zjištěné problémy mohou adekvátně reagovat. K této cestě jsme se 
snažili přispívat také v našem projektu „Agentura pro sociální začle-
ňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“. 

Konec roku bývá často hektickým obdobím, ve kterém máme 
potřebu dokončovat to, co jsme za celý rok nestihli. v našem pro-
jektu je závěr roku spojen zejména se završením cyklu workshopů, 
kde jsme s pravidelnými i náhodnými účastníky diskutovali a rozví-
jeli různé pohledy na tvorbu politik sociálního začleňování s využi-
tím dat a analytických poznatků. Opakované diskuze  
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k různorodým tématům, od definic a vymezování sociálního vylou-
čení a sociálně vyloučených lokalit, přes témata zdraví, bydlení, dlu-
hů, komunikace nebo rezidenční segregace pro mě byla potvrzením, 
že zdánlivě široké téma sociálního vyloučení se velmi úzce propojuje 
na úrovni jednotlivců a domácností, které se musejí vypořádávat 
s mnoha problémy zároveň. workshopový cyklus také ukázal, že 
zájem o tato témata spojuje odborníky z obcí, krajů, ministerstev 
a dalších ústředních orgánů i neziskových organizací. přestože 
workshopový cyklus skončil, v příštích měsících nás čekají nové 
akce, které umožní další setkávání účastníků, jež v různých rolích 
a částech naší země řeší podobné problémy.

poslední týdny roku jsou také spojeny s pohledem zpět a bilan-
cováním předchozí činnosti. část našeho týmu do roku 2022 vstu-
povala uprostřed cyklu online setkání se zástupci krajů, obcí i nezis-
kových organizací, na kterých jsme diskutovali a postupně si utvářeli 
konkrétní představu, jak by mohla vypadat koordinační a metodická 
pomoc na úrovni krajů v oblasti (nejen sociálního a dostupného) 
bydlení. Od počátečních (pro některé) neurčitých hesel jsme se do-
stali k poměrně širokému souboru praktických aktivit, které mohou 
obcím, neziskovým organizacím nebo krajům pomoci začít, nevzdat 
a úspěšně dokončit konkrétní projekty, jež zvýší nabídku sociálních 
a dostupných bytů. Tyto poznatky jsme načerpali v době, kdy začalo 
naše Ministerstvo pro místní rozvoj připravovat novou komponentu 
národního plánu obnovy, která se zaměřuje na dostupné bydlení. 
Krátce poté začalo stejné ministerstvo a státní fond podpory inves-
tic připravovat nové dotační a úvěrové programy na podporu vzniku 
dostupných a sociálních bytů. Živé kontakty se zástupci obcí (nejen, 
ale zejména z partnerského Královehradeckého kraje) byly velmi 
cenným příspěvkem našeho projektu k oběma aktivitám. byli jsme 
schopni od aktivních zástupců místních samospráv rychle získávat 
zpětnou vazbu ke vznikajícím opatřením, což dokládá užitečnost 
přímé a intenzivní komunikace s obcemi o bydlení. nejen, ale také 
z našich zkušeností, proto vychází jedna z „reforem“ v národním 
plánu obnovy —  plánovaný vznik regionálních center podpory byd-
lení, které budou za stát partnerem a oporou obcí při rozvoji bydlení. 
schválení této nové komponenty vládou již 9. listopadu 2022 bylo 
pro nás předčasným mikulášským nebo vánočním dárkem. 
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před několika dny jsme vstoupili do nového roku 2023. Agentu-
ra pro sociální začleňování, které je náš projekt součástí, se v tomto 
roce dočká nástupu (staro)nového ředitele Martina Šimáčka, bude 
pokračovat ve své činnosti v nových projektech Operačního progra-
mu zaměstnanost+ a dále povede diskuze o své transformaci, které 
byly zahájeny v roce 2022. projekt „Agentura pro sociální začleňo-
vání jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ vstoupí do 
posledních šest měsíců své realizace. Již nyní však pracujeme na 
tom, aby se inovace, kterou tento projekt přinesl — úzká spolupráce 
ministerstva a krajů při tvorbě politik založené na datech — pokra-
čovala i nadále, a stala se systémovou součástí veřejných politik. 

úspěšný nový rok vám přeje

roman Matoušek
vedoucí projektu
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KrálOvéhrAdeCKéMu 
KrAJi se dAří v rOli 
KOOrdináTOrA pOMáhAT 
ObCíM

Královéhradecký kraj v uplynulém období ověřoval svou 
koordinační roli. z interakce s obcemi vyšlo najevo, že častým 
problémem, se kterým se obce potýkají, je limit na posky-
tování veřejné podpory „de minimis“. vedení kraje se proto 
rozhodlo v této věci oslovit hejtmany ostatních krajů a s naší 
pomocí vytvořilo návrh pro radu Asociace krajů čr, požadu-
jící od české vlády, aby otevřela jednání s evropskou komisí 
o navýšení limitu „de minimis“ z 200 tis. eur na 500 tis. eur. 
iniciativa Královéhradeckého kraje byla úspěšná a jeho návrh 
byl schválen.

dalším frekventovaným tématem, na které Králové- 
hradecký kraj při jednáních s obcemi narazil, je optimalizace 
podmínek financování výstavby nových bytů prostřednictvím 
státního fondu podpory investic. náměty obcí vůči kraji jsme 
s fondem průběžně konzultovali, což vedlo k užší vzájemné 
spolupráci při přípravě dvou nových programů  



7 zAsTupiTelsTvO A rAdA 
KArlOvArsKéhO KrAJe 
sChválily sTrATegii 
sOCiálníhO zAčleňOvání

naše spolupráce s Karlovarským krajem se posledních 
několik měsíců týkala tvorby krajské strategie sociálního za-
čleňování. poskytovali jsme individuální konzultace zaměst-
nancům krajského úřadu i dalším aktérům v kraji a během čer-
vence jsme organizovali online pracovní setkání, kde proběhly 
swOT analýzy k jednotlivým prioritním tématům strategie. 
Takto připravený strategický dokument pak dostaly patřičné 
odbory krajského úřadu k písemnému připomínkování během 
července a srpna. v září byla strategie dokončena a zároveň 
vzniklo grafické komunikační shrnutí jejího obsahu. během 
října a listopadu probíhalo schvalování a strategie byla odhla-
sována krajským zastupitelstvem a radou. náš projektový tým 
zároveň podporoval krajský úřad v přípravách implementace. 

na pozici konzultanta pro spolupráci 
s Karlovarským krajem proběhla změ-
na, nově ji zastává daniel vališ, který se 
v prvních měsících nového roku zaměří 
na nastavování mechanismů krajské pod-
pory bydlení.  

na podporu  nájemního bydlení. do projednání konceptu těch-
to programů se pak pod záštitou gesce regionálního rozvoje 
zapojilo několik desítek obcí Královehradeckého kraje a jejich 
cenné připomínky přispěly k finalizaci programů.  
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s aktuální trestnou činností byla označena jako střední nebo vysoká u více než poloviny odsouzených 
(57,4 %).3 
 
Rozsah sociálního vyloučení v Karlovarském kraji (2020) 
Na území Karlovarského kraje se nachází 134 obcí, které tvoří pouhá cca 2 % všech obcí ČR. 
Prizmatem indexu sociálního vyloučení4 nahlédnuto, 27 obcím KK (20 % obcí KK) byl v roce 2020 (za 
který byly dostupná poslední data při přípravě tohoto dokumentu) přiřazen 0 až 1 bod indexu, tj. rozsah 
sociálního vyloučení na jejich území je nízký nebo žádný. 74 obcím (55 % obcí KK) bylo přiřazeno 2 až 
7 bodů, tj. rozsah sociálního vyloučení na jejich území je střední a je žádoucí podrobněji vyhodnotit 
související jevy. V 11 obcích, tj. 8 % obcí KK, byl rozsah sociálního vyloučení zvýšený (8 až 11 bodů 
index), problémy spojené se sociálním vyloučením si na jejich území vyžadují zvýšenou pozornost. V 22 
obcích (17 % obcí KK) byl v roce 2020 rozsah sociálního vyloučení vysoký, tj. sociální vyloučení je 
v těchto obcích zásadním problémem a vyžaduje prioritní podporu komplexním intervencím. 

 

 

 
3 https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/generalni-reditelstvi/ostatni/sarpo/sarpo-charakteristiky-odsouzenych-v -
ceskych-veznicich.pdf  
4 Viz https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/ 
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STRATEGIE SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 
V KARLOVARSKÉM KRAJI 

 

 

 
 
 
 

Karlovy Vary, 31.10.2022 
Usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 487/10/22 

  sTrATegie sOCiálníhO 
zAčleňOvání v KArlOvArsKéM 
KrAJi

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/infografika-KVK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-socialniho-zaclenovani-KK.pdf
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ChOMuTOv dOKOnčuJe 
sTudii byTOvéhO FOndu

v Chomutově se dokončuje studie zaměřená na katego-
rizaci bytového fondu. Obnovujeme komunikaci s svJ s cílem 
přispět k řešení problémů, které byly pojmenovány při před-
chozích jednáních s námi a s místní správou.  

OlOMOuCKý KrAJ AKTivně 
řeŠí předluŽenOsT svýCh 
ObyvATel

s Olomouckým krajem jsme v uplynulých měsících spolu- 
pracovali na návrhovém dokumentu pro krajskou podporu 
dluhového poradenství. Cílem dokumentu je nabídnout zá-
stupcům Olomouckého kraje návrhy, jak podporovat dluhové 
poradenství na území kraje tak, aby řešení předlužení obyvatel 
bylo systémovější. Kromě krajského úřadu a Asz do návrhů 
opatření promlouvají členové krajské platformy pro podporu 
dluhového poradenství, která vznikla v rámci naší spolupráce 
s krajem. v dokumentu je uvedeno pět oblastí s návrhy aktivit 
pro kraj, které mají potenciál ovlivnit situaci v předlužení oby-
vatel: 1) vzdělávání, 2) sdílení a síťování, 3) zvyšování kvality 
služeb a poradenství, 4) osvěta a propagace dluhového pora-
denství, a 5) oblast souvisejících problematik. Jednotlivé ob-
lasti obsahují zajímavé návrhy podpory jako např. školení v ob-
lasti zodpovědného vymáhání pohledávek, pořádání kulatých 
stolů, vzdělávání sociálních pracovníků a mzdových účetních 
v oblasti dluhové problematiky, školení pedagogů a worksho-
py pro studenty středních škol. Jedna z oblastí podpory je 
zaměřena na síťování, v rámci kterého by se měla rozvíjet spo-
lupráce s odborníky a navazovat spolupráce se soudci 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/navrhovy-dokument-OLK-dluhy.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/navrhovy-dokument-OLK-dluhy.pdf
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a místně příslušnými exekutory. Kraj se chce aktivně zaměřit 
na osvětu, a to formou prezentací dluhových poraden a pre-
zentací životních příběhů předlužených osob. A v neposlední 
řadě kraj plánuje podpořit a udržet setkávání platformy pro 
podporu dluhového poradenství. některé návrhy kraj již usku-
tečňuje, a tak věříme, že se postupně chopí všech navrhova-
ných opatření. Olomoucký kraj se k podpoře dluhového pora-
denství přihlásil v aktuálním programovém prohlášení rady 
a zároveň tuto oblast identifikoval jako prioritní pro projekto-
vou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.  

v libereCKéM KrAJi 
zdrŽelA i zinTenzivnilA 
řeŠení dOsTupnOsTi 
bydlení válKA nA uKrAJině. 
TéMATeM JsOu i Tzv. drOp- 
-OuTy ze vzdělávání

v libereckém kraji jsme se v uplynulém roce zaměřili 
na dvě hlavní témata v souvislosti s naplňováním strategie 
sociálního začleňování libereckého kraje 2021+, a to na pod-
poru bydlení pro osoby ohrožené bytovou nouzí a na podporu 
řešení tzv. drop-outů ze vzdělávání (formou multidisciplinární 
spolupráce a case-managementu případů ohrožených dětí). 

dOsTupnOsT bydlení 
v libereCKéM KrAJi

naplňování strategie sz lK 2021+ se v letošním roce mír-
ně odklonilo od připraveného akčního plánu, a to kvůli 
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ruskému vojenskému útoku na ukrajinu, neboť hlavní manažer 
strategie a koordinátor pro záležitosti národnostních menšin 
a cizinců pan václav strouhal musel neprodleně po 24. únoru 
začít řídit a organizovat činnost Krajského asistenčního cent-
ra pomoci ukrajině. s takto extrémně náročnou a mimořádnou 
situací nikdo při zpracovávání strategie, ani akčního plánu 
nepočítal.

Téma dostupnosti bydlení získalo během tohoto roku na 
urgentnosti právě v souvislosti s příchodem válečných uprch-
líků z ukrajiny. Také proto byl v polovině roku na pracovní 
skupině sociálního začleňování a zaměstnanosti sChválen 
vzniK KrAJsKé plATFOrMy prO dOsTupné A sOCiální by-
dlení. závěry z dosavadní spolupráce a novinky z bydlení kraj 
komunikoval také na regionální stálé konferenci libereckého 
kraje, která se konala 23. listopadu 2022. 

usnadnit implementaci strategie sz lK 2021+ měl při-
pravovaný kapacitní projekt s alokací 21 milionů Kč s názvem 
„podpora sociálního začleňování v libereckém kraji: Krajský 
mobilní tým pro koordinaci a metodickou podporu sociálního 
začleňování“. projekt však byl žadatelem stažen z finalizace 
a předložení.

v souvislosti s tématem dostupného a sociálního bydlení 
jsme přes pracovní skupinu sociálního začleňování a zaměst-
nanosti spustili anketu „role kraje v bydlení“, z níž vám níže 
předkládáme stručné výstupy k nahlédnutí. Anketa proběhla 
v říjnu 2022 mezi členy pracovní skupiny a vyplnilo ji 16 re-
spondentů. dotazovali jsme se na tyto otázky:

1. Kde na krajské úrovni byste vy očekávali či uvítali, aby 
se úředníci a političtí reprezentanti zabývali bytovou 
politikou?

2. vyberte 5 činností, které by měl kraj začít aktivně podpo-
rovat v roce 2023, případně doplňte další. 

3. popište 1 hlavní prioritu, ve které může kraj z vašeho po-
hledu přinést výraznou změnu již v následujícím roce.
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Ad 1. Jak ukazuje graf 1, více respondentů vybra-

lo tyto tři hlavní odbory, které by se měly podílet na bytové 
politice: OdbOr regiOnálníhO rOzvOJe A evrOpsKýCh 
prOJeKTů (role koncepční a koordinační, podpora dotačního 
managementu), OdbOr invesTiC A správy neMOviTéhO 
MAJeTKu (role správce bytových domů — revize a výběr kraj-
ského majetku vhodného k bydlení) a OdbOr sOCiálníCh 
věCí (zabydlování osob ohrožených bytovou nouzí a propojení 
s krajskou sítí sociálních služeb). Objevovaly se také další ná-
vrhy, např. „hlavním nositelem problému bytové politiky jsou 
města a obce, jde o meziresortní tématiku, na úrovni kraje ře-
šitelnou při Agentuře regionálního rozvoje“; či „ideálně by toto 
téma mělo být pod hejtmanem z důvodu širokého přesahu do 
různých gescí a úrovní“; nebo originálně „vhodný by byl vznik 
nového samostatného odboru bydlení s příslušným krajským 
náměstkem/radním“. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

grAF 1: Kdo by se měl na krajské úrovni zabývat bytovou politikou? 

30%

27%

27%

4%

4%

4%

4%

30%

27%

27%

4%
4%

4%

4%

Odbor sociálních věcí

Odbor investic a správy nemovitého majetku

platforma pro bydlení s účastí politické reprezentace kraje

hejtman

nový Odbor rozvoje bydlení s příslušným krajským náměstkem (radním)

Agentura regionálního rozvoje
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grAF 2: činnosti, které by měl kraj aktivně podporovat v roce 2023

vznik a koordinace platformy pro setkávání aktérů

určení klíčové osoby na KúlK, která bude mít tuto agendu na starosti

podpora sociální infrastruktury: v návaznosti na síť relevantních sociálních 
služeb ověřit potenciál sítě pro podporu v zabydlování a zajistit flexibilní 

vstup do sítě službám, které budou aktivně zabydlovat klienty

vznik garantovaného krizového bydlení: budování dostatečných kapacit 
krizového ubytování v kraji (azylové domy, krizové byty)

zahájit aktivní využívání krajského nevyužívaného majetku k bydlení, pokud 
je k tomuto účelu majetek vhodný

zřídit krajský garanční fond a podporovat spolupráci se soukromými majiteli 
nemovitostí (tj. zajistit bydlení občanům od soukromých vlastníků)

vypracování a průběžné aktualizování celokrajského přehledu aktuálně 
volných krizových bytů a míst v azylových domech (rozložení po celém kraji), 

ideálně včetně volných sociálních bytů v obcích

podpora obcím při získávání dotací a dalších podpor

pomoc obcím při plánování bytových politik

nastavení rolí a spolupráce mezi obcemi, sociálními službami 
a úřadem práce

kampaň, osvěta a edukace v oblasti prevence vzniku dluhů na nájemném 
ve spolupráci s pronajímateli

vznik krajského kontaktního místa pro bydlení a pozice krajského 
koordinátora sociálního bydlení

nastavení komunikačních kanálů pro výměnu informací, koordinace

důsledné mapování potřeb jednotlivých osob z cílových skupin a možností 
intervencí: zahájení monitoringu a evidence situace v kraji dle eThOs 

(jednotné pojímání bytové nouze, sběr dat, datový portál)

zhostit se také role provozovatele a investora v oblasti dostupného 
a sociálního bydlení
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Ad 2. v odpovědi na druhou otázku, která přímo navazuje 
na implementaci strategie sz lK 2021+, respondenti uvádě-
li, co by měl kraj realizovat i přesto, že nebude v běhu krajský 
podpůrný projekt. Jak je vidět v grafu 2, jako nejvíce žádoucí 
je podle respondentů zahájit prAvidelnOu činnOsT plAT-
FOrMy prO seTKávání AKTérů (1), neboť zatím nemá žádný 
statut, ani jednací řád. To souvisí s druhou nejčastěji volenou 
odpovědí, a sice určiT KlíčOvOu OsObu nA Kú lK, KTerá 
bude MíT Agendu plATFOrMy nA sTArOsTi (2), aby bylo 
aktérům mimo Kú zřejmé, na koho se mohou obracet. Třetím 
nejčastěji zmiňovaným bodem byla pOdpOrA sOCiální 
inFrAsTruKTury v návAznOsTi nA síť relevAnTníCh 
sOCiálníCh sluŽeb, ověření potenciálu sítě pro podporu 
v zabydlování a zAJiŠTění FleXibilníhO vsTupu dO síTě 
sluŽbáM, KTeré budOu AKTivně zAbydlOvAT pOTřebné 
KlienTy (3). v souvislosti s tím pak respondenti doporučují 
jako čtvrtý krok zajistit a podporovat vzniK gArAnTOvAné-
hO KrizOvéhO bydlení (4), neboli budovat dostatečné ka-
pacity krizového ubytování v kraji (okamžitě dostupné azylové 
domy a krizové byty). posledním bodem, který vybrala více než 
polovina respondentů, je zahájit AKTivní vyuŽívání KrAJ-
sKéhO nevyuŽívAnéhO MAJeTKu k bydlení, pokud je k to-
muto účelu majetek vhodný (5). 

Ad 3. poslední otázka ankety byla otevřená, respon-
denti zde měli popsat — v souvislosti s předchozí několika-
letou prací i čerstvými diskusemi v pracovních skupinách — 
jednu klíčovou prioritu, bez které se podle nich krajská bytová 
politika v roce 2023 neobejde, resp. čím je možné okamžitě 
začít, protože neobnáší velké personální kapacity či výrazné 
finanční investice apod. Jinými slovy, co může kraj udělat pro 
to, aby se téma dostupného a sociálního bydlení stalo důle-
žitějším tématem, nebo dokonce, aby již v roce 2023 nastala 
očekávaná změna? li
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z grafu 3 je patrné, že odpovědi (doporučení) respon-
dentů je možné rozdělit do pěti kategorií: 1) OdpOvědnOsT 
KrAJsKéhO úřAdu A KOOrdinACe pOdpOry; 2) OpATření 
nA pOdpOru ObCí A JeJiCh TvOrby byTOvýCh pOliTiK; 
3) vsTup KrAJe dO zAJiŠťOvání bydlení; 4) pOdpOrA sO-
Ciální inFrAsTruKTury; 5) MeTOdiCKá pOdpOrA. 

pro rok 2023 plánujeme věnovat lednové jednání pracovní 
skupiny tématu monitoringu hodnocení implementace stra-
tegie szlK21+ v souvislosti se sítí sociálních služeb v kraji, 
což odpovídá také požadavkům aktérů, které vzešly z ankety. 
na 31. března 2023 je plánována krajská konference s podti-
tulem „propojování kraje a obcí v rámci hledání systémových 
řešení pro domácnosti v bytové nouzi či ohrožené ztrátou by-
dlení“, opět jako reakce na jeden z bodů zmiňovaných aktéry 
nejen v anketě. 
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grAF 3: hlavní priority, které mohou přinést změnu už v příštím roce

OdpOvědnOsT 
KrAJsKéhO úřAdu 

A KOOrdinACe 
pOdpOry

OpATření nA 
pOdpOru ObCí 

A JeJiCh TvOrby 
byTOvýCh 

pOliTiK

pOdpOrA sOCiální
inFrAsTruKTury

MeTOdiCKá
pOdpOrA

vsTup  
KrAJe dO  

zAJiŠťOvání 
bydlení

1

2 3

4 5
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4
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OdpOvědnOsT KrAJsKéhO úřAdu A KOOrdinACe pOdpOry

 · určit odpovědný odbor Kú lK za bytovou politiku v kraji a v něm určit kon-

krétní úvazek a osobu, která se pracovní náplně ujme;

 · koordinační a síťovací role v oblasti bydlení;

 · vyhlásit dostupné bydlení jako téma, které chce kraj podporovat; 

 · vystupovat jako garant sociálního bydlení;

 · kraj jako nositel tématu vůči obcím a komunikace se všemi aktéry;

 · zřízení platformy;

 · vypracování a průběžné aktualizování celokrajského přehledu aktuálně 

volných krizových bytů a míst v azylových domech — možnost získání sta-

tistických údajů za celý kraj a jejich pravidelné aktualizování.

OpATření nA pOdpOru ObCí A JeJiCh TvOrby byTOvýCh pOliTiK

 · podpora při plánování bytových politik;

 · podpora při získávání dotací, nabídka částečného kofinancování;

 · sdílení informací mezi obcemi a nnO;

 · ve spolupráci s obcemi uspořádat konferenci o sociálním bydlení.

vsTup KrAJe dO zAJiŠťOvání bydlení

 · zřídit krajský garanční fond a podporovat spolupráci se soukromými maji-

teli nemovitostí (tj. zajištění bydlení občanům od soukromých vlastníků);

 · spolupráce se soukromými pronajímateli při zajišťování krizového nebo 

sociálního bydlení a sdílení informací mezi obcemi a neziskovými organiza-

cemi — doposud žádné aktivity nejsou, jejich zahájení nevyžaduje investi-

ce, lze navíc využít zkušeností, které již v kraji mají aktivní města (liberec, 

česká lípa) nebo neziskové organizace (MAs Frýdlantsko);

 · využití krajského majetku k bydlení.

pOdpOrA sOCiální inFrAsTruKTury

MeTOdiCKá pOdpOrA
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drOp-OuTy ze vzdělávání 
v libereCKéM KrAJi

v libereckém kraji se nadále věnujeme také tématu dětí 
ohrožených sociálním vyloučením a školním neúspěchem. Kraj 
zde skrze schválení strategie sz lK 2021+ přijal svou roli no-
sitele změny v řešení předčasných odchodů (tzv. drop-outů) 
ze vzdělávání. Jedním z opatření strategie, schválené v lis-
topadu 2021, je systém multidisciplinární spolupráce, která 
funguje jako prevence drop-outů. Agentura pro sociální začle-
ňování spolupracovala s libereckým krajem na přípravě stra-
tegie a podílí se také na rozpracování návrhu opatření.

návrhová opatření se týkají 1) osvěty a vzdělávání, 2) 
metodického vedení a koordinace multidisciplinárního přístu-
pu, a 3) využívání dat (nejen) při plánování. Multidisciplinární 
spolupráce využívá efektivněji stávající kapacity v území a díky 
koordinaci lze dosáhnout větší efektivity poskytovaných in-
tervencí. nastavení pravidel spolupráce je nezbytné pro koor-
dinaci spolu s vyjasněním rolí a kompetencí širokého spektra 
aktérů. Je třeba podporovat stávající platformy a zvážit usta-
vení lokálních koordinátorů a facilitátorů multidisciplinárních 
týmů, stejně jako systematicky podpořit preventivní programy 
v každé životní etapě dítěte. při plánování kapacit služeb je 
třeba využít evidence-based přístupu a navázat proces také 

na komunitní plánování služeb. dále je 
potřeba nastavit sdílení dat mezi zainte-
resovanými aktéry, stejně jako podpořit 
monitoring dopadů. 

2

 
 
 
 

PODPORA MULTIDISCIPLINÁRNÍHO PŘÍSTUPU  
V ŘEŠENÍ PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ  
ZE VZDĚLÁVÁNÍ  
Pracovní materiál pro návrhové opatření      
č. V Strategie sociálního začleňování 
Libereckého kraje 
Odbor (Agentura) pro sociální začleňování  

Říjen 2022 

 
 
 
 

 
 
Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního 
začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191  
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pOdpOrA MulTidisCiplinárníhO 
přísTupu v řeŠení předčAsnýCh 
OdChOdů ze vzdělávání

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inova%C4%8Dn%C3%AD-projekt-ASZ-aktivity-k-n%C3%A1vrhov%C3%A9mu-opat%C5%99en%C3%AD-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Strategie-soci%C3%A1ln%C3%ADho-za%C4%8Dle%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-KK-11-22fin-1.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/Inovacni-projekt-ASZ-aktivity-k-navrhovemu-opatreni-drop-outy_Strategie-LK-11_22.pdf


17

Jaká je v libereckém kraji situace? Každoročně zde zhruba 
200 žáků ukončí školní docházku předčasně, tj. bez dosaže-
ní základního vzdělání. To odpovídá 4,1% žáků (údaj z roku 
2021). nedokončené základní vzdělání má pak zásadní do-
pad na celý profesní život jedince, i na veřejné rozpočty.  ve 
srovnání s úspěšným dokončením střední školy s maturitou 
pak bilance veřejných rozpočtů představuje minus 22 milionů 
korun (zdroj: roman Matoušek, FinAnční dOpAdy předčAs-
nýCh OdChOdů ze vzdělávání prO sTáT A JednOTlivCe, 
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) úřadu vlády čr, 
2017).
Školní úspěšnost je vázána na situaci rodiny, životní podmínky 
i motivaci ke vzdělání. snižovat počet žáků, kteří předčasně 
odejdou ze vzdělávacího systému, proto vyžaduje soubor pod-
půrných opatření pro žáka i jeho rodinu. sdílení a koordinova-
ná spolupráce organizací zajišťujících podporu rodiny a dítěte 
je klíčová.
na českolipsku, Frýdlantsku a novoborsku, kde školu před-
časně opouští nejvyšší podíl žáků v rámci libereckého kraje, 
jsme mapovali spolupráci aktérů a fungování sítě. Fokusní 
skupiny a expertní rozhovory probíhaly v letních měsících 
a září. ukázalo se, že téma prevence předčasných odchodů ze 
vzdělávání je pro aktéry osobně důležité, ale spolupráce mezi 
mezi nimi probíhá spíše omezeně, případně ad hoc a často 
se odvíjí od neformálních vztahů. Mnohde panuje nedůvěra 
a „oddělený“ pohled na možná řešení, co má dělat škola a co 
sociální služby. systematičtější metodické vedení multidisci-
plinární spolupráce a její koordinace chybí. zároveň však lze 
v každém z Orp najít zajímavé příklady dobré praxe. na novo- 
borsku iniciuje nezisková organizace rodina v Centru spolu- 
práci mezi školou a OspOd, vyjasňují si kompetence a role 
i možnosti spolupráce s ambicí zapojit město a další aktéry. 
na českolipsku využívá OspOd v případových konferencích 
externího facilitátora. na Frýdlantsku se podařilo v minulém 
školním roce otevřít kurz dokončení základního vzdělávání, 
kterým úspěšně prošlo 10 z 13 účastníků.  
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sChéMA 01: děTeM, KTerýM hrOzí předčAsný OdChOd ze 
vzdělávání (Tzv. drOp-OuT), se věnuJe MnOhO různýCh 
AKTérů. KdyŽ své sluŽby vzáJeMně zKOOrdinuJí, MůŽe býT 
JeJiCh pOMOC OprAvdu eFeKTivní.

rOdinA

Šir

Ší  K
OMuniTAŠKOly 

A ŠKOlsKá 
zAřízení1 

děTŠTí 
léKAři2

sOCiální 
sluŽby3

úřAd 
práCe

...

nízKO-
prAhOvá 
zAřízení

pOliCie

ObeC4

KrAJ5

pOrAdensKá 
prACOviŠTě6

vOlnO-
čAsOvé 
AKTiviTy

1 ŠKOly A ŠKOlsKá zAřízení (MeTOdiCi prevenCe, výChOvní pOrAdCi, KAriérOvý 

pOrAdCi, Třídní učiTelé, sOCiální pedAgOgOvé, AsisTenTi)

2 děTŠTí léKAři, psyChOlOgOvé, psyChiATři

3 sOCiální sluŽby (sOCiálně AKTivizAční sluŽby, Terénní sluŽby)

4 ObeC (OdbOry ŠKOlsTví A sOCiálníCh věCí, KOOrdináTOři prevenCe)

5 KrAJ (OdbOry ŠKOlsTví A sOCiálníCh věCí)

6 pOrAdensKá prACOviŠTě (pedAgOgiCKO-psyChOlOgiCKé pOrAdny, sTředisKA 

výChOvné péče, speCiálně pedAgOgiCKá CenTrA)
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náŠ CelOrOční 
wOrKshOpOvý CyKlus 
dOběhl úspěŠně dO Finále

během podzimu proběhly poslední tři workshopy z cyklu 
k práci s informacemi v oblasti sociálního začleňování. v pro-
sinci se jako praktický dovětek celého cyklu uskutečnil semi-
nář k práci s mapou rezidenční segregace, který nesl název 
„práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v úze-
mí a možnosti desegregace“. pro velký zájem se stejný semi-
nář uskuteční 11. ledna 2023 znovu. 

přísTup Ke  
zdrAvOTní péči

22. září 2022 jsme se věnovali otázce přístupu ke zdra-
votní péči. program uvedlo několik prezentací: hana vališo-
vá (Asz) — úvodní uchopení problematiky, Miroslav barták 
(1. lF uK a vFn v praze) — sociální vyloučení a zdraví. rá-
mec problému a souvislosti s plánováním veřejných politik, 
zuzana Korecká (Asz) — zdraví a sociální vyloučení ve výzku-
mech. následující diskuzi moderoval odborný garant projektu 
Miloslav Macela a na otázky spojené s problematikou zdraví 
v sociálním začleňování odpovídali spolu s výše zmíněnými 
odborníky, také Marie nejedlá (státní zdravotní ústav), lýdia 
poláčková (státní zdravotní ústav) a pavel novák (Metropolitní 
zdravotnický servis). v rámci odpolední práce ve skupinách 
jsme se věnovali tématům nedostupnosti zdravotní péče, ne-
zdravého bydlení a závislostního chování. 
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CO se v ráMCi wOrKshOpOvéhO 
CyKlu nA pOdziM událO:

https://www.socialni-zaclenovani.cz/workshopovycyklus/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/workshopovycyklus/
http://www.segregace.cz/
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KOMuniKACe

25. října 2022 se konal workshop na téma komunikace. 
diskuzi opět moderoval Miloslav Macela a na otázky, jak při-
stupupovat ke komunikaci v oblasti sociálního začleňování 
odpovídali Jana bohuňková (manažerka aktivity pr pohoto-
vost v projektu Místo pro všechny), robert pisár (člen rady 
Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí), barbora bírová 
(ředitelka platformy pro sociální bydlení), Martin Šimáček (ře-
ditel Centra sociálních služeb praha), Adam zábranský (člen 
rady hl. m. prahy pro oblast bydlení a transparentnosti v le-
tech 2018—2022) a Jenda Žáček (brand strategist).

Odpoledne účastníci pracovali ve skupinách vedených 
hosty z dopolední diskuze: „přesvědčování příběhem“ (Jenda 
Žáček), „Jak na obhajobu lidskoprávních témat ve vaší praxi?“ 
(Charlota dědková) a „využití výzkumných závěrů pro argu-
mentaci“ (Asz). 
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w4 ve sKupináCh 
účAsTníCi disKuTOvAli 
O nedOsTupnOsTi 
zdrAvOTní péče, 
nezdrAvéM bydlení 
A závislOsTníM 
ChOvání.

w5 O TOM, JAK 
KOMuniKOvAT 
TéMA sOCiálníhO 
zAčleňOvání, přiŠlO 
prOMluviT ŠesT 
OdbOrníKů z různýCh 
ObOrů.
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práCe s inFOrMACeMi při 
sOCiálníM zAčleňOvání

22. listopadu 2022 proběhla závěrečná akce celého cyk-
lu, kde jsme mohli věnovat větší prostor vlastním tématům, 
která navrhli sami účastníci. Tato podnětná témata jsme 
pak společně diskutovali ve formátu inspirovaném metodou 
Open space:

•	 Jak zajistit systémovou podporu státu třem krajům 
s nejvyšším rozsahem sociálního vyloučení?

•	 Jak předávat smysl sociální práce — uvnitř v rámci 
obecního úřadu, i ven směrem k politikům? 

•	 na co myslet při zřizování sociálního bytového 
družstva? 

•	 Jak dosáhnout propojování a spolupráce relevantních 
aktérů a vzájemného pochopení rolí ve veřejné správě?

•	 K čemu vlastně sociální služby jsou? Jak dosáhnout 
skutečné změny u klientů sociálních služeb? 

•	 vyloučení bez podpory státu — Jak systémově změnit 
situaci duševně nemocných lidí bez dostatečných pří-
jmů, tj. práceneschopných bez prostředků (lidí s uzna-
nou invaliditou bez přiznaného invalidního důchodu)?

v odpolední části závěrečného workshopu jsme se vrátili 
k podstatě celého cyklu, tedy k datům a informacím. informa-
ce, které si člověk obstarává sám, ať už terénním šetřením, 
prostřednictvím rozhovorů nebo v rámci monitoringu, jsme už 
podrobněji rozebírat nechtěli (více jsme se touto oblastí zabý-
vali ve workshopech k jednotlivým tématům). problematičtější 
z hlediska využívání se nám jevila administrativní data, proto 
jsme odpolední blok věnovali především jim. shrnuli jsme, kte-
rá administrativní data k sociálnímu vyloučení jsou dostupná 
a přislíbili jsme účastníkům workshopového cyklu zpřístupnit 
některá interně shromažďovaná data Agentury.   w
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následně nám kolega benjamin petruželka z Kliniky adikto-
logie 1. lF uK a vFn představil principy práce s administra-
tivními daty. uvedl, že zejména je třeba porozumět práci in-
stituce, která data sbírá, pochopit okolnosti a způsob sběru 
dat. z toho vyplývá uvědomění, o kterých jevech mohou a ne-
mohou data vypovídat. Obvykle data vypovídají o více jevech 
souběžně (typicky o klientech instituce a zároveň o postu-
pech práce instituce samotné), je tedy dobré sledovat vývoj 
jednotlivých složek také na dalších ukazatelích a kombinovat 
využívání dat s kvalitativními metodami. Tyto principy pak pe-
truželka detailněji vysvětlil a ilustroval na příkladech z praxe 
adiktologa i z praxe výzkumníků v sociálním začleňování.

stejně jako my v Agentuře, jsou i účastníci našeho cyklu 
a další odborníci tlačeni administrativními daty do kouta. čas-
to totiž slýcháme výčitku: „Co tedy vlastně děláte, když počet 
nezaměstnaných, předlužených, sociálně vyloučených apod. 
pořád roste?“ Mnohé z nás zároveň láká administrativní data 
při argumentaci a hodnocení své práce používat. Administra-
tivní data také mohou pomoci bojovat proti mýtům, odhalit 
příčiny některých problémů nebo přinést důkazy o souvis-
lostech, které jinak zůstávají v rovině dojmů, a tím pomoci při 
rozhodovacích procesech. To je také případ následujícího kon-
krétního příkladu využití administrativních dat. graf 4 ukazuje 
nárůst dluhu na poplatcích za svoz odpadu v příbrami v letech 
2010—2014. w
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w6 v závěru 
závěrečnéhO 
wOrKshOpu 
JsMe se vráTili 
K OTázCe vyuŽiTí 
dAT, zeJMénA Tzv. 
AdMinisTrATivníCh. 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/prez_mmr_final.pdf
https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/prez_mmr_final.pdf
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Šipka ukazuje na období, kdy vešla v platnost nová vyhláška 
podle § 10b zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, 
která přenáší povinnost platit poplatky z vlastníka nemovi-
tosti na obyvatele. z grafu je patrné, že se v tomto momentě 
umocnil trend nárůstu dluhů. rozhovory v terénu ukázaly, že 
obyvatelé o změně nevědí, a svou povinnost tak často neplní 
z důvodu neznalosti (mnozí byli přesvědčeni, že žádný dluh 
za svoz odpadu u města nemají). lidé na ubytovnách nebo 
ti, kteří se častěji stěhují, nebyli úředními dopisy zastiže-
ni a o povinnosti zpraveni. narůstající dluh jim ovšem mohl 
značně komplikovat život, přerůstat v exekuce nebo znemož-
ňovat bydlení v městských bytech. rozhovory se zaměst-
nanci Městského úřadu navíc odhalily nárůst agendy spojené 
s vymáháním dluhů za poplatky, včetně nutnosti přidělit na 
tuto práci další pracovníky. přejdeme-li ze sféry dat do ob-
lasti rozhodování, bylo by nasnadě vrátit se k vyhlášce podle 
§ 17b zákona č. 185/2001 sb., o odpadech. Tímto opačným 
směrem než příbram se vydalo např. město Mimoň, které 
v důsledku změny zaznamenalo o 10 % lepší výběr poplatků 
a snížení administrativní zátěže. příkladu Mimoně mohou ná-
sledovat i další obce, přičemž se při rozhodování mohou opřít 
o uvedená data a zjištění. další příklady využívání dat nalezne-
te v prezentaci z workshopu. 
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grAF 4: dluh na poplatcích za svoz odpadu v příbrami (2010–2014)

https://www.socialni-zaclenovani.cz/wp-content/uploads/prezentace22-11-22.pdf
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doufáme, že jsme společnou prací během workshopového 
cyklu přispěli k tomu, že se lidé činí v sociálním začleňování 
budou méně děsit, když jejich činnost není z dat patrná na 
první pohled a že se zároveň nespokojí s tím, aby čísla použi-
li jen v úvodní kapitole a dále s nimi nepracovali. snad se po 
absolvování našich workshopů budou naopak pokoušet data 
lépe pochopit, dávat je do souvislostí s dalšími daty a infor-
macemi, a naučí se je aktivně využívat při rozhodování.  

v KArlOvýCh vAreCh 
prOběhl wOrKshOp nA 
TéMA dluhy

28. listopadu 2022 jsme v rámci spolupráce s Karlovarským 
krajem uspořádali workshop k problematice zadluženosti. 
lektorka workshopu barbara halířová v průběhu dne sezná-
mila účastníky s aktualitami z dluhové problematiky a hovo-
řila o situaci v dané oblasti v rámci Karlovarského kraje a také 
o tom, jaké jsou možnosti řešení na lokální, příp. krajské úrov-
ni. v neposlední řadě zaznělo i několik příkladů dobré praxe.  
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inisz internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

zAuJAlO
nás

10 MiliArd KOrun: Je TO MOC 
nebO MálO?   

v předchozích vydáních newsletteru byly 
popsány hlavní položky veřejných výdajů 
v oblasti sociálního začleňování. náklady 
na sociální služby, sociální práci, inkluzivní 
vzdělávání atd. přesahují každý rok částku 
10 mld. Kč. častým tématem diskusí odbor-
né veřejnosti je nedostatek finančních zdro-
jů. potřebujeme více sociálních pracovníků, 
více služeb, více asistentů ve školách… 
reakce na (záměrně provokativní) otázku 

v názvu příspěvku se proto zdá být jednoznačná: samozřejmě, že málo! Můžeme 
však toto tvrzení prokázat? 

ve veřejné správě se řadu let vedou diskuse o problematice výkonového fi-
nancování. velmi zjednodušeně řečeno: za vynaložené zdroje se očekává určitý 
výsledek. Co může v tomto ohledu nabídnout sociální oblast správcům veřejných 
rozpočtů? po kompilaci různých zdrojů informací je možno vyčíslit absolutní výši 
výdajů. víme, kolik existuje sociálních služeb a jaké mají kapacity, víme, kolik pů-
sobí v lokalitách a regionech sociálních pracovníků, asistentů pedagoga 

přínos sociální prá-
ce nespočívá pouze 
v tom, co se stalo či 
stane (vyšší zaměst-
nanost, lepší školní 
docházka), ale i v tom, 
co se nestalo.
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a dalších odborníků (pro zjednodušení nazvěme všechny tyto ak-
tivity „sociální práce“). známe průměrné osobní i provozní náklady 
pracovních pozic a služeb. To vše jsou však jen informace popisující 
rozsah „výrobních prostředků“.   

prostřednictvím hlubší analýzy se lze dopracovat i na úroveň 
výsledků. s velkou mírou zjednodušení lze konstatovat, že výsled-
kem určité intervence či sociální politiky může být například snížení 
počtu osob žijících na hranici chudoby, osob bez stabilního bydlení, 
zvýšení úrovně dosaženého vzdělání u dětí ze znevýhodněných sku-
pin atd. postupně se dopracováváme ke stavu, kdy budeme schop-
ni propojit údaje o výdajích na příslušnou intervenci s dosaženými 
výsledky, tj. že například prostřednictvím zvýšení počtu sociálních 
pracovníků, zavedením nové služby, realizací projektu atd., došlo 
na dané územní úrovni ke změně indikátoru o určitý počet procent, 
osob atd. propojením dat o „výrobních prostředcích“ a výsledcích se 
můžeme dokonce dozvědět, že změna indikátoru o x procent zna-
menala vynaložení nákladů ve výši x Kč. 

pokud se toto propojení podaří, pů-
jde o nesmírný pokrok oproti současnému 
stavu. záludná otázka z úvodu článku se 
však nezaměřuje ani na kapacity, a dokon-
ce ani na dosažené výsledky. Jejím jádrem 
je otázka efektivity. Odpovídají vynaložené 
prostředky výsledku? v této souvislosti chci 
upozornit na jeden důležitý aspekt. přínos 
sociální práce nespočívá pouze v tom, co 
se stalo či stane (vyšší zaměstnanost, lepší 

školní docházka), ale i v tom, co se nestalo. úplný obraz o efektivitě 
určité intervence proto získáme pouze v případě, kdy k perspektivě 
pozitivního vývoje přidáme i „dystopický“ scénář. v sociální oblasti 
neexistují pouze přímé náklady (těm je však v praxi věnováno 99 % 
pozornosti), ale i náklady nepřímé: společenské náklady za nevyu-
žité příležitosti, za nevybrané daně, snížení kupní síly, zanedbanou 
prevenci v oblasti zdraví atd. v současné době jsou k dispozici dílčí 
výzkumy (například v oblasti nezaměstnanosti), prokazující, že ne-
přímé náklady jsou ve skutečnosti vyšší než okamžité výdaje sociál-
ního systému.  

ročně vynakláda-
ných 10 miliard Kč je 
pravděpodobně jen 
zlomkem v porovná-
ní s přínosy na stra-
ně společenských 
nákladů. 
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uvažujeme-li o datové základně směřující k objektivitě rozho-
dovacích procesů, je zřejmé, že v sociální oblasti bude nutno sledo-
vat tři úrovně informací: 1) o přímých nákladech (výdaje na „výrobní 
prostředky“), 2) o výsledcích (krátkodobý i dlouhodobý vývoj sta-
novených indikátorů na různých územních úrovních) a za 3) o ná-
kladech nepřímých (důsledky nečinnosti, zanedbané prevence so-
ciálně negativních jevů atd.). Teprve na třetí úrovni budeme schopni 
uspokojivě odpovědět na otázku, nakolik jsou dané intervence 
efektivní. Možná dojde i ke změně vnímání aktivit sociálního začle-
ňování. v prioritách veřejných rozpočtů jsou dnes na prvním místě 
investice. přináší totiž okamžitý účinek, pracovní místa, odvedené 
daně z mezd pracovníků a výnosů zhotovitelů. Jsou vnímány jako 
určitý druh „ziskového“ výdaje. v dlouhodobém horizontu však kaž-
dá nová budova, silnice atd. vyvolává další náklady na údržbu, opra-
vy a podobně. sociální oblast je vnímána přesně naopak, jako čistý 
konzument nedostatkových veřejných zdrojů. ročně vynakládaných 
10 miliard Kč je však pravděpodobně jen zlomkem v porovnání s pří-
nosy na straně společenských nákladů.  

Miloslav Macela, odborný garant

dATA O děTsKýCh dluŽníCíCh 
nOvě TAKé nA MApě 

Mapa exekucí započatých před 18. rokem života od organizace 
Tady a teď je součástí kampaně za děti bez dluhů. najdete zde zpra-
covaný počet dětských exekucí podle okresů spolu s informacemi 
o věřitelích.  

MApA zObrAzuJe pOčeT 
nezleTilýCh dluŽníKů v dAnéM 
MísTě A KdO Je zde neJvěTŠíM 
věřiTeleM. čAsTO JsOu TO 
dOprAvní pOdniKy. 

https://zadetibezdluhu.cz/
https://zadetibezdluhu.cz/
https://zadetibezdluhu.cz/
https://zadetibezdluhu.cz/
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z MApy vzdělávACíhO  
ne/úspěChu si MůŽeTe 
sesTAviT vlAsTní AnAlýzu

společnost pAQ research publikovala data, ze kterých vychá-
zela při zpracování Mapy vzdělávacího ne/úspěchu. díky tomu může 
každý pracovat s těmito daty podle svých potřeb a na stránkách 
www.datapaq.cz si také vytvářet vlastní mapy a grafy. v nabídce je 
téměř 70 volně kombinovatelných ukazatelů a možnost zobrazení 
dat pro různě velké území (Orp, okres, kraj).   

díKy KOMbinACi 
dAT MůŽeMe lépe 
pOChOpiT vzTAhy 
Mezi vzdělávACíMi 
prObléMy A sOCiálníMi 
pOdMínKAMi. 

https://www.mapavzdelavani.cz/
http://www.datapaq.cz
http://www.datapaq.cz
https://zadetibezdluhu.cz/
www.datapaq.cz


29 z AgenTury

internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

AgenTuru pOvede MArTin 
ŠiMáčeK

na ředitelský post v Agentuře pro sociální začleňování od března 
2023 nastoupí dosavadní ředitel Centra sociálních služeb praha Mar-
tin Šimáček. Agenturu již v minulosti vedl, do funkce se vrací po zhruba 
osmi letech. nyní se plánuje zaměřit hlavně na řešení situace v takzva-
ných ghettech, předcházení chudobě či opatření ke zvládnutí předlužení. 
bude se soustředit i na kroky ke srovnání podmínek v méně rozvinutých 
regionech se zbytkem česka.  

prOběhlA závěrečná 
KOnFerenCe prOJeKTu 
sysTéMOvé zAJiŠTění 
sOCiálníhO zAčleňOvání

7. listopadu 2022 se uskutečnila závěrečná konference projektu 
„systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č. Cz.03.2.63/0.0/0.0 
/15_030/0000605. na programu byla prezentace výsledků projektu 
a hodnocení spolupráce Agentury a zapojených měst a organizací.

hlavním cílem projektu bylo nastavit místní strategie sociálního 
začleňování, sestavit lokální realizační týmy a zprostředkovat financo-
vání plánovaných opatření. zapojilo se 110 obcí a 1281 organizací. Od-
borní zaměstnanci Agentury v rámci projektu připravovali analýzy 
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sociální situace obcí, pomáhali s volbou vhodných nástrojů sociálního 
začleňování a poskytovali poradenství pro přípravu projektových žádos-
tí. díky tomu vzniklo 349 projektů určených k řešení sociálních problémů 
na místní úrovni.

Agentura skrze tento projekt pomohla obcím nastavit řadu opatře-
ní, která zlepšují život všech jejich obyvatel. Financování z projektů však 
celou šíři tématu sociálního vyloučení vyřešit nemůže. Jako systémové 
východisko nejpalčivějšího problému starostů, kterým je nekvalitní by-
dlení a obchod s chudobou, se nabízí zákon o podpoře v bydlení, který 
připravuje MMr. zákon má definovat role obcí, krajů a státu a zajistit 
dlouhodobé financování nástrojů, které budou moci obce využít pro ře-
šení potřeb svých občanů. v závislosti na rychlosti projednání parlamen-
tem by zákon mohl nabýt platnosti ve druhé polovině roku 2024.  



spOlupráCe s libereCKýM KrAJeM
ivAnA hrubá
+420 720 950 066
ivAnA.hrubA@MMr.Cz

spOlupráCe s OlOMOuCKýM KrAJeM
verOniKA ŽáKOvá
+420 775 096 716
verOniKA.zAKOvA@MMr.Cz

spOlupráCe s KrálOvéhrAdeCKýM 
KrAJeM A ChOMuTOveM
pAvel verMACh
pAvel.verMACh@MMr.Cz

spOlupráCe s KArlOvArsKýM KrAJeM
dAniel vAliŠ
+ 420 737 862 181
dAniel.vAlis@MMr.Cz

newsleTTer A AKCe prOJeKTu
eliŠKA buOCiKOvá
+420 704 646 249
elisKA.buOCiKOvA@MMr.Cz

KO
n

TA
KT

y
internetový 
newsletter inovací 
v sociálním 
začleňování

ChCeTe dOsTávAT 
náŠ newsleTTer 
prAvidelně?
přihlAsTe se K Odběru!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DpfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pfIngjhC0k26qcuNT1ei6KSWsd_yf15Kv66G_8cEUHdUNDFINE40MFM4NzAwWjgzS1ZEMVBFSjdJWi4u
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