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POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Územní celek
Sídlo1

Žatec
náměstí Svobody 1
438 01, Žatec
IČ
00265781
Pověřený zástupce územního celku pro sociální Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
začleňování2
Manažer sociálního začleňování3
Ing. Lucie Kořánová
Vedoucí regionálního pracoviště OSZ
Bc. Michal Kratochvil
Popis spolupráce se vztahuje k Memorandu o spolupráci ze dne Klikněte nebo klepněte sem a
zadejte text.
Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů
projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605,
financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto
projektu, a zavazuje se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných
pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech sociálního začleňování v
celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou).
Doba platnosti popisu spolupráce
2022-2026 (5 let)
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR je realizátorem projektu Systémové zajištění
sociálního začleňování4 a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu
realizace tohoto projektu.
Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)
Prevence rizikového chování - preventivní programy rizikového chování zaměřené především na
rodiny, odborné poradenství a interaktivní preventivní programy v oblasti zdraví.
Rodina, ohrožené děti a mládež a prorodinná opatření – systematická práce s mládeží a rodinou
(spolupráce s OSPOD, Městskou policií, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, Odborné
sociální poradenství a dalšími sociálními službami).
1

V případě obce se jedná o sídlo obecního úřadu.
Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování je osoba zastupující politickou reprezentaci obce (případně
kraje), či pokud se nejedná o obec (kraj), osoba plnící obdobnou funkci jako zástupce politické reprezentace. Je odpovědný
za nastavení, průběh a výsledky spolupráce územního celku s Agenturou. Předkládá materiály k projednání v orgánech
územního celku, odpovídá za realizaci popisu spolupráce, plánu sociálního začleňování a vytvořeného partnerství.
3 Jedná se o kontaktní osobu, zpravidla jde o výkonného pracovníka územního celku. Zajišťuje koordinaci a činnost partnerství,
součinnost orgánů a složek územního celku (např. odborů městského úřadu), dokumentaci procesu, věcnou realizaci činností
územního celku, přípravu výstupů a spolupráci územního celku a Agentury.
2

4

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
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Participace – podpůrné participativní aktivity, veřejná setkání
Bydlení - podpora sociální práce pro prevenci ztráty bydlení a zabydlování – rodiny, nízkopříjmové
domácnosti, spolupráce s pronajímateli, koncepční řešení, metodická podpora a vzdělávání,
průzkum bytových potřeb
Systematická práce s dluhy – poradenství, oddlužení, prevence (vzdělávání) a spolupráce aktérů
(dluhová platforma).
Zaměstnanost – vznik tréninkových pracovních míst, podpora osob po VTOS, průzkum překážky pro
vstup na trh práce.

Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity
Lokální partnerství je základní platformou pro spolupráci mezi Agenturou, zástupci města a místními
aktéry a je konzultačním orgánem sociální a zdravotní komise rady města. Lokální partnerství
sdružuje tři pracovní skupiny: Prevence, Dluhy a zaměstnanost, Bydlení a rodina.
Ohledně struktury, kompetencí a složení lokálního partnerství, viz příloha Jednací řád Lokální
partnerství Žatec.
Strukturu lokálního partnerství doplňuje veřejnost a cílové skupiny v podobě participace na
zvolených opatření (komunikace, spoluúčast).
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Specifikace plánu sociálního začleňování (proč je daná strategie vytvářena – hlavní cíl, kterého má být
dosaženo; co daná strategie řeší – tematické a průřezové oblasti zaměření a hloubka řešení – charakter
PSZ; koho se daná strategie týká – cílová skupina; synergie s dalšími strategickými dokumenty
územního celku)
V rámci spolupráce vznikne nový dokument: Plán sociálního začleňování 2022 - 2026.
Obsahově bude Plán sociálního začleňování zaměřen na oblasti bydlení, prevence, dluhy a
zaměstnanost. Plán bude v souladu s národními zastřešujícími dokumenty - Strategie sociálního
začleňování 2021−2030 (MPSV), Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 –
2030 (ÚV ČR), Strategii prevence kriminality města Žatec, Komunitní plán sociálních služeb a
prorodinných aktivit města Žatec a Strategický plán rozvoje města Žatce 2015.
Obsahově bude Plán sociálního začleňování zaměřen na oblasti bydlení, prevence (včetně zdraví),
dluhy a zaměstnanost:
Dluhy – v Žatci je nadále vysoký počet zadlužených. Počet osob v exekuci v Žatci k 12.12 2020 byl
2480. Podíl osob v exekuci v přepočtu na počet obyvatel starších 15 let činil 15,5 %. Pro srovnání
v celé ČR tento podíl tvořil 8,6 %. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci lze předpokládat, že
se řada rodin dostala do tíživé finanční situace a hrozí zadlužení. Kapacita stávající dluhové poradny
s registrací je 2,3 úvazku odborných pracovníků a je dlouhodobě vytížená. PSZ se v oblasti dluhů
zaměří na prohloubení systematické práce se zadluženými.
Bydlení – v rámci Vstupní analýzy z roku 2019 a mapování potřeb lokality byla při plánování strategie
identifikována dlouhodobě vysoká poptávka neodpovídající nabídce. Tento stav i nadále přetrvává.
Bydlení je pro řadu cílových skupin ve městě nedostupné (rodiny s dětmi, nízkopříjmové, osoby po
VTOS, jednotlivci). Počet osob ohrožených ztrátou bydlení stoupá i z důvodu zadlužování. Počet
vyplacených Příspěvků na bydlení v průměrném měsíci roku 2020 byl 499, 1.
PSZ se zaměří zejména na mapování bytových potřeb a vznik koncepce.
Zaměstnanost – K prosinci 2020 byl počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce déle
než 6 měsíců 477. U osob dlouhodobě nezaměstnaných velmi rychle dochází ke ztrátě pracovních
návyků. Často se potýkají s kumulací i jiných problémů (nízké vzdělání, kvalifikace, zadlužení) a
v takovém případě se snadno dostávají do sociálního vyloučení. Specifický případ představují
návraty osob po výkonu trestu odnětí svobody do běžného života včetně uplatnění na volném trhu
práce. Obsahem PSZ bude podpora v uplatnění na trhu práce včetně řešení souvisejících problémů.
Průřezovou oblastí zaměření PSZ je prevence rizikového chování zaměřená na rodiny a mládež,
práce s rodinami v krizi v podobě různorodých opatření: komplexní odborné poradenství s prvky
case managementu, sociální práce, mediace a terénní práce. Mimo jiné se jedná o rozšíření aktivit a
zázemí pro trávení volného času s různým zaměřením, prohloubení komunikace a koncepční a
systematická spolupráce mezi aktéry při práci s rodinami v krizi, s potřebami podpory v oblasti zdraví
(správná výživa a vývoj včetně duševního, přístup ke zdravotní péči). Dle kvalifikovaných odhadů
místních aktérů se jedná o 250 osob z řad mládeže, které se potýkají s kumulací těchto problémů:
nepodnětné domácí prostředí, záškoláctví, nízké dosažené vzdělání, pasivní a patologické trávení
volného času, rodinné a vztahové problémy, nezaměstnanost. Počet předčasných odchodů ze ZŠ
běžné třídy je v Žatci poměrně vysoký. Ve školním roce 2019/2020 se jednalo o 16 předčasných
odchodů. Ve školním roce 2018/2019 ty bylo 32 předčasných odchodů.
Přičemž v Žatci není dostupná intenzivní podpora včetně preventivních opatření vedoucí ke
stabilizaci a předcházení zhoršení situace až do stavu, kdy je nutné ho řešit prostřednictvím
výchovných zařízení a ústavní péče.
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Předpokládané oblasti intervence realizované za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV
2021+
Rodina, ohrožené děti a mládež a prorodinná opatření – systematická práce s rodinou, odborné
poradenství (i terénní forma) a interaktivní preventivní programy v oblasti zdraví.
Systematická práce s dluhy – poradenství, oddlužení, prevence (vzdělávání) a spolupráce aktérů
(dluhová platforma).
Prevence rizikového chování - preventivní programy rizikového chování zaměřené na mládež,
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Zaměstnanost – poradenství a individuální podpora při získávání pracovních zkušeností a
kompetencí, podpora osob po VTOS.

Kontaktní osoba za příslušný kraj (je-li relevantní)

Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání
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Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce
Specifikace činnosti a fáze
procesu strategického
plánování
Analýza a vznik nového Sběr dat
PSZ
Vznik analýzy
- mapování potřeb
- identifikace
problémů
- prioritizace
- formulace
- strategie
Činnost

Výstup

Odpovědnost
územního celku

Odpovědnost Agentury

Zpracovaný PSZ

Koordinace
realizace

procesu

Doloženo: prezenční
listiny
z pracovních
skupin,
analýzy
tematických oblastí

Odborné poradenství Poradenství
v souladu Podané žádosti
Konzultace žádostí
ESF
s metodikou KPSV+
Doloženo:
Záznam Organizační zajištění
z konzultací
odborného
poradenství Agentury

a Aktivní součinnost při
vzniku
analýzy
a
nastavení
strategie
(pracovní
skupiny),
spolupráce
na
koordinaci
a
organizační
zajištění
(město),
připomínkování
(Lokální partnerství)
Zadání poptávky –
město a NNO v rámci
jednání
pracovních
skupin,
Zpracování
projektových žádostí žadatelé

Termín
dokončení
1. pol. 2022

Dle vyhlášených
výzev
(OPZ+,
IROP 2021-2027)

Prezenční listiny
Plán
sociálního Implementace,
začleňování
monitoring

Zpráva o plnění PSZ

Metodická
podpora,
konzultace, realizace
Zajištění
schvalovacích
Doloženo:
Záznamy procesů na úrovni Agentury
z jednání pracovních
skupin a Lokálního
partnerství
Prezenční listiny
5

Zajištění schvalovacích průběžně
procesů na úrovní obce,
organizační zajištění a
součinnost
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Odborné poradenství –
individuální i skupinové
(dle
tematických
oblastí
spolupráce
včetně
realizace
odborných platforem a
vzdělávacích akcí)

Odborná
podpora,
realizace vzdělávacích akcí
dle
identifikovaných
potřeb,
individuální
podpora
konkrétním
aktérům pro zvýšení
kvality
a
efektivity
poskytovaných činností

Témata
k diskusi, Odborné zajištění
doporučení
pro
implementaci
Nabídka a realizace

Organizační zajištění
Zadání poptávky
součinnost

Podle
potřeb
aktérů v lokalitě
a a podle možností
expertů Agentury

Doloženo:
Záznamy
z poradenství
Prezenční listiny

Certifikáty a osvědčení
Participace a veřejná Zajištění
komunikace Zpětná
vazba Metodická
podpora, Realizace a organizační 2022 - 2025
setkání
s veřejností, uspořádání k identifikovaným
hodnocení procesu
zajištění
veřejných setkání
potřebám lokality

Setkávání
partnerství

Doloženo: Fotografie,
Zpráva z realizace
Lokálního Příprava plánu sociálního Doloženo:
Záznamy Odborné zajištění a realizace Organizační zajištění a Periodicky,
začleňování,
realizace z jednání
součinnost
minimálně
pracovních
skupin,
ročně
síťování,
přenos Prezenční listiny
odborných
informací,
podpora implementace a
evaluační
fáze
strategického plánování

Evaluace

Příprava a realizace

závěrečného Sběr dat a průběžné 2. pol. 2025
hodnocení
(Lokální
partnerství)
Organizační zajištění
Součinnost, zadání
Dle potřeby
Odborné zajištění
kapacit
výzkumníků

Realizace
hodnocení

Závěrečná zpráva
Výzkumná činnost

4x

Odborná
realizace Výzkumná zpráva
výzkumné činnosti dle
konkrétních
6
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identifikovaných potřeb v
rámci PSZ (AP)

Datum schválení popisu spolupráce územním celkem5:
Číslo usnesení:

V Žatci dne

V Praze dne

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku

Jméno a podpis ředitele Odboru pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR

5

Popis spolupráce schvaluje zastupitelstvo obce, či pokud se nejedná o obec, orgán územního celku plnící obdobnou funkci jako zastupitelstvo obce.
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