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POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Územní celek
Sídlo1
IČ
Pověřený zástupce územního
sociální začleňování2
Manažer sociálního začleňování3

Česká Kamenice
Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, PSČ 407 21
00261220

celku

Vedoucí regionálního pracoviště ASZ

pro Jan Papajanovský
starosta města Česká Kamenice
Lukáš Herich
vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad
Česká Kamenice
Michal Kratochvil

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 (OPZ), 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
(počet let od data schválení dokumentu orgánem územního celku)
2022 – 2027 (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)
Spolupráce města Česká Kamenice a Agentury pro sociální začleňování naváže na spolupráci a
praktické zkušenosti získané při implementaci Strategického plánu sociálního začleňování Česká
Kamenice 2020 – 2022, schváleného zastupitelstvem města dne 6. 11. 2020. Zaměří se na tato
specifická témata sociálního začleňování:
- zlepšení životních podmínek osob v sociálně vyloučených lokalitách (SVL). Vazba na terénní
sociální podporu nájemníků v rámci městského projektu OPZ a na jednání s majiteli domů v SVL.
Cíl: snížit počet vyloučených lokalit ve městě nejméně o polovinu.
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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 ASZ. 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 ASZ.
4
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
2
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- zlepšení životních vyhlídek dětí a mládeže ze sociálně zranitelných rodin. Vazba na zřízení
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) v rámci OPZ projektu Charitního sdružení Děčín.
Cíl: zajistit pokračování aktivit NZDM ve městě a vyšší provázanost na aktivity škol a Centra dětí
a mládeže.
- zajištění dostupnosti sociálního bydlení a zajištění zdrojů financování. Vazba na cíle SPSZ 20202022 v oblasti bydlení. Cíl: vybudovat nové kapacity městského nájemního bydlení 30 bytů a
podpořit aktivity nestátních neziskových organizací (NNO) a soukromých investorů pro
vybudování nájemního bydlení v podobě 6 bytů.
- posílení ekonomické situace předlužených občanů. Vazba na probíhající úsilí města a NNO.
Cíl: snížit podíl osob v exekuci na průměrnou úroveň ČR.
- zaměření se na prevenci kriminality a sociálně nežádoucích jevů5 formou intenzívní sociální
práce v lokalitách. Vazba na dosavadní aktivity asistentů prevence kriminality (dále jen“APK“). Cíl:
zajistit rozvoj znalostí a dovedností APK a jejich podporu sociálním pracovníkům, kteří zajišťují
terénní sociální práci.
- podpora komunitní práce, sounáležitosti s lokalitou, veřejných sousedských setkání.
Cíl: Zvyšovat a periodicky ověřovat spokojenost občanů včetně občanů ze SVL s životem ve
městě.
- podpora základních sociálních a pracovních kompetencí sociálně vyloučených osob.
Cíl: Snížit nezaměstnanost a závislost na sociálních dávkách mezi osobami v SVL.
Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity
Lokální partnerství (LP) je základní platformou pro spolupráci mezi zástupci města, Agentury a
místními aktéry. LP je zřízeno jako stálý koordinační, poradní a iniciativní orgán v oblasti sociálního
začleňování starostou města. LP zejména sleduje a vyhodnocuje vývoj sociální situace a potřeb
ohrožených a sociálně vyloučených obyvatel, naplňování spolupráce s Agenturou, podílí se na
tvorbě a revizích plánů sociálního začleňování a sleduje jejich implementaci.
Lokální partnerství může zřídit pracovní skupiny zaměřené na bydlení, dluhy a prevenci kriminality,
případně na další oblasti podle potřeby monitoringu plnění přijatých plánů.
Členy LP jsou zpravidla zástupci vedení města, městské policie, veřejných institucí a neziskových
organizací.
Lokální partnerství projednává zejména:
návrh popisu spolupráce;
plán sociálního začleňování (PSZ);
financování opatření;
zadání a výstupy analytických prací, monitoringu PSZ a evaluací PSZ;
vyhodnocení plnění PSZ a návrhy revizí PSZ;
plnění popisu spolupráce a návrhy na revizi popisu spolupráci a
sledování a vyhodnocování vývoje sociální situace v územním celku a potřeb ohrožených a
5

Zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykové látky apod. Viz
Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021, Sb. zákonů č. 344 / 2021, str.
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sociálně vyloučených obyvatel žijících na území územního celku.

3

Specifikace plánu sociálního začleňování (předpokládaný rozsah, obsah a charakter dokumentu,
synergie s dalšími strategickými dokumenty územního celku)
Předpokládaný rozsah, obsah a charakter dokumentu navazujícího na současný Strategický plán
sociálního začleňování 2020 – 2022 bude v průběhu spolupráce upřesněn.

Předpokládaná opatření realizovaná za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 2021+








Snížení počtu sociálně vyloučených lokalit na polovinu
Udržení a posílení týmu terénních sociálně odborných pracovníků
Celoměstský provázaný systém oddlužování občanů a posílení finanční gramotnosti
Rozšíření a prohloubení činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Podpora zabydlování
Podpora sociální integrace sociálně vyloučených osob a osob po návratu z výkonu trestu
odnětí svobody. Podpora služeb prevence drogových závislostí
Podpora účasti mládeže ze sociálně vyloučených lokalit ve sportovních a zájmových
aktivitách

Kontaktní osoba za příslušný kraj (je-li relevantní)

Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání
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Postup spolupráce v rámci období popisu spolupráce.
specifikace činnosti a fáze procesu
výstup
strategického plánování
Lokální
Příprava PSZ, realizace pracovních skupin, Záznam z jednání
partnerství (vč. síťování, přenos odborných informací,
jeho složek – podpora implementace a evaluační fáze Prezenční listina
pracovních
strategického plánování
skupin)
činnost

Popis
spolupráce

Vyhodnocení
naplňování
popisu
spolupráce (plnění vymezených aktivit,
plnění harmonogramu), vyhodnocení
vhodnosti zvoleného postupu a případně
návrhy revize popisu spolupráce.

odpovědnost územního
celku
Organizační zajištění

Zápis z jednání
Vzájemná součinnost
Záznam z jednání
LP
Zajištění schvalovacích
Zpráva o plnění procesů na úrovni obce
popisu spolupráce

odpovědnost ASZ
Odborné zajištění

Vzájemná součinnost
Zajištění schvalovacích
procesů na úrovní
Agentury

termín
dokončení
Minimálně
4x
ročně

2x ročně jednání
konzultanta/ky
Agentury,
manažera SZ a
pověřeného
zástupce SZ
Projednání LP 1x
ročně

Odborné

Jednání o spolupráci

Zápis z jednání

Vzájemná součinnost

Vzájemná součinnost

Revize Popisu spolupráce včetně
vyjednání předpokládaného rozsahu,
obsahu a charakteru dokumentu a
synergie s dalšími strategickými
dokumenty města
Odborná podpora realizace vzdělávací

Revidovaný popis
spolupráce

Zajištění schvalovacích
procesů na úrovni ASZ

Zajištění schvalovacích
procesů na úrovni obce

Prezenční listina

Organizační zajištění

Odborné zajištění
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Zpráva 1x ročně,
předložena
zastupitelstvu
obce na vědomí
12 / 2022

2x ročně

poradenství –
individuální i
skupinové (dle
tematických
oblastí
spolupráce
včetně
realizace
odborných
platforem a
vzdělávacích
akcí)
Výzkumná
činnost

akce dle identifikované potřeby PSZ a AP,
individuální podpora konkrétním aktérům
pro zvýšené vnitřní efektivity
poskytovaných činností

Zpětná vazba

skupinová
vzdělávací akce
(minimálně)
10x ročně
individuální
odborná
podpora
(minimálně)

Odborná realizace výzkumné činnosti dle Výzkumná zpráva
konkrétních identifikovaných potřeb v
rámci PSZ

Organizační zajištění

Datum schválení popisu spolupráce územním celkem6: 13.4.2022

Jan
Papajano
vský

Číslo usnesení: 6 48 /23 /ZM/ 20 22/
V České Kamenici

dne

Digitálně podepsal
Jan Papajanovský
Datum: 2022.06.07
23:58:34 +02'00'

V

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku

6

dne

Odborné zajištění

1x analýza do
konce
spolupráce

Digitálně
Mgr.
podepsal Mgr.
Benešová
Markéta Markéta
Datum:
Benešová 2022.07.01
15:39:00 +02'00'

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

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