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l.

Návrh unesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci
v oblasti Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám s Ministerstvem pro
místní rozvoj, odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Staroměstské náměstí 6,
Praha 1 – Malá Strana, PSČ 110 15, IČO 66002222 a ukládá starostce města
Memorandum o spolupráci podepsat.
Zastupitelstvo města Žatec projednalo a schvaluje Strategický plán sociálního
začleňování města Žatec na období 2022 – 2026.
Zastupitelstvo města bere na vědomí Evaluační zprávu s výsledky zhodnocení spolupráce
Agentury pro sociální začleňování s městem Žatec za období 2019-2021.
Odpovídá: Mgr. K. Sulíková, MPA
Termín:
30.06.2022

2.
•
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Zdůvodnění:
Město Žatec spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování od roku 2019, a to na
základě:
usn. RM č. 140/19 ze dne 11. 03. 2019 bylo projednáno a doporučeno Zastupitelstvu města
Žatce uzavřít s Úřadem vlády ČR – Sekcí pro lidská práva, Odborem (Agenturou) pro
sociální začleňování Memorandum o spolupráci v oblasti Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám.
usn. ZM č. 41/19 ze dne 21. 03. 2019, které projednalo a schválilo podání Přihlášky ke
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a uzavření Memoranda o spolupráci v
oblasti Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám s Úřadem vlády ČR –
Sekcí pro lidská práva, Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování.
Usnesením č. 552 ze dne 30. července 2019 vláda České republiky rozhodla, že s účinností k
1. lednu 2020 se výkon agendy zajišťované Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování
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•
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•
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přesouvá z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
V současné době končí cca 3letá spolupráce s Odborem (Agenturou) pro sociální
začleňování (dále v textu ASZ) vyplývající z předchozího memoranda uzavřeného dne
21.6.2019. V zájmu města je i nadále pokračovat ve spolupráci, která umožnila přinést do
města aktivity reagující na definované potřeby města a nemalé finanční prostředky do
sociální oblasti určené především na služby občanům města.
Cca v průběhu července 2022 budou vyhlášeny nové výzvy sociálního začleňování.
Možnost čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů v ČR (ESF)
poskytovateli sociálních a souvisejících služeb v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám je podmíněna podpisem Memoranda o spolupráci a existencí a
schválením Strategického plánu sociálního začleňování (dále jen SPSZ) Zastupitelstvem
města Žatce.
Předkládaný SPSZ na období 2022–2026 navazuje na dokument SPSZ na období 2020–
2022. Je provázán s dalšími strategickými dokumenty města, např. Komunitním plánem
sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2020 – 2023, či nově
vznikající Strategií prevence kriminality. Součástí SPSZ jsou definovaná opatření
v oblastech prevence, zdraví, rodiny, zaměstnanosti, zadluženosti a bydlení.
Změna pro období 2022 – 2026 – ASZ se již nevěnuje problematice inkluze ve školství, toto
téma se v novém SPSZ neobjevuje.
Cílovou skupinou zůstávají primárně osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním
vyloučením, rodiny a děti s rizikovým chováním, zadlužené osoby, osoby v exekuci, osoby
se ztíženým přístupem na trh práce a nově i senioři ohrožení sociálním vyloučením.
Předkládaný SPSZ byl projednán Lokálním partnerstvím dne 25.05.2022, finální verze
SPSZ pak byla Lokálním partnerstvím odsouhlasena formou per rollam ke dni 15.06.2022.
Evaluační zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce ASZ s městem Žatec v letech
2019-2021 zpracované na základě analýzy výstupů a výsledků implementace prvního
Strategického plánu sociálního začleňování města Žatce pro období 2020 – 2021. Ve zprávě
je evaluována realizace naplánovaných opatření a dosahování strategických cílů s ohledem
na jejich dopad na stav sociálního vyloučení v obci. Cílem evaluace bylo zhodnocení efektu
jednotlivých opatření a lokálního partnerství na dosažení dopadů, a poskytnutí zpětné vazby
partnerům v lokalitě. Výsledky zprávy jsou využitelné pro nastavování dalších intervencí
v oblasti sociálního začleňování v lokalitě.

Podpisem Memoranda se město zavazuje k realizaci potřebných prointegračních aktivit, nejedná
se o smlouvu, město může spolupráci kdykoliv ukončit.
Role ASZ
ASZ bude aktivně podporovat obec v průběhu celé implementace. Konkrétně budou ze strany
ASZ zajišťovány tyto aktivity:
• metodická podpora – monitoring a sběr dat,
• spolupráce při průběžném vyhodnocování nastavených opatření (monitoring indikátorů
účinnosti),
• spolupráce při podpoře realizace aktivit vycházejících ze strategie,
• přenášení podnětů ze strany obce k národním institucím, včetně příslušných resortů,
• podpora při tvorbě evaluačního mechanismu a při realizaci průběžné evaluace plnění
ustanovení PSZ,
• podpora při výzkumných aktivitách a tvorbě opatření založených na získaných datech,
• podpora komunikace aktivit města a dalších aktivit směrem k veřejnosti,
• možnost koordinovaně čerpat finanční prostředky pro místní organizace v rámci výzev
pro sociální začleňování.

Role města a dalších zapojených aktérů (platforma Lokální partnerství, organizace a
spolky)
Obec bude aktivně spolupracovat na definovaných cílech v rámci strategie. Konkrétně bude obec
zajišťovat tyto aktivity:
• materiální a organizační podpora realizovaných akcí, včetně jednání Lokálního
partnerství,
• aktivní realizace příslušných opatření, součinnost při naplňování cílů definovaných
v jednotlivých aktivitách vymezených v PSZ včetně zapojení příslušných odborů,
• úzkou spolupráci při komunikaci realizovaných opatření směrem k veřejnosti,
• spolupráce při naplňování opatření definovaných v jednotlivých oblastech (na základě
plánu),
• spolupráce na výzkumné činnosti,
• spolupráce na procesu monitoringu a vyhodnocování příslušných dopadů,
• sběr dat.
Ve výše uvedené roli vystupuje město úspěšně již třetím rokem. Spolupráci s ASZ má v gesci
primárně OSV, participují i další odbory města. Na OSV je zřízena pozice manažera sociálního
začleňování na úvazek 0,5, který odpovídá za koordinaci výše uvedeného – tato pozice bude
zřízena i nadále.
V letech 2020 – 2022 se díky Agentuře podařilo v Žatci realizovat projekty v oblasti zadlužení,
zaměstnanosti a prevence. Celkové náklady projektů činily 14.182.060,- Kč. Zhodnocení a
dopad projektů – viz Evaluační zpráva
Název projektu
Žatec bez dluhů
Podpora pozitivního
rozvoje dospívajících
osob
Tréninková pracovní
místa Žatec

Realizátor
Sociální centrum
pro rodinu, z. ú.

Termín realizace
1. 6. 2020–30. 6.
2022

Registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
16499

Charita Most

1. 1. 2021–30. 11.
2022

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
16630

K srdci klíč,
o. p. s.

1. 9. 2020–30. 6.
2022

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/00
16626

Mimo projekty podávané ve spolupráci s ASZ, avšak zcela v souladu se SPSZ a jeho opatřeními,
byl realizován projekt Housing first poskytovatele Vavřinec.z.s., na kterém participovalo město
Žatec tím, že dalo v rámci projektu k dispozici 4 byty. Dopad projektu je také uveden
v Evaluační zprávě. Dále město na základě usnesení RM č. 221/22 ze dne 28.3.2022 vyjádřilo
podporu navazujícímu projektu Housing led formou poskytnutí dalších dvou bytů z majetku
města.
V současné době organizace poskytující ve městě sociální a související služby mohou získat
finanční prostředky na navazující a další projekty v rámci výzvy sociálního začleňování.
Aktuálně se připravují projektové záměry v oblasti zaměstnanosti (organizace K srdci klíč,
o.p.s), navazující projekt v oblasti dluhové problematiky (organizace Sociální centrum pro
rodinu, z.ú.), projekt v oblasti zdraví (organizace Prometheus Effect, o.p.s) a navazující projekt
podpory mládeže (organizace Charita Most).
Stanovisko odboru soc.věcí:
Spolupráci s ASZ vnímáme jako přínosnou, ve městě vzniklo mnoho aktivit reagujících na
definované potřeby města. Místní organizace získaly prostředky ve výši přesahující 14 mil.
korun na realizaci aktivit podporující občany města Žatce.

Doporučujeme navržené usnesení schválit.
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