Příloha č. 7 Metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám verze 2.0

Vyjádření Agentury pro sociální začleňování
ke Strategickému plánu sociálního začleňování obce/města/lokality Brno
(schváleného dne 15. 3. 2016)
verze 2.0

Kritérium

Účinnost/úspěšnost předchozího
strategického plánu

Soulad strategického plánu se
strategickými dokumenty ČR v oblasti
sociálního začleňování a se
souvisejícími dílčími politikami,
strategiemi a plány

Komentář
Strategický plán sociálního začleňování města Brna pro
období 2016 – 2019 vychází z přípravy dokumentu,
která byla zahájena oficiálním přijetím memoranda o
spolupráci Zastupitelstvem města Brna dne 23. 6. 2015.
Finální dokument SPSZ byl schválen Zastupitelstvem
města Brna 15. 3. 2016.
Dokument je prvním komplexnějším materiálem
politiky sociálního začleňování na lokální úrovni.
Dosavadní koncepční či strategické materiály se
problematice sociálního vyloučení věnovaly především
z perspektivy svého tematického zaměřené (bez
synergické provázanosti). I přesto mnohé z nich
představují významné stavební kameny aktuálního
materiálu SPSZ - Komunitní plán sociálních služeb,
Koncepce prevence kriminality atd.
Cíle a opatření obsažená v SPSZ jsou v souladu se
Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020, a to v
oblasti udržení se na trhu práce, oblasti sociálních
služeb, rovného přístupu ve vzdělávání, přístupu k
bydlení, zajištění slušných životních podmínek, dalších
začleňujících veřejných služeb a se základními principy
Strategie.
SPSZ je též v souladu se Strategií boje proti sociálnímu
vyloučení 2016 – 2020, zejména s prioritami a cíli v
oblasti bezpečnosti, bydlení, sociálních služeb a
zaměstnanosti. Nelze také nezmínit obsahovou shodu
materiálu se Strategií romské integrace do roku 2020.
SPSZ je komplementární k územní strategii
metropolitní oblasti ITI a je dále v souladu s aktuálním
Plánem rozvoje sociálních služeb města Brna i
aktuálním materiálem Koncepce prevence kriminality.
Tematické okruhy SPSZ prostupují do tvorby hlavních
strategických materiálů města Brna – Strategie pro
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Kvalita procesu strategického plánování

Kvalita zpracování strategického plánu

Brno 2050.
Podoba a obsah SPSZ byl projednáván se členy
pracovních
skupin
Lokálního partnerství. Do
připomínkování jeho obsahu byly zapojeny zástupci
KÚ JMK, ÚP ČR, Policie ČR atd. Zvláštní prostor byl
věnován diskuzi a jednání k tématu nastavené „dočasné
sítě sociálních služeb“. Mimo dané byl SPSZ
představen
v rámci struktury Regionální stále
konference KÚ JMK.
Příprava procesu probíhala v souladu s Metodikou
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám. Od počátku byly vytvořeny tematické
pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti řešení –
bydlení, rodina a zdraví, prevence a bezpečnost,
zaměstnanost, vzdělávání a integrace cizinců. Členy
těchto pracovních skupin byli zástupci státního i
nestátního sektoru. Zastoupeni byli jak přímí aktéři
práce s cílovou skupinou (sociální pracovníci), tak i
zástupci státní správy či samosprávy, lokální politikové
(MMB, zástupci MČ) a v neposlední řadě i zástupci
akademické obce či zaměstnavatelů. Potřeby cílové
skupiny
byly
zjišťovány
zprostředkovaně
prostřednictvím pracovníků MMB (Odboru sociální
péče). V přípravném období proběhl plošný terénní
výzkum, který přinesl významná data pro následnou
konkretizaci potřeb.
V průběhu přípravy byl pracovní text SPSZ
konzultován i se zástupci MPSV. Lokální partnerství i
pracovní skupiny se podílely na tvorbě analytické části,
návrhu priorit, definici cílů a opatření SPSZ a sběru
kvantitativních dat. Po finalizaci SPSZ byl dokument
předložen k jednání příslušným komisím MMB a
příslušným poradním orgánům. Tato jednání probíhala
i na některých městských částech. Završením celého
procesu bylo schválení SPSZ dne 15. 3. 2016.
Text dokumentu je obecně rozdělen do dvou částí.
Základní část představuje celý proces tvorby, ukotvuje
význam potřebnosti vzniklého materiálu, zasazuje jej
do vztahu k dalším významným materiálům na úrovni
města i těch, které mají celonárodní působnost.
Podrobněji se autoři textu věnují procesu tvorby vzniku
materiálu a strukturám, které do vzniku dokumentu
zasahovaly. Druhá část se pak konkrétně věnuje
jednotlivým
tematickým
oblastem
problematiky
sociálního vyloučení. Tyto kapitoly jsou vždy
rozčleněny do logického rámce – úvodní analytická
část příslušné kapitoly, analýza problémů a příčin,
návrhová část (včetně vztahu k dotačním možnostem a
souvisejícím parametrům tzn. indikátory). Materiál se
zaměřuje nejen na fázi návrhovou, která jej utvořila, ale
popisuje i fázi implementace a v neposlední řadě nabízí
procesy, které budou realizovány ve fázi evaluace.
Celý materiál je doplněn přílohami, které upřesňují
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Respektování intervenční logiky
(dodržení principu
„problém-příčina-návrh řešení“)

Dopady strategického plánu

Způsobilost strategického plánu pro
čerpání dotací v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitách

Celkový komentář

obecný duch materiálu SPSZ města Brna (konkrétně
dimenzují rozsah dotačních/finančních potřeb, stručná
analýza prostředí sociálního vyloučení na území města
Brna, přehled členů lokálního partnerství atd.).
SPSZ respektuje intervenční logiku strategického
plánování. Návrhy řešení jsou vystavěny na
stanovených příčinách, kterým předcházela identifikace
problémů. V rámci celého procesu se autoři opírají o
dostupné a aktuální výzkumy, přičemž tyto poznatky
doplňuji o SWOT analýzy, které byly utvářeny v rámci
jednání pracovních skupin.
Základní analytická část kapitol SPSZ je doplněna
přílohou, která vhodně zasazuje nabídnuté dílčí popisy
do komplexnější perspektivy stavu sociálního
vyloučení na území města Brna.
Stanovené priority a cíle reagují na získané poznatky
z analytické části a odpovídají identifikovaným
problémům. U jednotlivých cílů je uvedena
předpokládaná výše indikátorů. Implementační fáze
popisuje způsob realizace jednotlivých opatření a jejich
monitoring.
SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému má
strategický plán přispět včetně jeho dopadů na cílovou
skupinu. Tento popis je kvantifikován formou
předpokládaných
realizovaných
opatření,
počty
podpořených osob a zavedených služeb a aktivit.
Způsob evaluace strategického plánu je v dokumentu
patřičně popsán.
SPSZ obsahuje popis žádoucího stavu, ke kterému má
strategický plán přispět včetně jeho dopadů na cílovou
skupinu. Tento popis je kvantifikován formou
předpokládaných
realizovaných
opatření,
počty
podpořených osob a zavedených služeb a aktivit.
Duplicitám se záměry zařazenými v ITI a dalšími
strategickými
dokumenty
bylo
zabráněno
projednáváním cílů na pracovních skupinách a dalších
individuálních
jednáních.
Způsob
evaluace
strategického plánu je v dokumentu patřičně popsán.
Strategický plán sociálního začleňování města Brno pro
období 2016-2019 odpovídá principům Metodiky
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám,
navazuje
na
relevantní
strategické
dokumenty a je obsahově provázán s příslušnými
operačními programy.
Agentura pro sociální začleňování
DOPORUČUJE/NEDOPORUČUJE Strategický
plán sociálního začleňování obce/města/lokality
Brno k financování v rámci Koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
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Vyjádření za Agenturu pro sociální začleňování zpracoval:
Dne 25. 1. 2017

Příjmení, jméno: Jiránek Radek
Funkce: ředitel Agentury pro sociální začleňování
Podpis: …………………………………..

Mgr.
Radek
Jiránek

Digitálně podepsal
Mgr. Radek Jiránek
Datum: 2017.01.30
16:55:23 +01'00'
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