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Agentura = Odbor pro soc. začleňování
Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR

Agentura = Odbor pro soc. začleňování
Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR
2008 - 2012
Brno
Broumov
Břeclav
Holešov
Cheb
Jesenicko
Litvínov
Most
Přerov
Roudnice n. L.
Slezská Ostrava
Šluknovsko
Ústí nad Labem

2010 - 2013
Bílina
Bruntál
Havířov
Chomutov
Jáchymov
Jirkov
Kutná Hora
Obrnice
Teplá / Toužim
Trmice

2011 - 2014
Děčín
Duchcov
Hodonín
Kadaň
Kolín
Krupka
Mělník
Sokolov
Vejprty
Větřní

Agentura pro sociální začleňování
dosud působila nebo působí
v cca 60 obcích, městech a
mikroregionech ČR.

2012 - 2015

2013 - 2016

Dubí
Frýdek-Místek
Jaroměř
Kraslice
Krnov
Mikulovice
Moravský Beroun
Nové Sedlo
Odry
Osoblaha
Poběžovice
Ralsko
Rumburk / Staré
Křečany
Šternberk
Štětí
Velké Hamry
Žlutice

České Velenice
Frýdlantsko
Chodov
Kralupy n. Vltavou
Slaný
Ostrava
Příbram
Veselí n. Moravou
Vrbno p. Praděd.

Obce a mikroregiony spolupracující
s Agenturou pro SZ v roce 2014

Opatření ASZ ve Strategii boje proti sociálnímu
vyloučení, metodikách, připomínkách
k zákonům a v operačních programech

Koordinovaný přístup sociálního
začleňování v období 2014 - 2020

Územní dimenze jako princip ESIF a
Koordinovaný přístup sociálního začleňování
Plánování v územích – relevantní pro ESIF
-> strategické dokumenty jako podklad pro čerpání prostředků
Územní dimenze
- ITI – v Královéhradeckém kraji: ITI Hradecko-pardubická aglomerace,
- IPRÚ – příklady: Olomouc, Karlovy Vary, Liberec E v KHK není
- CLLD – Místní akční skupiny: 14x MAS v Královéhradeckém kraji
Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách
Obce a města budou ke spolupráci přistupovat postupně v letech 2014-2017,
na podzim 2014 se předpokládá výběr cca 10-14 měst a obcí, které aktuálně
spolupracují s ASZ v režimu vzdálené podpory, pro obnovenou spolupráci ve
standardním režimu s využitím „Koordinovaného přístupu v sociálním
začleňování“ (KPSZ)
-> Podmínka: Zpracování Strategického plánu sociálního začleňování dle
inovované metodiky ASZ

Koordinovaný přístup sociálního
začleňování v období 2014 - 2020
 V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou
a sociální začleňování“, více než 20 % z alokace ESF
 Koordinovaná spolupráce tří operačních programů (OPZ, OP VVV a IROP)
a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí s výskytem
sociálně vyloučených lokalit
 Obce a města budou ke spolupráci přistupovat postupně v letech 20142017, na podzim 2014 se předpokládá výběr cca 10-14 měst a obcí,
které aktuálně spolupracují s ASZ v režimu vzdálené podpory, pro
obnovenou spolupráci ve standardním režimu s využitím „Koordinovaného
přístupu v sociálním začleňování“ (obce a města budou formálně oslovena)
 OPZ předpokládá pro KPSZ vyčlenit až 4 % z alokace programu
v rámci investiční priority 2.1 (asi 2,7 mld. Kč, předem alokované
výzvy pro obce), OP VVV a IROP předpokládají vypisovat specifické
výzvy v návaznosti na Strategické plány sociálního začleňování.

Strukturální fondy 2014 – 2020 – koordinovaný přístup

Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 1 „Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti“
“
Cílové skupiny: (mimo jiné) osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny
(zejména Romové)
Podporované aktivity: sociální služby (zejména služby poskytované terénní a ambulantní
formou a služby pro rodiny a děti) a další služby obecného zájmu, komunitní sociální práce,
propojování podpor v různých oblastech, plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a
rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného bydlení, aktivizační, asistenční a
motivační programy, participativní metody práce s cílovou skupinou, boj s diskriminací,
programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, programy sociálně
právní ochrany, programy prevence pro osoby ohrožené závislostmi, posilování koordinační
role obcí s rozšířenou působností, tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních
samospráv a spolupráci klíčových aktérů, sociální podnikání

Asi 2,7 mld. Kč (4%) pro Strategické plány sociálního začleňování.

Operační programy a regiony se
sociálně vyloučenými lokalitami

OPVVV
OPZ

IROP

Koordinovaný přístup sociálního
začleňování v období 2014 - 2020
V každé vybrané obci / mikroregionu vznikne Strategický plán
sociálního začleňování v oblasti bydlení, soc. služeb, zaměstnanosti
včetně sociálního podnikání, vzdělávání, prevence kriminality.

Komunitní
práce a
služby
Koncepce
bydlení

Inkluze dětí
se SZ / PS
IROP
vzdělávání

OPZ
Strategický plán
sociálního začleňování

Zaměstna
nost

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání

OPVVV

Strategický plán sociálního
začleňování – příklad s OPZ
SPSZ obsahuje
• analýzu potřeb a absorpční kapacitu stávajících programů a služeb, cíle
včetně indikátorů s hodnotami a kroky k nim vedoucí
• projektové záměry (coby kroky plnění cílů), projektové indikátory a jejich
hodnoty
• předběžné alokace
• nejen aktivity hrazené z ESIF, ale také ostatní (hrazené z jiných zdrojů)
po vytvoření SPSZ
• ASZ potvrzuje soulad SPSZ s potřebami v místě
• MPSV vyčleňuje prostředky do výzvy podle předběžných alokací v SPSZ
• MPSV vypisuje specifické výzvy pro partnery zapojené do spolupráce s ASZ
v rámci KPSZ
• projektové žádosti jsou hodnoceny standardním způsobem, při
souladu se SPSZ mají předem alokované finanční prostředky
• ASZ potvrzuje, že žádosti jsou v souladu se SPSZ

Postupný výběr lokalit pro spolupráci s ASZ v režimu KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU k sociálnímu začleňování
(příprava Strategických plánů sociálního začleňování – SPSZ)
Výběr lokalit

9/14

3/15

1/16

7/16

7/17

1/19

7/19

cca 20
stávajících
lokalit ASZ

8 lokalit
vzdálené
podpory

17 nových
lokalit

8 nových
lokalit

9 nových
lokalit

9 (popř. 17)
nových
lokalit

8 nových
lokalit

Nultá vlna: 2014

PRVNÍ vlna: 2015+

DRUHÁ vlna: 2017+

Potenciálně

Celkem 20 lokalit

Celkem 25 lokalit

Celkem 26 (popř. 34) lokalit

TŘETÍ vlna 2019

Hotové SPSZ

9/15

3/16

1/17

7/18

7/18

1/20

7/20

cca 20
SPSZ

8 SPSZ

17 SPSZ

8 SPSZ

9 SPSZ

9 (popř.
17) SPSZ

8 SPSZ

Nultá vlna: 2014

PRVNÍ vlna: 2015+

DRUHÁ vlna: 2017+

Potenciálně

Celkem 20 SPSZ

Celkem 25 SPSZ

Celkem 26 (popř. 34) SPSZ

TŘETÍ vlna 2019

Děkuji Vám za pozornost.

Mgr. Alena Zieglerová
Agentura pro sociální začleňování
Úřad vlády ČR, Sekce pro lidská práva
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
Tel. 296 153 259
MT: 725 397 252
zieglerova.alena@vlada.cz
www.socialni-zaclenovani.cz

