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Program

• Představení připravovaného projektu

– Smysl/cíl

– Klíčové aktivity

– Časový rámec

• Role partnerů 

• Diskuze – společná témata k řešení v rámci 
projektu

• Organizační informace 
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Agentura pro sociální začleňování 
jako inovační aktér politiky sociálního začleňování 

(2020 – 2022)

• Prosazování proaktivních, evidence-based přístupů 
k tvorbě politik sociálního začleňování na všech 
úrovních veřejné správy

• Vytvoření sítě aktérů z různých úrovní veřejné 
správy spolupracujících při sdílení a analýze dat a 
vytváření politik 
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Partneři projektu

• Obce: Chomutov, Ostrava, Sdružení místních 
samospráv

• Kraje: Královehradecký, Liberecký, 
Olomoucký

• Centrální úroveň: MMR, MPSV, případně 
další
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Vytvoření a podpora sítě

• Setkávání se účastníků projektu

• Podpora kapacit aktérů pro tvorbu a využívání 
evidence-based přístupů

• Dle potřeb a možností zapojených partnerů mohou 
proběhnout aktivity jako workshopy, školení nebo 
stáže pro zaměstnance apod.
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Monitoring sociálního vyloučení 
na základě kvantitativních dat

• Od ad hoc mapování (Gabal I., Gabal II.) k průběžnému 
sledování SVL pomocí kombinace dostupných dat, 
vícerozměrné analýzy

• Spolupráce: Sdružení místních samospráv, datový a mapový 
server

• Příklad: Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace 
(prof. Sýkora, UK – aplikace MPSV, ASZ), zahraniční metodiky 
„poverty observetion“ (česká varianta ASZ – červen 2019)
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Monitoring sociálního vyloučení 
na základě kvantitativních dat

• Zdroje, doplňované na server SMS nebo využívané z jiných 
zdrojů: 

– statistická data (evidence obyvatel, ČSÚ)

– administrativní data (dávky, nezaměstnanost, exekuce, 
insolvence)

– mapování infrastruktury, vybavenosti,…

– reprezentativní dotazníková šetření mezi obyvateli SVL 
(příklad Slovensko: SILC)
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Kvalitativní data 
pro dlouhodobý monitoring SVL

• Výzkumníci ASZ vedou každý rok více než 400 
rozhovorů s obyvateli SVL (individuálně, ve fokusní
skupině), další rozhovory se zástupci institucí

• Většina rozhovorů nahrána diktafonem, část 
přepsána

• Každý rozhovor dosud využit jen v jednom výzkumu
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Kvalitativní data 
pro dlouhodobý monitoring SVL

• neveřejná databáze anonymizovaných rozhovorů 
(nahrávek a/nebo přepisů) – srovnání archiv orální 
historie Malach (MFF UK)

• využití rozhovorů pro dlouhodobé sledování situace 
obyvatel SVL na základě jejich vlastních výpovědí a 
pro další výzkumné účely
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Hodnota za peníze v sociálním začleňování: využití dat 
pro evidence-based tvorbě politik a rozhodování

• Náklady současného stavu (neřešení problémů) jako rámec pro 
hodnocení politik/opatření

• Jaké prostředky investované do vzdělání/ bydlení/začleňování 
se ještě vrátí?

• příklad ASZ: Finanční dopady předčasných odchodů ze 
vzdělávání pro stát a jednotlivce (10/2018), Náklady 
bezdomovectví (3/2019)
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Hodnota za peníze v sociálním začleňování: využití dat 
pro evidence-based tvorbě politik a rozhodování

• vytvoření obdobných modelů pro vybraná témata definovaná 
společně partnery projektu

• příklad: model dopadů změn daní a dávek na obyvatele SVL 
(IDEA – CERGE)

• kde to bude možné, zahrnutí finančních dopadů do evaluací
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Diseminace výsledků

• průvodce/konzultant/koordinátor změn pro 
každého ze zapojených partnerů – podpora změny 
ve všech fázích projektu

• monitoring a externí evaluace s využitím 
kvantitativních a kvalitativních dat – publikování a 
další šíření výsledků 
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Časový rámec

• při přípravě projektu (do května 2019): specifikace témat zájmu 
zapojených aktérů – východisko pro získávání dat, výběr týmu atd.

• 2020: vytváření databází, modelů (průběžné doplňování) + 
konkrétní návrh změn politik

• 2021-2022: realizace navržených změn politik partnery (s podporou 
průvodce/koordinátora)

• 2020 – 2022: evaluace projektu, průběžná zpětná vazba + 
vyhodnocení (krátkodobých) dopadů
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Diskuze

Jakým tématům by se mohl projekt věnovat?

Co plánuje/chcete/potřebujete změnit/zlepšit?

• Liberecký kraj: krajská strategie sociálního začleňování

• Olomoucký kraj: sociální vyloučení na hospodářsky slabém a 
zranitelném venkově

• Královéhradecký kraj: problematika bydlení 
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Kontakty

Roman Matoušek 

(oddělení výzkumů, projektů a komunikace)

matousek.roman@vlada.cz

Radka Soukupová 

(oddělení lokálních koncepcí a sociálního začleňování)

Soukupova.radka@vlada.cz
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