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Úvodní slovo 

Město Moravská Třebová spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování již od 

konce roku 2017 a je to spolupráce velmi přínosná. Na poli sociálního začleňování se 

v rámci dosud platného strategického plánu sociálního začleňování podařilo ujít 

značný kus cesty, zejména vybudovat fungující síť aktérů poskytujících služby a 

pomoc znevýhodněným občanům a dále nastavit postupy a procesy, jak se postavit 

ke konkrétním problémům v sociální oblasti v našem městě. Věřím, že pozitivně 

nastavený trend vzájemné spolupráce mezi všemi zúčastněnými aktéry se podaří 

rozvíjet i nadále a díky tomu postupně zlepšovat postavení nejohroženějších skupin 

obyvatel města.  

“Petr Frajvald, místostarosta pro sociální oblast “ 

2 Představení plánu 

Strategický plán sociálního začleňování Moravská Třebová je základním dokumentem 

spolupráce mezi Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a městem Moravská 

Třebová. Shrnuje výstupy z jednání pracovních skupin, individuálních setkání, 

vyhodnocení dosavadní spolupráce (evaluační zpráva, dopady projektů z předchozího 

programového období KPSVL), další dostupná kvalitativní a kvantitativní data. 

Plán sociálního začleňování 2022–2027 navazuje na Strategický plán sociálního 

začleňování 2019–2022. Na základě vyhodnocení předešlého období a přesvědčení 

území o správném směru nastavených aktivit, nedochází v navazujícím plánu 

k významným odchylkám od plánu stávajícího (přijetím nového plánu 2022+, pozbývá 

předešlý plán platnost). Některé aktivity jsou ve světle vyhodnocení plánu doplněny 

(především v oblasti bydlení), některé aktivity jsou mírně upraveny. Zásadním 

poselstvím, které se přeneslo z předchozího plánu je následovat dobře nastavenou 

spolupráci a koordinaci aktivit v území a dále je prohlubovat.  

Cílovou skupinou (CS), na které cílí intervence v této strategie, jsou osoby sociálně 

vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Podrobnější specifikace CS je 

součástí analytické a strategické části v příslušných tematických oblastech.  

Dokument se řídí metodikou KPSV+. Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 

2021+ (KPSV 2021+) je nástroj vládní politiky určený k podpoře vyšších a základních 

územně samosprávných celků vč. jejich sdružení (územní celky) a jejich klíčových 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
https://www.socialni-zaclenovani.cz/kpsv-2021/
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partnerů. Opírá se o meziresortní spolupráci a strategie zaměřené na sociální 

začleňování s využitím prostředků národních či evropských fondů na podporu 

začleňování sociálně vyloučených obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. 

KPSV 2021+ zajišťuje podporu plánování, řízení a realizace integračních a inkluzivních 

opatření v samostatné působnosti zapojených územních celků (především obcí), 

přičemž jedním z primárních nástrojů realizace těchto opatření je sociální práce. KPSV 

2021+ navazuje na předchozí spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám (KPSVL). 

Implementací KPSV 2021+ je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro 

sociální začleňování (Agentura), ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Úřadem vlády ČR. 

 

Agenda sociálního začleňování spadá zejména pod odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, je v gesci vedoucího odboru, část týkající se školství je potom řešena 

úsekem školství na odboru finančním, který má v gesci výkon státní správy v oblasti 

školství. Koordinaci a komunikaci aktivit směrem k veřejnosti a voleným zástupcům 

města zaštiťuje tajemnice úřadu.   

2.1 Vazba na další strategické dokumenty 

Pro město Moravská Třebová či území, jehož je město centrem, vznikly strategické 

dokumenty, přičemž některé z nich jsou zaměřeny na komplexní rozvoj města či na 

rozvoj některé z tematických oblastí případně identifikovaného problému, 

problémového okruhu, případně jsou zaměřeny na oblasti zaměření příslušného 

dotačního nástroje. Před přípravou tvorby PSZ a plánováním zaměření činnosti 

pracovních skupin proběhla analýza stávajících strategických dokumentů obce a kraje. 

S těmito dokumenty není PSZ v rozporu ani je nedubluje. Bezprostředně navazuje na 

Strategický plán rozvoje města. 

PSZ bude v synergii se strategickými dokumenty územního celku, dle hierarchie 
strategie takto:  
  

 
  

 
  
 

https://www.socialni-zaclenovani.cz/o-nas/#koordinovany-pristup
https://www.socialni-zaclenovani.cz/o-nas/#koordinovany-pristup
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2.2.1. Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová (2018) 

Strategický plán rozvoje města věnuje podpoře sociální koheze obyvatel města, 

zvyšování kvality života a budování potřebné infrastruktury za účelem zvýšení 

atraktivity města pro stávající i potenciálně nově příchozí občany významnou 

pozornost. Oblasti sociálního začleňování se přímo či nepřímo týkají následující 

opatření plánu: 

- Opatření A.1.2 Sociální bydlení - vyčlenit a rekonstruovat část bytového fondu 

města pro účely sociálního bydlení, využít dostupné dotační programy 

- Opatření A.1.3 Startovací bydlení - vytvořit systém / režim pro poskytování 

startovacích bytů pro vybrané kategorie nájemníků, vytipovat bytový fond pro 

startovací byty 

- Opatření A.2.1 - držení ambulantních služeb v nemocnici, aktivní role města při 

jednání o výstavbě nové nemocnice s cílem udržet a rozšířit ty funkce, které 

zajišťují zdravotní péči pro obyvatele města / mikroregionu 

- Opatření A.2.2 - navýšení počtu soukromých lékařských praxí, připravit a 

realizovat systém aktivit / intervencí na podporu zakládání a provozování 

soukromých lékařských praxi ve městě 

- Opatření A.3.1 - nové akce pro rodiče s dětmi, ve spolupráci s organizátory akcí 

navrhnout nové akce pro rodiče s dětmi (pro děti do šesti let) 

- Opatření A.3.2 - prostory pro trávení volného času, vytipovat a připravit nové 

prostory pro volnočasové aktivity především v centru města 

- Opatření A.3.5 - další infrastruktura pro volný čas, vytipovat a připravit nové 

prostory pro volnočasové aktivity především v centru města 

- Opatření A.4.1 - program prevence kriminality, posílit a rozšířit aktivity 

Programu prevence kriminality, zapojit obyvatele města do snah o zvyšování 

bezpečnosti (komunitní bezpečnost). 

- Opatření B.1.1 - partnerství / konsorcium pro lidské zdroje, založit funkční 

platformu pro komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání, přípravy 

pracovní síly a trhu práce v Moravské Třebové, propagace technických oborů, 

firem, vazba na pracovní příležitosti ve městě / regionu 

- Opatření B.1.4 - centrum odborné přípravy řemesel, vytvořit podmínky pro 

realizaci centra přípravy odborných řemesel při Integrované střední škole 

Moravská Třebová. 

2.2.2. Plán rozvoje sportu města Moravská Třebová na období 2018-2025 (2018) 

Plán rozvoje sportu je velmi ambiciózní dokument, který zahrnuje veškeré souvislosti 

a aktivity směřující k podpoře sportu a sportování obyvatel města – rozvoj 

organizovaného sportu i sportu neorganizovaného a podporu rozvoje sportovní 

infrastruktury. V rámci sociálního začleňování je třeba zmínit v rámci prioritní oblasti 2 

(neorganizovaný sport): 

- Opatření 2.2.1.: Podpora dostupnosti sportovních akcí a aktivit pro sociálně 

ohrožené skupiny obyvatel 
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Cílem města je reagovat na současné populační trendy a alokovat část svých 

finančních prostředků na zapojení cílových skupin obyvatelstva do sportovního 

života, jenž pozitivně přispívá k udržování fyzické a psychické vitality. Rovněž 

přispívá ke zlepšení sociální izolace osob v těchto cílových skupinách. 

 

2.2.3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – město Moravská Třebová  

            (2019 – 2021) 

SPRSS je členěn na priority, které jsou definovány prostřednictvím vazby na cílové 

skupiny, přičemž k oblasti sociálního začleňování se vážou následující priority a 

opatření: 

- Priorita 2 – Udržení a rozvoj služeb pro etnické menšiny a cizince  

▪ 2.1 podpora stávajících poskytovaných služeb Centra volného času 

- Priorita 3 – podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením  

▪ 3.1 rozšíření stávající kapacity ubytovny města  

▪ 3.2 podpora vzniku nové registrované sociální služby Sociální 

rehabilitace pro osoby bez přístřeší  

▪ 3.3 zachování a případné rozšíření kapacit služby Občanská poradna – 

sociální služby odborné sociální poradenství s prioritním zaměřením na 

dluhovou problematiku  

▪ 3.4 podpořit vznik sociálního bydlení  

▪ 3.5 zlepšit technické zázemí pro službu Centrum humanitární pomoci 

(oprava suterénu na ul. Svitavské) 

- Priorita 5 – udržení a rozvoj sociálních služeb pro rodiny s dětmi  

▪ 5.1 podpora soc. služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Šance pro rodinu  

▪ 5.2 podpora činností aktivizační služby Drž se na uzdě  

▪ 5.3 podpora činností poskytovaných Poradnou pro rodinu Pardubického 

kraje  

▪ 5.4 podpora služby Centrum pěstounské péče – pro pěstounské rodiny  

▪ 5.5 podpora činností Dobrovolnického centra – navazujícího na služby 

pro rodiny s dětmi a další cílové skupiny obyvatel z regionu 

- Priorita 6 – udržení a rozvoj služeb pro děti a mládež ohrožené společensky 

nežádoucími jevy  

▪ 6.1 podpora činností poskytovaných Nízkoprahovým klubem Díra 
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3 Analytická část  

3.1 Představení územního celku 

Moravská Třebová se nachází ve východní části Pardubického kraje na území okresu 

Svitavy. Je hraniční obcí s rozšířenou působností tohoto kraje, od krajského města je 

vzdálena 80 kilometrů. Nejbližší krajské město je Olomouc, která je vzdálena 50 km. 

Blíže, než Pardubice je také Brno, a to 70 kilometrů. Ačkoliv je v Moravské Třebové 

zavedena vlaková doprava, není žádné z výše zmíněných měst dostupné hromadnou 

dopravou dříve než za cca 90 minut. Dopravní nedostupnost je z části ovlivněna 

nedostatečnou koordinací jízdních řádů na mezikrajské úrovni. 

Ve městě Moravská Třebová žije 9 656 (2022) obyvatel, a již cca 20 let dochází 

k setrvalému poklesu počtu obyvatel. Od roku 2001 ubylo ve městě cca 1 700 obyvatel, 

k úbytku dochází přirozenou měrou i emigrací, která celkově převažuje, pouze 

v posledních letech převažuje úbytek přirozenou měrou. 

Moravská Třebová zahájila spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování již 

v prosinci 2017, a to formou vzdálené dílčí podpory v oblasti bydlení. Podpora 

Agentury v tématu bydlení byla vyhodnocena novým vedením města na konci roku 

2018 a na jaře 2019 přešla spolupráce do režimu Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám dle metodiky KPSVL. Dne 5.1.2022 bylo uzavřeno nové 

memorandum o spolupráci, ve kterém byla definována spolupráce v novém 

programovém období dle metodiky KSPV+.  

V Moravské Třebové jsou nejvíce akcentována témata bydlení, zadluženosti, 

bezpečnosti, mezilidských vztahů a integrace žáků ve vzdělávání. Konkrétněji se 

město věnuje tématům dostupného bydlení pro různé skupiny obyvatel, či 

subjektivnímu vnímání bezpečnosti obyvatel zejména v užším centru města.  

 

3.2 Charakteristika sociálního vyloučení 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o 

sociálních službách“) definuje pojem sociálního vyloučení a základní druhy 

poskytovaných sociálních služeb. 

Sociální vyloučení: Proces, během kterého jsou jednotlivci či celé skupiny 

vytěsňovány na okraj společnosti a je jim ztížen či omezen přístup ke zdrojům a 

příležitostem, které jsou běžně dostupné ostatním členům společnosti. Mezi tyto zdroje 

je řazeno především zaměstnání, bydlení, sociální ochrana, zdravotní péče a vzdělání. 

Proces sociálního vyloučení se vždy dotýká celé společnosti, jedním z jeho 

negativních rysů je trvalé narušování společenské soudržnosti. Dále představuje 

kontinuální společenský fenomén, jehož řešení si vyžaduje komplexní přístup. 
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Absolutní formu sociálního vyloučení představuje v současnosti zejména 

bezdomovectví. Míra sociálního vyloučení je ovlivněna nejen mírou rozvinutí 

jednotlivých regionů ČR, ale i rozdílnými regionálními přístupy k jejich řešení. 

Prostorově vymezené lokality v Moravské Třebové 

Za sociálně vyloučené lokality ve městě Moravská Třebová lze považovat Centrum 

města (Masarykovo nám. a okolí, městská ubytovna, Františkánský klášter, vybrané 

objekty širšího centra města na ulici Olomoucké, Brněnské), městské holobyty 

v Boršově. 

Tabulka 1: Osoby ohrožené sociálním vyloučením v Moravské Třebové 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
v Moravské Třebové 

Počty osob Zdroj 

 

Počet obyvatel města  9 656  (2022) ČSÚ 

Příjemci Příspěvku na živobytí 220  
EZ (2021), ÚP, 
Mapa 
nezaměstnanosti  

Příjemci Příspěvku na bydlení  288  EZ (2021), ÚP 

Příjemci Doplatku na bydlení  76  EZ (2021), ÚP 

Podíl uchazečů o zaměstnání 4,73 %  
(2020) ÚP, Mapa 
nezaměstnanosti 

Uchazeči o zaměstnání (déle než 12 měsíců) 69 
EZ (2020), ÚP, 
Mapa 
nezaměstnanosti  

Počet osob v exekuci (město) 820  (2019) Mapa 
exekucí 

Celkový počet exekucí 4 341  (2019) Mapa 
exekucí 

Podíl osob s 3-9 exekucemi z celkového počtu 
osob v exekuci (820) 

45 % 
(2019) Mapa 
exekucí 

Podíl osob s 10 a více exekucemi z celkového 
počtu osob v exekuci (820) 

17 % 
(2019) Mapa 
exekucí 

Celkový počet exekucí 4 341  
(2019) Mapa 
exekucí 

Průměrný počet exekucí na osobu  5,3  
(2019) Mapa 
exekucí 

Počet osob v osobním bankrotu 157 
(2019) Mapa 
bankrotů 
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Podíl osob v osobním bankrotu (přepočet obyv. 
nad 18 let) 

1,86 % 
(2019) Insolvenční 
rejstřík  

Odhad počtu osob v bytové nouzi:   

- Osoby bez domova  10 
(2021) SKP-
centrum 

- Osoby bez bytu  107 
(2021) SKP-
centrum 

- Osoby v nejistém bydlení 15 
(2021) SKP-
centrum 

- Osoby v nevyhovující bydlení 100 
(2021) SKP-
centrum 

Osoby v bytové nouzi celkem 232 
(2021) SKP-
centrum 

Počet žadatelů o volný městský byt  200 
(2021) město 
Moravská Třebová 

Romové ohrožení sociálním vyloučením 
(domácnosti) 

15 až 20 

Koncepce 
prevence 
kriminality 2021-
2025 

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2018) 15 ASZ MMR 

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2019) 13 ASZ MMR 

Hodnota indexu sociálního vyloučení (2020) 13 ASZ MMR 

Zdroj: Vlastní zpracování + zdroje uvedené v tabulce (Mapa exekucí, mapa bankrotů, mapa 

nezaměstnanosti, ÚP, ČSÚ, insolvenční rejstřík, EZ Moravská Třebová, Zdenka Hilscher - 

2021) 

3.2.1 Index sociální vyloučení 

Index sociálního vyloučení umožňuje na základě administrativních dat srovnání míry 

sociálního vyloučení mezi různými lokalitami a také sledování změn rozsahu 

sociálního vyloučení v čase. Index také slouží jako zdroj aktuálních informací 

potřebných pro návrhy sociálních politik, jejich realizaci a monitoring. Do tvorby indexu 

se promítá pět indikátorů – počet příjemců příspěvku na živobytí, počet příjemců 

příspěvku na bydlení, počet osob v exekuci, počet dlouhodobě nezaměstnaných 

osob a počet předčasných odchodů ze systému vzdělávání. Uvedené indikátory se 

meziročně aktualizují po obdržení výchozích dat od odpovědných institucí. 

Město Moravská Třebová mělo index sociálního vyloučení za rok 2018 na hodnotě 

15, v roce 2019 došlo ke snížení na hodnotu 13, v roce 2020 zůstal index na 

hodnotě 13.  
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Obec tak již spadá do čtvrté kategorie, indikující nejvyšší zatížení sociálním 

vyloučením, s pozitivním trendem postupného snižování hodnot 

3.2.2 Dluhová problematika 

Zadluženost je fenomén, jenž má na vznik a prohlubování sociálního vyloučení 

významný vliv. Dlouhodobě neřešená zadluženost, zvláště pak po uvalení exekuce, 

má často za následek rozhodnutí takto postižených osob pracovat mimo legální trh 

práce. Zadluženost zaměstnanců bývá vnímána jako komplikace i ze strany 

zaměstnavatelů, kteří musí srážky ze mzdy na splácení řešit, a rovněž ovlivňuje i 

stabilitu bydlení. Zadluženost ovlivňuje všechny oblasti života (bydlení, 

zaměstnanost, zdraví, volný čas, mezilidské vztahy, vzdělání, výchovu dětí a další) 

dotčených obyvatel. Zprostředkovaně pak zasahuje tento problém do celé 

společnosti. 

Rozsah předlužení V soudní exekuci se v roce 2019 nacházelo celkem 820 

obyvatel Moravské Třebové, tj. cca 9,56 % obyvatel města 

(odpovídá průměru ČR, ale v rámci Pardubického kraje jde 

o vysoké hodnoty). 

Charakteristiky 

předlužení 

Podíl osob v exekuci v Moravské Třebové v posledních 

letech klesal (snížení 2016 – 2019 o 2 procentní body, tedy 

cca 170 osob), ovšem počet osob, které mají 3 a více 

exekucí nekopíroval snižující se trend, naopak mírně 

vzrostl (2/3 všech osob v exekuci má více jak 3 exekuce). 

Je nezbytné, aby se plánované intervence zaměřovaly 

právě na osoby s vícečetnými exekucemi, tedy osoby 

v dluhové pasti, které se pro zlepšení situace neobejdou 

bez vnější intervence. 

Ovšem je nutné konstatovat, že nejsou zatím data 

z Exekutorské komory za roky 2020 a 2021, kdy jsou 

signály o nových osobách v exekuci s ohledem na snížení 

příjmů některých skupiny obyvatel během pandemie a 

s nastupujícím zdražováním základních životních potřeb 

(od 2021) 

Dluhy  

vůči městu 

Město Moravská Třebová eviduje dluhy osob v celkové 

výši 14 milionů Kč od 2 200 dlužníků. Z toho evidujeme 2,9 

milionů Kč dluhů na nájemném. 

Nejnaléhavější 

problémy z 

pohledu vedení obce 

Obecně souvisí s nedostatečnými kapacitami sociálních 

pracovníků a sociální práce, dále nedostatečnou 

koordinací aktérů (město, sociální služby, další 

poskytovatelé) a nedostatečnými kompetencemi cílové 

skupiny ve finanční a v širším pojetí i funkční gramotnosti. 
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3.2.3 Bezpečnost, prevence kriminality, sousedské vztahy a komunitní práce 

Problematika bezpečnosti, prevence rizikového chování a prevence kriminality je pro 

kvalitu života v obci jednou z klíčových oblastí. V Moravské Třebové podobně jako 

v dalších městech České republiky hraje významnou roli i další dimenze bezpečnosti, 

kterou je pocit bezpečí. Tento pocit se u každého jedince liší, je ovlivněn celou řadou 

různých faktorů. Obyvatelé se tak nemusí cítit bezpečně v místech, která nevykazují 

významnější nápad trestné činnosti. Rezonujícím tématem v prioritní oblasti bezpečí a 

občanské soužití byla rovněž riziková mládež a zajištění primárně preventivních aktivit 

napříč CS. 

Kriminalita-trestná 

činnost 

Index kriminality (2020) je relativně nízký – hodnota činí 

99. 

Struktura 

trestné činnosti 

Oproti jiným lokalitám je méně zastoupena majetková 

trestná činnost a krádeže, naopak vysoké zastoupení lze 

sledovat i v trestné činnosti páchané pod vlivem drog a 

páchané v souvislosti s výrobou či distribucí drog. 

Drogová scéna Z dostupných informací došlo v roce 2020 k poklesu 

trestných činů spojených s drogami. Pro město Moravská 

Třebová zajišťuje terénní práce Laxus z.ú., kdy se za rok 

2019 uskutečnilo – 46 výjezdů, 24 osob využilo sekundární 

výměnný program, počet klientů Ambulantního centra – 6 

osob, z toho 5 uživatelů drog se zájmem o léčbu a 1 osoba 

blízká. Celkem tak přímo využilo některou ze služeb Laxus 

z.ú. 19 obyvatel města Moravská Třebová. (Zdroj: 

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 

2021 – 2025) 

Koncentrace trestné 

činnosti a přestupků, 

pocit bezpečí 

Pocitově je vnímáno jako rizikové především samotné 

centrum města, místa s koncentrací restaurací, hospod 

apod. 

Přestupky  Celkem je evidováno v roce 2020 250 přestupků.  

Oproti létům 2018 a 2019, kdy bylo evidováno kolem 300 

přestupků za rok, jde o výrazný pokles. 

  

Občanské soužití Dle aktérů lze ve městě identifikovat latentní etnické 

napětí, které může přejít do sporů či násilných incidentů. 

Většina oslovených Romů nepociťuje však ve městě obavy 

o svou bezpečnost ani se nesetkává s projevy rasismu ve 

veřejném prostoru. K diskriminaci však dochází na 

školách, v bydlení a u zaměstnavatelů. Město doposud 
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neumělo téma soužití majority s minoritou správně 

komunikovat. 

 

Prevence kriminality V oblasti prevence je aktéry pozitivně hodnocen kamerový 

systém, dále činnost městské i státní policie, preventivní, 

volnočasové, komunitní a sportovní aktivity, dále terénní 

programy pro dospělé v rámci Komunitního klubu. 

 

Podpora  

komunitního života 

Město Moravská Třebová podporuje realizaci komunitních 

kulturních, volnočasových a sportovních aktivit, do 

některých jsou zapojeni i sociálně vyloučení obyvatelé, na 

tyto občany se zaměřuje činnost komunitního klubu. 

Instituce veřejného  

a komunitního života 

Ve městě působí především kulturní instituce: Muzeum 

Moravská Třebová, Zámek Moravská Třebová, Knihovna 

města Moravská Třebová, Kulturní služby města Moravská 

Třebová, Občanské informační centrum aj. 

Zapojování veřejnosti Město Moravská Třebová je členem Národní sítě Zdravých 

měst, realizuje projekt Zdravé město – místní Agendu 21. 

Kromě kampaní realizuje tzv. Fórum Zdravého města 

(hledání tzv. 10P – 10 největších problémů města), které 

se koná každoročně za účasti veřejnosti. Zvyšuje se 

povědomí o práci komunitních pracovníků i domovníků. 

Veřejnost se již seznámila s činností Komunitního klubu a 

zaznamenáváme zvýšený zájem o komunitní práci, a to 

napříč obyvatelstvem v Moravské Třebové. 

Komunitní klub je nyní vnímán jako ryze romský klub, ale 

postupně vešlo v povědomí lidí. Komunitní klub je 

neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje všem 

lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené 

problémy. Dále slouží jako veřejný prostor pro 

uskutečňování aktivit, které utváří místní občané podle 

vlastních potřeb a zájmů s cílem zlepšit sociální situaci 

nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku 
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3.2.4 Zaměstnanost a rodina 

Nezaměstnanost, především dlouhodobá nezaměstnanost, má velmi úzkou spojitost 

se sociálním vyloučením. Nezbytným předpokladem pro boj proti jeho vzniku či 

prohloubení je zajištění rovného přístupu k zaměstnání pro všechny skupiny obyvatel, 

zejména u produktivní složky obyvatelstva. Moravská Třebová je dlouhodobě v rámci 

Pardubického kraje oblast s nejvyšší nezaměstnaností.  

Počet 

nezaměstnaných  

a délka evidence 

K 31. 1. 2022 bylo ve městě Moravská Třebová evidováno 

258 osob ve věku 15–64 let (jedná se o počet uchazečů, 

kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání). Na 

území ORP činil ke stejnému datu počet všech uchazečů 

pak 2 111 osob. 

Podíl nezaměstnaných 

osob 

K 30. 1. 2022 činil podíl nezaměstnaných osob (PNO) 

3,9 %. Řadí se tak mezi obce s nejvyšším podílem 

nezaměstnaných osob v rámci okresu Svitavy i 

Pardubického kraje. Na území ORP pak podíl činil 3,5 %. 

Jedná se o ORP s nejvyšším PNO v Pardubickém 

kraji.         

Délka evidence K 31.1.2022 činila délka evidence do 5 měsíců – 47 %, 

evidence do 12 měsíců – 20 %, evidence nad 12 měsíců – 

33 % z celkového počtu UoZ. 

Struktura UoZ Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu 

stejného věku, vzrostl k 31.1.2022 na 2,6 %. Podíl 

nezaměstnaných stejný nebo vyšší, než republikový 

průměr nevykázal žádný okres, nejvyšší byl v okrese 

Chrudim (3,1 %) a Svitavy (3,1 %). Nejnižší podíl 

nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Ústí nad Orlicí 

(2,2 %). Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 

2,7 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,5 %. 

Nabídka pracovních 

míst 

Ve městě Moravská Třebová bylo k 31.1.2022 v databázi 

ÚP ČR 325 volných míst. Z toho pro cizince 130 míst. 

Aktivní politika 

zaměstnanosti 

K 31.1.2022 vykonávalo veřejně prospěšné práce v rámci 

ORP 110 osob. V rámci projektu PDU dalších 32 osob. 

V roce 2021 bylo uzavřeno 7 dohod SUPM.   

Vyloučení z trhu práce Část dlouhodobě nezaměstnaných vykazuje apatii a 

rezignaci na řešení životní situace, přijímají stávající 

situaci jako trvalou a přenáší své návyky na nastupující 

generaci. 
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Vyloučení z trhu práce se týká také předlužených osob 

(nejen ze sociálně vyloučeného prostředí), pro něž 

navýšení legálních příjmů znamená hrozbu jejich 

zabavení. 

Výrazné omezení možností zaměstnání vykazují také 

nízkokvalifikovaní zaměstnanci/kyně, kteří mohou nalézt 

uplatnění zejména ve směnných provozech. 

V oblasti zaměstnanosti je mezi Romy identifikována 

zkušenost s diskriminací z důvodu etnicity. 

Zdroj: GŘ ÚP ČR, Portál MPSV 

Ohrožené rodiny s dětmi 

V Moravské Třebové je velké množství rodin, včetně mladých dospělých, které jsou 

ohroženy sociálním vyloučením nebo se nachází v pasti sociálního vyloučení a 

podpora neodpovídá jejich potřebám a specifickým situacím, v nichž se nachází. 

Odhadovaný počet rodin v bytové nouzi na území Moravské Třebové je cca 232 rodin. 

Sociální dávky  

Mimořádná 
okamžitá 
pomoc  

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Moravské Třebové za rok 
2020 vyplatilo 57 dávek okamžité pomoci v celkové hodnotě 190.393,- 
Kč.  

Kontaktní pracoviště v Moravské Třebové za rok 2021 vyplatilo 167 
dávek mimořádné okamžité pomoci v celkové hodnotě 297. 396,- Kč. 

  

Další 
nepojistné 
sociální dávky   

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Moravské Třebové vyplatilo v 
roce 2020 12 434 dávek příspěvku na péči. Poskytlo 19 příspěvků na 
zvláštní pomůcku v celkové výši 2. 508. 338,- Kč.  

Kontaktní pracoviště v Moravské Třebové vyplatilo v roce 2021 13 178 
dávek příspěvku na péči. Poskytlo 7 příspěvků na zvláštní pomůcku v 
celkové výši 1. 186. 348,- Kč  

 
Zdroj: ÚP Moravská Třebová 

 Rok 2020 Rok 2021 

Doplatek na bydlení  67  76 

Příspěvek na živobytí  219  220 

Příspěvek na bydlení  314  288 

Příspěvek na mobilitu  896  899 

Zdroj: ÚP Moravská Třebová 
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3.2.5 Bydlení 

Zajištění bydlení jako základní životní potřeby je nezbytnou součástí sociálního 

začleňování. Dlouhodobý život v nestabilním a nejistém ubytování (azylové domy, 

ubytovny, byty s krátkou nájemní smlouvou) nebo v nedůstojných podmínkách 

(přeplněné nebo jinak závadové byty) snižuje účinnost dalších aktivit sociálního 

začleňování. 

V Moravské Třebové je téma bydlení podrobněji analyzováno, ASZ spolupracovala 

s městem na tématu bydlení již v roce 2018. Město se potýká s nedostatkem 

městských bytů, chybí bytové kapacity pro specifické skupiny obyvatel. Ve městě není 

dostatečně zajištěna sociální práce s osobami v substandardních formách bydlení. 

  

Celkový počet bytů 

ve městě 

4 750  

Byty ve vlastnictví 

města 

Celkem 291 bytů 

Z toho  

- 56 bytů zvláštního určení 

- 7 tzv. holobytů 

- 103 bytů v samotném centru města 

Neobsazené byty ve 

městě 

570 (tj. 12 % všech bytů), z velké části jsou určeny 

k rekreaci, případně jsou prázdné, ale také je u řady z nich 

nutná náročnější rekonstrukce 

Počet osob/byt Dlouhodobě se snižuje, nyní činí cca 2,3 obyv./byt, vysoký je 

počet nejen sólo rodičů (více než 350 domácností), ale také 

osamělých osob (především seniorů v rodinných domech). 

Bytová politika města Město přiděluje byty ve svém vlastnictví na základě 

potřebnosti (vyhodnocení sociální situace příslušnou 

komisí), ročně komise rozhoduje o přidělení 15 – 20 bytů, 

přičemž eviduje asi 200 žadatelů o městské bydlení. 

Ceny nájemného se dle kvality (kategorií) bytů pohybují mezi 

34 a 72 Kč/m2, smlouvy jsou s nájemníky uzavírány 

zpravidla na 1 rok, ale také na 3 měsíce a posléze 6 měsíců, 

u dlužníků však mohou být prodlužovány s měsíční 

periodicitou. 

U dlužníků město přistupuje k řešení individuálně, soudní 

vymáhání pohledávky je až poslední možností. 

Bariéry pro žadatele 

o městské bydlení 

Bytový fond ve městě neodpovídá jeho současným 

potřebám, stagnující bytová výstavba v posledních 20 letech 

(docházelo pouze k výstavbě rodinných domů) má za 

následek chybějící kapacity nájemního bydlení zejména 

v menších, ekonomicky dostupnějších bytech, naopak je ve 
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městě, zejména ve staré zástavbě, evidováno vysoké 

zastoupení vysokometrážních bytů, které však vyžadují 

náročné investice. 

Majitelé soukromých bytů v posledních letech 

hospodářského oživení pronajímají byty také sezónním nebo 

zahraničním dělníkům (případně zaměstnancům přes 

agentury). To ve městě zvedá ceny nájemného a zároveň se 

tím zvyšuje nedostupnost bydlení pro občany Moravské 

Třebové. Tento trend se týká také místních ubytoven. 

Městské byty představují pro část místních Romů 

dlouhodobě stabilní jistotu bydlení s vyhovujícími 

podmínkami. Jejich rozmístění po městě lze považovat za 

svého druhu dobrou praxi (nedochází k prostorové 

koncentraci), ačkoliv dochází k občasným problémům 

v soužití. Omezené kapacity bytového fondu tak způsobují, 

že osoby v bytové nouzi (např. sólo matky) často žijí v bytech 

soukromníků, kteří do objektů neinvestují a domácnosti tak 

žijí v nevyhovujícím bydlení. 

Osoby v bytové 

nouzi 

Přibližně 115 osob v akutní bytové nouzi, dle typologie 

Ethos: 

- Z toho sezónně až 3 bez střechy; 

- 32 lidí na ubytovně a zhruba 60 lidí v objektech 

Františkánů (klášter, Staré město, Gruna) bez bytu; 

- Minimálně 12 osob v holobytech v Boršově, kteří 

nemají přístup k tekoucí teplé vodě a jsou řazeni do 

skupiny Nevyhovující a nejisté bydlení. 

Soukromé byty Soukromí vlastníci (ve svém domě i SVJ apod.) vlastní 

přibližně dvě třetiny bytového fondu města, nájemní byty 

stejně jako byty v družstevním vlastnictví tvoří každé cca 20 

% struktury bytů ve městě. 

Ubytovny a 

substandardní 

ubytování 

Vysoký počet osob žije v městské ubytovně (cca 32, není 

naplněna kapacita) a v ubytování, které potřebným poskytuje 

Řád menších bratří (Františkáni, cca 30 osob). Komerční 

ubytovny jsou obsazeny sezónními pracovníky. Městská 

ubytovna je považována částí lidí za špatnou adresu a jejích 

služeb tak nevyužívají ani v nouzi. Tamní krizová lůžka jsou 

dlouhodobě nevyužívána (pružnější služby poskytují 

Františkáni) a slouží jako sklad nábytku. Obyvatelé ubytovny 

nebyli v minulosti dostatečně chránění před důsledky 

některých aspektů tzv. obchodu s chudobou (podvodné 

jednání agentů zdravotních pojišťoven, uzavírání půjček 

atp.), nebo jiných patologických jevů, které na ně dopadají 
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kvůli jejich nižším kompetencím, chudobě a společenskému 

postavení. 

Sociální práce / 

Pobytové služby 

sociální prevence 

V obci je k dispozici služba azylového ubytování pro 

obyvatele žijící v substandardních formách bydlení, je 

zajištěna terénní sociální práce. 

Nejnaléhavější 

problémy k řešení 

z pohledu vedení 

obce 

Nízký počet městských bytů, jejich nevhodná struktura. 

Slabý trh s bydlením (nízká nabídka volných bytů). 

Nutná revitalizace centra města, jehož velké části působí 

jako ghetto. 

Zdroj: Odbor majetku města a komunálního hospodářství; SKP-CENTRUM, o.p.s. 

Níže v popisu osob v bytové nouzi vycházíme z typologie ETHOS1. 

 

Tabulka 2: Osoby v bytové nouzi 

Kategorie   Životní situace   Počet osob   

Bez střechy   
Osoby přežívající venku nebo v 

noclehárně 

10   

Bez bytu   

Osoby v ubytovnách, 

azylových domech, zařízení pro 

děti, věznice a vazební věznice   

- Ubytovny 32 

- Azylové domy 28 

- Věznice a vazební věznice 29 

- Dětský domov 18   

Nejisté 

bydlení   

Nejistě, přechodné bydlení, 

domácí násilí   

Cca 15   

Nevyhovující 

bydlení   

Provizorní, nevhodné, 

přelidněné bydlení (lokality 

sociálního vyloučení)  

Cca 100   

Celkem   V bytové nouzi   232 

Zdroj: SKP-CENTRUM, o.p.s. 

 

                                                
1 Typologie ETHOS terminologicky kategorizuje situace bezdomovství a vyloučení z 

bydlení a slouží k lepší orientaci v problematice bytové nouze a vyloučení z bydlení 

na místní a státní úrovni 
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4 Místní síť a její financování 

Místní síť popisuje zdroje, které jsou v území dostupná pro řešení potřeb cílové 

skupiny.  

4.1 Sociální služby 

Tabulka 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb 

Název 

poskytovatele 

Zařízení 

poskytovatele 

/ Název služby 

Druh 

služby 

Forma 

poskytování 

služby 

Regionalita / 

územní 

působení 

Cílová 
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kategorie 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770816188_6&706f=8ae41a726c4bf639
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770816188_6&706f=8ae41a726c4bf639
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652770777293_1&706f=e6fe83c606bd2342
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652771327038_9&706f=80dfb75eab02a361
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1652771327038_9&706f=80dfb75eab02a361
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4.2 Další služby a aktivity 

Tabulka 4: Přehled dalších služeb a aktivit 

Název 

organizace 

Název služby nebo 

aktivity 

Cílová skupina 

Laxus, z.ú. Centrum terénních 

programů 

Osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách 

Klášter  Zázemí a ubytování 

osobám ohroženým 

bezdomovectvím a 

osobám, které se ocitly 

v těžké životní situaci 

Osoby bez přístřeší, osoby do 26 let 

věku opouštějící školská zařízení 

pro výkon ústavní péče, osoby 

v krizi, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách, etnické 

menšiny 

Domov pro 

rodinu z.s. 

Azylový dům pro rodiče 

s dětmi 

Partnerské a manželské páry s 

dětmi, matka s dětmi, otec s dětmi, 

těhotné ženy (od 28. týdne 

těhotenství) 

Bonanza 

Vendolí, z.ú 

Pomoc a podporu 

rodinám s ohroženými 

dětmi 

Rodiny s dětmi 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3 Vyhodnocení předchozího plánovacího cyklu 

V listopadu roku 2021 byla vydána Evaluační zpráva Moravská Třebová (dále jen EZ), 

která předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální začleňování 

(ASZ) s obcí Moravská Třebová letech 2018–2021 na základě analýzy výstupů a 

výsledků implementace Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská 

Třebová pro období 2019–2021 (dále jen SPSZ). Konkrétně je zacílena na oblast 

Bydlení. 2  

V Moravské Třebové je velmi dobrý základ pro komplexní práci s CS, ukazuje to 

vysoká míra aktivity několika klíčových aktérů. Těmi jsou především realizátoři projektů 

a tajemnice města. 

                                                
2 Zdenka Hilscher, 2021. Evaluační zpráva Moravská Třebová. MMR, ASZ. 2021. 
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V oblasti dluhů došlo k navýšení kapacity dluhového poradenství, které by se i nadále 

mělo v budoucnu rozšiřovat. Dařilo se nabízet a realizovat poradenství i přes omezení 

osobních kontaktů. Co se týče prohloubení informovanosti mezi odbornou veřejností i 

veřejností obecně, vyšla Brožura. Obsahem Brožury je sociálně právní minimum a 

dluhová problematika. Probíhají skupinové workshopy na středních školách, účelem 

je edukovat cílovou skupinu ve finanční a právní gramotnosti. 

I přes covidová opatření mělo pozitivní dopad vybudování komunitní klubovny 

(nahrazující bývalé Centrum volného času) pro cílovou skupinu obyvatel především z 

řad romské menšiny ve městě. Tato část obyvatel se dříve pohybovala v centru města 

a mohli být majoritní společností vnímáni jako “rušivý element”. Nyní jsou organizováni 

mimo centrální lokalitu a mají prostor pro společné trávení volného času. Bohužel v 

době pandemie došlo k narušení možnosti setkávání, porozumění, lidé se od sebe 

vzdálili, ztratila se občanská soudržnost. V tomto duchu je třeba na dobře zahájenou 

práci navázat a tyto hodnoty obnovit. 

Tabulka 5: Projekty KPSVL 

Číslo výzvy ŘO  Název projektu  
Název 

žadatele/příjemce  
Realizace 

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/

16_052/0016043) 

Rodina spolu  Charita Moravská 

Třebová 

1.3.2020-

30.6.2022 

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/

16_052/0016200) 

Řešíme dluhy v 

Moravské Třebové 

 Charita Moravská 

Třebová 

 

 1.7.2020- 

30.6.2022 

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/

16_052/0016146) 

Podpora 

sociálního 

začleňování v 

Moravské Třebové  

 Město Moravská 

Třebová 

 

 1.7.2020-

31.10.2022 

Prodlouženo do 

12/22 

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/

16_052/0016190) 

Služby podpory 

bydlení v 

Moravské Třebové  

 SKP-CENTRUM, 

o.p.s. 

 1.7.2020-

30.6.2022 

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/

16_052/0016193) 

Hledáme řešení v 

Moravské Třebové  

 Květná zahrada, 

z.ú. 

 1.7.2020-

30.6.2022 

Zdroj: Vlastní zpracování + EZ 2021 
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Tabulka 6: Pozitivní dopady projektů KPSVL od začátku realizace k 30. 4. 2022 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4 Syntetická analýza 

Na základě získaných analytických podkladů byla provedena syntetická část 

analytických prací, a to prostřednictvím metody stromu problému. Aktéři v rámci 

činnosti pracovních skupin v roce 2019 identifikovali klíčové příčiny problémů dle 

jednotlivých tematických oblastí. V roce 2021 a 2022 byla vyhodnocena opatření na 

pracovních skupinách a individuálních konzultacích s realizátory projektů a na základě 

vyhodnocení došlo k aktualizaci klíčových problémů a příčin v území. Oproti 

předchozímu strategickému plánu na základě vyhodnocení dospěli členové PSPI 

k závěru zrušit samostatnou prioritní oblast Zdraví, a to z důvodu chybějícího 

realizátora opatření a z důvodu mizivé možnosti území ovlivnit oblast zdraví na 

komunální úrovni (nedostupnost zdravotní péče a prevence je systémová, strukturální 

záležitost). Problematika zdraví byla včleněna do souvisejících oblastí. 

 

 

 

Charita 
Moravská 
Třebová

(2 projekty)

VSTUP DO ODDLUŽENÍ 
18 OSOB; AKTIVNÍ 

ÚHRADA DLUHŮ 39 OSOB

ZVÝŠENÍ FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI:  

MAPOVÁNÍ DLUHŮ 48 
OSOB;  WORKSHOPY 58 

OSOB

OBNOVA NARUŠENÝCH 
FUNKCÍ RODIN

PROGRAM PREVENCE 
SOCIÁLNĚ 

PATOLOGICKÝCH JEVŮ (7 
UŽIVATELŮ)

Květná 
zahrada, z. ú.

ZISK ZAMĚSTNÁNÍ 21 
OSOB

ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ 
NA 53 TRÉNINKOVÝCH 

MÍSTECH 

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH 
PODMÍNEK OSOB V 

PROJEKTU

SKP-
centrum, o. p. 

s. 

NALEZENÍ BYDLENÍ 

26 DOMÁCNOSTÍ 

UDRŽENÍ BYDLENÍ 

12 DOMÁCNOSTÍ

ZLEPŠENÍ KLIMA NA 
UBYTOVNĚ

Město 
Moravská 
Třebová

STABILIZACE RODIN A 
VZÁJEMNÁ PODPORA 

RODIN

BUDOVÁNÍ DŮVĚRY A 
ZLEPŠENÍ POCITU 

BEZPEČÍ

ROZVOJ KOMUNITY A 
ZLEPŠOVÁNÍ VZTAHŮ
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Prioritní oblast 1. Dluhy 

Klíčový problém: Vysoká míra předlužení a osob v exekuci a riziko hlubšího 

propadu také u mladých ve věku 18 až 26 let 

Nedostatečná kapacita dluhových poraden (odborné + terénní) 

Málo osvěty v místě 

Nízké hodnocení pracovních pozic / úzké spektrum nabízených pracovních pozic 

Významná skupina pracujících osob s nízkými příjmy, zvlášť ohroženi skokovým 
zvyšováním cen energií a zdražováním základních životních potřeb  

Nízký sociální status – chybí pozitivní vzory a vazby 

Nedostatečné dlouhodobé a systematické vzdělávání v oblasti právní ochrany 

Dopady neřešení problému dluhy: zvyšující se počty osob, které dříve nikdy 

neměly problémy s dluhy a dostávají se nově do exekucí; ohrožení ztráty bydlení; 

prohlubování dluhové pasti a adaptace na život s exekucemi (práce na černo, 

závislost na sociálních dávkách, alternativní způsoby přivýdělku) 

Prioritní oblast 2. Bezpečnost, sousedské soužití a komunitní práce 

Jádrový problém: Tolerance veřejnosti k násilí a agresivnímu chování a 

neochota zapojení se do řešení problému. S tím spojená snížená míra 

bezpečí a riziko vzniku konfliktů v občanském soužití.  

Hlučné a nezvyklé chování skupiny sociálně vyloučených pohybujících se v centru 

města 

U části veřejnosti převažuje pocit nebezpečí v určitých oblastech města, který se 
z právního hlediska nedá řešit (pocit nebezpečí nenavazuje na zvýšenou 
kriminalitu) 

Ztrácí se sociální soudržnost, skupiny obyvatel se od sebe vzdalují symbolicky i 
fyzicky (sociálním statusem, životními cestami) 

Snížené kompetence cílové skupiny k řešení problémů 

Nedostatek financí na volnočasové aktivity dětí (organizace jsou, ale CS nemá 
finance) 

Dopady neřešení problému bezpečnost: zvyšující se napětí a neporozumění 

mezi skupinami obyvatel, prohlubování rozdílů, riziko rychlé eskalace napětí, 

neporozumění majority o nutnosti a přínosu pro-integračních kroků a aktivit města 

Prioritní oblast 3. Zaměstnanost a rodina 

Jádrový problém: Množství bariér pro vstup na trh práce pro osoby 

s hendikepy, zesílené kumulací sociálních hendikepů v rodinách, které ještě 

ztěžují přístup k zaměstnání osobám znevýhodněných na trhu práce a snižují 

jejich šanci udržet se na trhu práce  

Neexistuje vzor v rodině 

Rodinné prostředí nemotivuje k zaměstnání; rodiny mají množství problémů, které 

musí prioritně řešit a kumulace sociálních hendikepů v rodinách posiluje bariéry 
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vstupu a udržení se v zaměstnání (předlužení, nestabilní příjmy, nevyhovující 

bydlení, patologie,..)  

Nedostatek pracovních míst pro osoby zvlášť ohrožené na trhu práce a 

nepřipravenost zaměstnavatelů z veřejné sféry poskytovat pracovní místa osobám 

z CS; neexistuje lokální síť zaměstnanosti, která by usilovala o vytvoření 

pracovních příležitostí pro CS  

Chybějí nástroje pro aktivní politiku zaměstnanosti pro zvlášť ohrožené osoby na 

trhu práce (dlouhodobá nezaměstnanost, kumulace handicapů); úřad práce nemá 

kapacity pro časově náročnou individuální podporu zvlášť ohrožených osob na trhu 

práce 

Nedostatek pracovních příležitostí pro flexibilní úvazky 

CS se základním či nedokončeným vzděláním (+ kumulace hendikepů – 

alkohol,...); osoby z CS jako první vypadávají z pracovního trhu během krizí a při 

zvyšující se nezaměstnanosti 

Opatření v rámci politiky zaměstnanosti na sebe časově nenavazují (existují 

prodlevy – rekvalifikace / poradenství vs. práce) 

Dopady neřešení problému zaměstnanost a rodina: bez komplexního 

programu je podpora a vynaložené finance v oblasti zaměstnanosti neefektivní, 

protože necílí na odstranění bariér u jednotlivců a rodin; adaptace CS na život na 

sociálních dávkách s kombinací práce „na černo“; mezi generační přenos chudoby 

Prioritní oblast 4. Bydlení 

Jádrový problém: Vysoký počet domácností vyloučených z bydlení a 

ohrožených ztrátou bydlení  

Nedostatek obecních bytů a chybějící politická vůle řešit situaci osob vyloučených 

z bydlení (nejasná bytová politika města a plány), neochota vlastníků bytů 

poskytovat bydlení domácnostem z CS 

Nejsou implementovány nástroje snižující riziko spojené se zabydlováním CS 

v bytech (Systemická podpora domácností v sociálním bydlení formou sociální 

práce, garanční fondy, pojištění, sociálně realitní činnost) 

Nedostatečná kapacita podpory pro osoby vyloučených z bydlení a ohrožených 

ztrátou bydlení 

Neznalost možných zdrojů (u CS) 

Koncentrace problémů snižující energii CS na řešení nepříznivé situace spojené 

s bydlením 

Nedostatek financí nedosahující ani v případě pravidelného příjmu na komerční 

nájemné 

Generační zátěž – sociální dědičnost 
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Krizová situace - např. rozvod, úmrtí. Není včasný záchyt krizové situace 

Výskyt mužů samoživitelů/solo otců, jejichž situace je ještě horší než u 

samoživitelek/sólo matek, neboť hůře slaďují pracovní a rodinný život (péči o děti) 

Dopady neřešení problému bydlení: nemožnost CS dosáhnout pozitivní životní 

změny (vzdělání dětí, zaměstnání, řešení předlužení), kumulace osob sociálně 

vyloučených do lokalit, příležitost pro tzv. „obchodníky s chudobou“ a riziko 

vzniku nových SVL, nárůst bezdomovectví 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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5 Strategická část 

Strategická část navazuje na analýzu problémů, stanovuje řešení a popisuje cestu 

k pozitivní změně. Strategická část zahrnuje zastřešující dlouhodobý globální cíl, 

strategické cíle vázané k jednotlivým prioritním tematickým oblastem a určující 

zásadní změny v území, konkrétnější specifické cíle a konkrétní kroky a aktivity 

v podobě opatření. 

 

Globální cíl  

V důsledku dobře nastavených lokálních politik sociálního začleňování a podpoře 

klientské a komunitní práce dojde ke zmírnění sociálního vyloučení osob nejvíce 

ohrožených vyloučením v důsledku nepříznivé sociální situace a zlepšení jejich 

zapojení do běžného života společnosti. Ve městě panuje sociální soudržnost, 

všechny skupiny obyvatel participují na správě věcí dle svých možností a dovedností 

a sousedství fungují jako společenství-komunity.“ 
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5.1 Strategické cíle 

Priorita 1 

DLUHY 

Strategický cíl č. 1  

Nižší míra předlužení, méně osob v exekuci, snížení počtu 

nových osob v exekuci a menší riziko hlubšího propadu 

Cílová skupina 

 

820 obyvatel v soudní exekuci, s 2 exekucemi 12 %, 398 

osob v osobním bankrotu 

 

Specifické dílčí cíle: Očekávaná změna:  

1.1 

V Moravské 

Třebové mají osoby 

z CS, školy a 

veřejnost přístup 

k informacím 

týkajícím se 

dluhové 

problematiky 

Cílem je, aby lidé z CS byli kontinuálně podporováni ke změně 

hospodaření, a zvýšila se jejich finanční gramotnost, byl jim 

zajištěn přístup k právní podpoře při řešení specifických situací 

v rámci dluhové problematiky. Budou podporováni ve změně 

chování v rámci spotřebitelských vztahů a podporování v 

aktivním přístupu k řešení jejich situace s ohledem na jejich 

skutečné možnosti a schopnosti. Smyslem je, aby v Moravské 

Třebové nepřibývali noví dlužníci, aby byla veřejnost 

informována o službách a aby se u klientů snižovaly obavy 

z využití pomoci a ta byla zajištěna včasně. 

1.2  

V Moravské 

Třebové funguje síť 

služeb odborného 

dluhového 

poradenství   

Díky včasné detekci, zachování či navýšení kapacit dluhového 

poradenství a rozvoji terénní dluhové práce dojde ke zvýšení 

efektivity a urychlení podpory v rámci spolupráce OSP a řešení 

akutní situace. Díky této podpoře může docházet k redukci 

stávajícího počtu dlužníků. 

1.3  

V Moravské 

Třebové město 

systémově 

podporuje služby 

dluhového 

poradenství 

Cílem je zajistit efektivní propojení služeb v regionu a zapojení 

obce do sledování změn a dopadů práce s CS v rámci 

dluhového poradenství. Budou pravidelně sledovány potřeby 

CS a změny, které budou sloužit zároveň jako evaluační 

mechanismus pro spolupráci s NNO a možnost jejich stabilní 

finanční podpory. Smyslem je také odborné proškolení 

pracovníků. 

Možné ukazatele 

změny: 

Snížení počtu osob, s nimiž je ukončena nájemní smlouva 

z důvodu neplnění povinností na straně nájemníka 

Snížení počtu a podílu osob v exekuci 

Zvýšení dostupnosti „osobního bankrotu“ pro předlužené 

Snížení závažnosti a rozsahu předlužení u klientů sociálních 

služeb 
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Zvýšení počtu zmapovaných dluhů u předlužených klientů 

Snižování počtu a rozsahu dluhů obyvatel vůči městu 

Zvýšení kompetencí účastníků podpůrných aktivit 
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Priorita 2 

BEZPEČNOST, 

OBČANSKÉ 

SOUŽITÍ A 

KOMUNITNÍ 

PRÁCE 

Strategický cíl č. 2 

Stabilní udržování veřejného pořádku a posilování 

sociálního smíru 

Cílová skupina Do 100 sociálně vyloučených osob dle Gabalovy zprávy 

z r. 2015 

Specifické dílčí 

cíle: 

Očekávaná změna: 

2.1 

Propojení členů 

komunity, rozvoj 

komunity a její 

zapojení do života 

města, zlepšení 

sousedského 

soužití a 

vzájemného 

porozumění 

Cílem je rozvoj komunitního života jako nástroje pro integraci 

obyvatel pro hledání společného řešení ke zlepšení 

občanského soužití v obci a snížení výskytu sporů mezi 

obyvateli, kultivace prostředí, snížení sociálního napětí. 

Dojde ke sloučení komunitní práce pod jednoho realizátora, 

který zajistí bezpečné prostředí pro setkávání všech skupin 

obyvatel. Udržení pozice komunitního pracovníka. 

2.2  

Snižování 

výskytu sociálně 

patologických 

jevů, zejména u 

dětí a mládeže 
 

Cílem je zajištění preventivních aktivit pro mladé 15+ a 

podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení volného času. 

2.3 

Zlepšování pocitu 

bezpečí obyvatel 

města Moravská 

Třebová 
 

Cílem je zapojení širokého spektra různých aktérů na místní 

úrovni vč. různých zájmových skupin místních obyvatel, kteří 

spojí své profesní zkušenosti a místní znalost ve prospěch 

společného úsilí na místní úrovni (tj. na úrovni komunity). 

Důraz je kladen na komunikaci a také na spolupráci s 

institucemi a ostatní veřejností. Posílení vyššího pocitu 

bezpečí příležitostí k navazování osobních vazeb mezi 

sousedy, fyzickému setkávání a sdružování se s dalšími lidmi 

na veřejnosti. Smyslem je posílení participace u všech skupin 



 

32 
 

 

 

  

obyvatel tak, aby mohli společně spolupracovat na 

společných tématech a potřebách v oblasti bezpečnosti. 

Možné ukazatele 

změny: 

Snižování počtu trestných činů, indexu kriminality (specificky 

u mladistvých) 

Snižování agresivity, netolerance a projevů nenávisti ve 

městě 

Stabilní udržování veřejného pořádku, posilování sociální 

soudržnosti/odolnosti (resilience) prostřednictvím participace 

všech skupin obyvatel na správě věcí a podpory sousedství 

tak, aby fungovala jako společenství-komunity 

Zvyšování kompetencí účastníků podpůrných aktivit  

Zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti bezpečnosti, 

osobní komunikace mezi obyvateli města, městem a 

představiteli bezpečnostních složek 

Zvyšování pocitu bezpečí obyvatel města 
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Priorita 3 

ZAMĚSTNANOST 

A 

RODINA 

Strategický cíl č. 3 

Odbourání bariér pro přístup k zaměstnání u osob 

znevýhodněných na trhu práce kumulací hendikepů 

Cílová skupina 239 uchazečů o zaměstnání, z toho cca 26,4 % v evidenci 

déle než 1 měsíců, 10 % v evidenci 12-24 měsíců, 10 % 

uchazečů je v evidenci více než 24 měsíců 

Specifické dílčí 

cíle: 

Očekávaná změna: 

3.1  

Podpora 

pracovních 

příležitostí pro 

osoby s kumulací 

hendikepů  

Cílem je zvýšení možností pracovního uplatnění pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce kumulací hendikepů formou 

efektivního pracovního poradenství, sociálního podnikání, 

podporovaného zaměstnání či umožněním flexibilních 

pracovních úvazků. 

3.2 

Komplexní 

program na 

podporu osob 

ohrožených na 

trhu práce 

v přístupu 

k zaměstnání a 

jeho udržení 

Cílem je pomocí individuálních i skupinových aktivit vytvořit 

komplexní program, který povede k vyšší připravenosti 

vyloučených osob pro vstup na trh práce. Smyslem je zacílení 

aktivit na zvýšení úspěšnosti na trhu práce přípravou a 

vybavením kompetencemi pro nástup a udržení zaměstnání. 

3.3 

Podpora služeb 

směřujících k 

obnovení 

narušených 

funkcí rodiny a 

služeb pro 

ohrožených rodin 

s dětmi zasažené 

školním 

neúspěchem dětí 
 

Cílem je navýšit kapacitu SAS pro rodiny s dětmi, zajistit 

terapeutickou podporu pro rodiny s narušenými funkcemi a 

znevýhodněným rodinám pomoci ke zvýšení školního 

úspěchu dětí formou doučování. Vznikne nové pracovní místo 

koordinátora dobrovolníků. 
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Možné ukazatele 

změny: 

Zvyšování počtu osob vybavených kompetencemi pro 

vstup/návrat na trh práce 

Snižování rozsahu, závažnosti a kumulace překážek pro 

vstup/návrat na trh práce 

Zvyšování počtu podporovaných pracovních míst a zvyšování 

počtu osob přecházejících do standardního zaměstnání 

Počet osob, které nastoupily do zaměstnání  

Počet osob, které si udržely zaměstnání min. 3 měsíce 

Zlepšování školní úspěšnosti žáků a studentů  

Obnova narušených funkcí rodin 
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Priorita 4 

BYDLENÍ 

Strategický cíl č. 4 

V Moravské Třebové se zvyšuje počet zabydlených 

domácností a snižuje počet osob vyloučených z bydlení a 

domácností ohrožených jeho ztrátou 
 

Cílová skupina Osoby vyloučené z bydlení dle ETHOS (510): 

− z toho bez střechy (10) 

− z toho bez bytu (118) 

− z toho v nejistém bydlení (cca 15) 

− z toho v nevyhovujícím bydlení (cca 100) 

Specifické skupiny vyloučené z bydlení: 

− děti a mládež, mladí lidé opouštějící zařízení 

ústavní péče, vícečetné rodiny, národnostní a 

etnické menšiny – specificky Romové, cizinci 

obchodovaní na trhu práce, lidé starší 65 let s více 

znevýhodněními, s nízkým důchodem, domácnosti 

s nízkými příjmy, domácnosti s jedním příjmem (vč. 

sólo rodičů) či domácnosti jednotlivců, lidé s 

dlouhodobou zkušeností s bezdomovectvím, lidé 

po výkonu trestu, lidé se závislostním chováním 

(většinou alkohol), lidé se zdravotním hendikepem, 

psychickým onemocněním,…. 

Specifické dílčí 

cíle: 

Očekávaná změna: 

4.1 

Dostatečná 

kapacita podpory 

pro cílovou 

skupinu osob 

vyloučených z 

bydlení a 

ohrožených 

ztrátou bydlení 

v rámci systému 

zabydlování v 

bytech 

Cílem je zajištění adekvátního standardního bydlení pro 

osoby sociálně vyloučené a také podpora při zabezpečování 

příjmu k úhradě nákladů na bydlení, aby tento nebyl bariérou 

k získání bytu. Smyslem je motivovat osoby sociálně 

vyloučené, podporovat je, aby nerezignovaly na svoji životní 

situaci, aby měly dostatek energie na řešení nepříznivé 

situace spojené s bydlením. Osoby z CS jsou podporovány v 

odbourávání nesmělosti, studu, strachu požádat o pomoc a je 

pracováno na posílení jejich sebevědomí. 
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4.2 

Bude zajištěn 

dostatek bytů pro 

zabydlení 

domácností z CS 

a dojde 

k úspěšnému 

zabydlení 

v bytech za 

předpokladu 

podpory CS 

v udržení 

v bydlení 

Zvýšení počtu jednotlivců i rodin, které získají a udrží bydlení. 

Spolupráce mezi městem a NNO, kde bude uzavřena dohoda 

o spolupráci k realizaci projektu na zabydlování v městských 

bytech. 

4.3 

V Moravské 

Třebové je 

koncepčně 

uchopena bytová 

i sociální politika, 

město podporuje 

výstavbu 

Město má vypracovanou funkční dlouhodobou koncepci 

rozvoje sociálních služeb a bydlení. Město podpoří a ovlivňuje 

novou bytovou výstavbu v souladu s novou bytovou koncepcí 

a strategickým plánem rozvoje města. Pro osoby z cílové 

skupiny znevýhodněných osob jsou dostupné všechny formy 

bydlení, včetně krizového. 

 

Možné ukazatele 

změny: 

Zvýšená dostupnost standardního bydlení pro uchazeče 

aktivně řešící nepříznivou sociální situaci 

Zvýšení motivace a možností osob bez domova a 

v nestandardních bytových podmínkách k získání 

standardního bydlení  

Snížení počtu osob žijících bez domova a v substandardních 

bytových podmínkách 

Minimalizace počtu osob, které se neudrží v bydlení alespoň 

1 rok (vrátí se zpět do substandardního bydlení) a vypadnou 

mimo systém podpory bydlení 

Zvýšená efektivita, kvalita a transparentnost bytové politiky 

města 
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5.2 Seznam opatření specifických cílů 

Tabulka 7: Charakteristiky opatření – dluhy 

Seznam opatření specifických cílů 

Strategie intervence Prioritní oblast 1  

DLUHY   

Specifický cíl 1.1 

 

V Moravské Třebové mají obyvatelé města přístup 

k aktuálním informacím k dluhové problematice, 

obyvatelé vědí, jak situaci řešit a na koho se obrátit 

Vazba na další cíle 4.2 

Opatření 1.1.1 

 

Praktické semináře a workshopy v oblasti dluhové 

problematiky pro školy a veřejnost 

Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením v oblasti dluhů 

Zdroj finančního krytí:  Prostředky z rozpočtu města/MŠMT 

Harmonogram: 2023 - 2027 

Indikátor výstupu: Počet seminářů, počet workshopů, počet účastníků, počet 

zapojených škol 

Implementační subjekt: NNO, obec, školy 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků 
z rozpočtu města 

- kvalifikovaný a dostupný realizátor 
- zapojení škol 

Opatření 1.1.2 Je zajištěna a pravidelně podporována osvětová 

kampaň zaměřená na problematiku zadlužení a 

prevenci nejen na veřejných místech obce. Je 

věnována cílená pozornost na akce typu „Milostivé 

léto“ a poskytnutá mediální podpora a osvěta je po 

skončení akce/aktivit vyhodnocena 

Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením v oblasti dluhů, obyvatelé města Moravská 

Třebová 

Zdroj finančního krytí: Prostředky z rozpočtu města 
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Harmonogram 2023 - 2027 

Indikátor výstupu 

 

Počet setkání, počet mediálních výstupů, počet 
zapojených aktérů 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - politická podpora 
- koordinace zapojených subjektů 
- monitorování rizik (podvodné reklamy, nekalé 

obchodní praktiky) 

Specifický cíl 1.2 

 

V Moravské Třebové funguje efektivní síť služeb 

dluhového poradenství v rozsahu, který je adekvátní 

k potřebám CS 

Vazba na další cíle  2.1, 3.1 

Opatření 1.2.2 Pravidelná setkání aktérů na místní úrovni s cílem 

posílení spolupráce a kompetencí v dluhové oblasti 

pracovníků organizací a institucí, kteří pracují s CS 

sociálně vyloučených a ohrožených.  

Úkolem je naplnit strategii území účinně řešit zadluženost 

obyvatel a nastavit podporu a kroky vedoucích 

k předcházení novým rizikovým dluhům a exekucím. V 

oblasti dluhového poradenství a aktuálních informací jsou 

proškoleni nejen pracovníci terénních služeb, SAS, 

sociální rehabilitace, pracovníků obce, úřadu práce, kteří 

pracují s ohroženými osobami v Moravské Třebové, ale i 

další zástupci aktérů jako jsou asistenti prevence 

kriminality, domovníci, pracovníci NZDM a volnočasových 

zařízení, škol apod. Ti pak efektivně síťují osoby z CS na 

další stupeň podpory v rámci TP nebo OSP se zaměřením 

na řešení zadlužení CS. 

Cílová skupina Místní aktéři a spolupracující organizace, které pracují s 

cílovou skupinou v oblasti dluhů, a které cílové skupině 

předávají informace z této oblasti 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KSPV+ 

Harmonogram 2023 - 2027 

Indikátor výstupu Počet setkání, počet zapojených subjektů, počet 

účastníků, počet výstupů  
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Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace  
- kvalifikovaný a dostupný znalostní aktér (realizátor 

OSP v oblasti dluhů) 
- koordinace zapojených subjektů 

Opatření 1.2.3 Udržení a rozšíření (o min. 1.0 úvazku sociální 

pracovník a 0.6 úvazku právník) odborného 

sociálního poradenství pro řešení situace CS v 

dluzích 

Cílová skupina Obyvatelé sociálně vyloučené lokality 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KSPV+ 

Harmonogram 2023 - 2027 

Indikátor výstupu Počet úvazků pro zajištění služby (1,6 úvazku) 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- zajištění vstupu CS do aktivit 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 
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Tabulka 8: Charakteristiky opatření – bezpečnost, občanské soužití a komunitní práce 

Seznam opatření specifických cílů  

Strategie intervence  Prioritní oblast 2   

BEZPEČNOST, OBČANSKÉ SOUŽITÍ  

A KOMUNITNÍ PRÁCE 

Specifický cíl 2.1  

   

Propojení členů komunity, rozvoj komunity a její 

zapojení do života města, zlepšení sousedského soužití 

a vzájemného porozumění prostřednictvím podpory 

tvorby místních společenství / občanských komunit 

(např. formou participativních mikrograntů v SVL, 

podpory aktivních lídrů a dobrovolnictví, zapojování 

obyvatel SVL do rozhodovacích procesů) 

Vazba na další cíle  4.3  

Opatření 2.1.1   Od roku 2023 dojde ke sloučení komunitní sociální 

práce v Moravské Třebové pod jednoho realizátora 

(NNO), který zajistí bezpečné prostředí pro setkávání 

všech skupin obyvatel. Komunitní klub bude sloužit 

primárně jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit, 

které utváří zástupci místních obyvatel podle vlastních 

potřeb a zájmů. Komunitní klub bude neutrálním a 

otevřeným prostorem, který umožňuje lidem scházet se, 

společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. 

Cílová skupina Děti, mládež a dospělé osoby 

Zdroj finančního krytí:  OPZ+, výzva KSPV+ 

Harmonogram 2023-2027 

Indikátory výstupu Udržení prostoru, zajištění realizace klubu, počet 

zapojených obyvatel  

Implementační 

subjekt:  

NNO, obec 
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Předpoklad realizace:  • poskytnutí dotace a/nebo uvolnění prostředků z 

rozpočtu města  

• spolupráce a koordinace zapojených subjektů 

(především NNO a města) 

• existence platformy pro sdílení   

• zajištění zapojení CS a veřejnosti do aktivit  

• zajištění kontinuity aktivit v komunitním klubu (do 

2022) a plynulé navázání. Respektování předchozí 

práce komunitního klubu 

Opatření 2.1.2  

   

Udržení a podpora rozvoje komunitní sociální práce 

prostřednictvím Mapování kontextu komunity a potřeb 

členů komunity, práce na tématu a potřebách komunity, 

tvorby sociální sítě a vazeb komunity na aktéry, vzdělávání 

realizačního týmu a aktivních členů komunity, 

odborné/metodické podpory, supervize realizačního týmu a 

vyhodnocení komunitní práce se zapojením komunity 

Cílová skupina Sociálně vyloučené osoby  

Zdroj finančního krytí:  OPZ+, výzva KSPV+ 

Harmonogram 2023-2027 

Indikátory výstupu Počet vzdělávání, počet supervizí 

Implementační 

subjekt:  

NNO, obec 

Předpoklad realizace:  • poskytnutí dotace   

• zajištění zapojení CS do aktivit  

• spolupráce a koordinace zapojených subjektů  

• kvalifikovaný a dostupný realizátor  

• systémové uchopení aktivity  

Opatření 2.1.3  Definování možností při řešení problémů 

participativním způsobem, např.: aktivizací a 

zplnomocňováním členů komunity, vzájemnou spoluprací 

uvnitř i vně komunity, posilováním participativních metod 

práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů 

komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, 

realizace a vyhodnocování dílčích projektů/intervencí a 

podporou vzdělávacích aktivit přispívajících k boji s 

diskriminací 
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Cílová skupina Místní aktéři a spolupracující organizace, které pracují s 

cílovou skupinou v oblasti bezpečnosti, osoby SV a 

ohrožené 

Zdroj finančního krytí:  OPZ+, výzva KSPV+ 

Harmonogram 2023-2027 

Indikátory výstupu Počet zapojených obyvatel, počet akcí,  

Implementační 

subjekt:  

NNO, obec 

Předpoklad realizace:  • politická podpora  

• kvalifikovaný a dostupný realizátor  

• spolupráce a koordinace zapojených subjektů  

• systémové uchopení aktivity  

Specifický cíl 2.2  

   

Snižování výskytu sociálně patologických jevů, 

zejména u dětí a mládeže  

Vazba na další cíle   2.1 

Opatření 2.2.1 Programy prevence sociálně patologických jevů, 

primárně zajištění preventivních aktivit pro mladé 15+ a 

zajištění podmínek pro bezpečné a smysluplné trávení 

volného času – revize stávajících zařízení a možností pro 

trávení volného času mládeže, včetně sportovních aktivit a 

využití sportovních areálů/cyklotras – úprava jejich činnosti, 

změna nabídky aktivit, zřízení nových služeb dle 

potřebnosti, zřízení kalendáře akcí.  

Cílová skupina Mladí 15+ 

Zdroj finančního krytí:  OPZ+, OP JAK, krajské a národní dotační tituly (MVČR, 

MZdrČR, SZÚ, apod.)  

Harmonogram 2023-2027 

Indikátory výstupu Vytvoření plánu aktivit pro mladé 15+ 

Procentuální nárůst motivace dětí a mládeže k aktivnímu 

trávení volného času. 
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Implementační 

subjekt:  

NNO, obec 

Předpoklad realizace:  • spolupráce a koordinace zapojených subjektů   

• poskytnutí dotace  

• politická podpora  

• spolupráce a koordinace zapojených subjektů  

Specifický cíl 2.3  Zlepšování pocitu bezpečí obyvatel města Moravská 

Třebová 

Vazba na další cíle  - 

Opatření 2.3.1  Město zpracuje analýzu pocitu bezpečí obyvatel 

Moravské Třebové, výstupy analýzy bezpečí vyhodnotí na 

pracovní skupině (PSPI/LP), která navrhne vhodná 

opatření (typu APK, domovník-preventista) s ohledem na 

cíle sociálního začleňování. 

 

Cílová skupina Veřejnost, osoby SV a ohrožené 

Zdroj finančního krytí:  Dotace/ prostředky z rozpočtu města 

Harmonogram: 2023 (analýza), 2024 (nová opatření), 2027 (vyhodnocení 

opatření) 

Indikátor výstupu: Analýza pocitu bezpečí 

Projednání na PSPI/LP 

Návrhy opatření 

Implementační 

subjekt:  

Obec  

Předpoklad realizace:  • politická podpora  

• kvalitní zpracování se zapojením široké veřejnosti  
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Tabulka 9: Charakteristiky opatření – zaměstnanost a rodina 

Seznam opatření specifických cílů 

Strategie intervence Prioritní oblast 3 

ZAMĚSTNANOST A RODINA 

Specifický cíl 3.1 Podpora pracovních příležitostí pro osoby s kumulací 

hendikepů 

Vazba na další cíle 1.2 

Opatření 3.1.1  Vznikne lokální síť zaměstnanosti, která bude mít za 

cíl propojovat aktéry a zaměstnavatele. Zvláštní důraz 

bude kladen na zaměstnavatele z veřejné sféry k podpoře 

vzniku vhodných pracovních míst pro CS 

Cílová skupina Pracovníci veřejné správy, zaměstnavatelé, zástupci 

samospráv 

Zdroj finančního krytí:  Bez fin. krytí 

Harmonogram: 2023 - 2024 

Indikátor výstupu: Vznik lokální sítě zaměstnanosti 

Počet zapojených zaměstnavatelů a aktérů 

Počet setkání  

Implementační subjekt: NNO, obec, PO, CPO 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- zajištění vstupu CS do aktivit 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů 

Opatření 3.1.2 Vytváření a podpora při vytváření pracovních míst pro 

osoby ohrožené na trhu práce. Město a jím zřízené 

subjekty a subjekty veřejného a neziskového sektoru 

zaměstnávají tyto osoby přímo nebo s využitím nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti. Po skončení podpory 

nástrojů APZ je zajištěna udržitelnost pracovního místa  

Cílová skupina Pracovníci veřejné správy, zaměstnavatelé, zástupci 

samospráv, osoby SV a ohrožené 

Zdroj finančního krytí: OPZ+ 

Harmonogram: 2023 - 2027 
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Indikátor výstupu: Počet pracovních míst pro CS, počet koordinačních 

schůzek 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - politická podpora 
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů 

Specifický cíl 3.2 Komplexní program na podporu osob ohrožených na 

trhu práce v přístupu k zaměstnání a jeho udržení a 

postupné snižování bariér bránících vstupu a udržení 

Vazba na další cíle - 

Opatření 3.2.1  Individuální poradenství a skupinové aktivity pro 

osoby zapojené do programu komplexní podpory, při 

kterých je možné řešit bariéry nezaměstnanosti (vč. 

psychosociální podpory, koučinku) a další obtížné životní 

situace, které brání vstoupit a udržet se na trhu práce. 

Dluhová problematika může být řešena samostatně 

s podporou dluhového poradce, případně ve spolupráci 

s neziskovou organizací, která se dluhovým či odborných 

sociálním poradenstvím zabývá. Otázka zadlužení je 

často největší překážkou pro vstup do legálního 

zaměstnání.  

S osobami, které prochází programem podporovaného 

zaměstnání je sestavena analýza jejich životní situace, a 

to před vstupem do programu nebo při vstupu. Je aktivně 

pracováno na odstranění bariér s předpokladem snížení 

min. 2 bariér u 50 % klientů. 

Cílová skupina Osoby SV a ohrožené 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KPSV+ 

Harmonogram: 2023-2025 

Indikátor výstupu: Počet aktivit, počet účastníků, počet úvazků podpory, 

počet klientů, kterým byla zprostředkována návazaná 

služba, počet anamnéz sociální situace 

Implementační subjekt: NNO, obec, ÚP 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- zajištění vstupu CS do aktivit 
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Opatření 3.2.2 Realizace tzv. adaptačních pracovních míst pro 25 

osob z CS, která slouží k tréninku konkrétních dovedností 
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a obnově návyků souvisejících s pracovním procesem. 

Při adaptačních pracovních místech je k dispozici pozice 

mentora (slouží k podpoře pracovní adaptace)  

Cílová skupina Osoby SV a ohrožené 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KPSV+  

Harmonogram: 2023 – 2025 (25 míst), 2025 – 2027 (25 míst) 

Indikátor výstupu: Počet adaptačních míst (2x 25); počet klientů; počet 

úvazků mentora/podpory 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace  
- zajištění vstupu CS do aktivit 
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Specifický cíl 3.3 Podpora služeb směřujících k obnovení narušených 

funkcí rodiny a služeb pro ohrožených rodin s dětmi 

zasažené školním neúspěchem dětí 

 

Vazba na další cíle 2.2 

Opatření 3.3.1 Navýšení kapacit SAS pro rodiny s dětmi o 1.0 úvazku (na 

celkových 5 úvazků) 

Cílová skupina Ohrožené rodiny s dětmi, klienti OSPOD 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KPSV+  

Harmonogram: 2023 – 2025 (OPZ+), 2025 – 2027 (OPZ+/krajská síť) 

Indikátor výstupu: Počet úvazků; počet klientů 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - kvalifikační předpoklady pracovníků (krizové 
intervence, facilitace, mediace) 

- poskytnutí dotace 
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Opatření 3.3.2 Terapeutická podpora pro rodiny s narušenými funkcemi 

a pro ohrožené rodiny (min. 0.25 úvazek terapeuta) 

Cílová skupina Ohrožené rodiny s dětmi, klienti OSPOD 
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Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KPSV+ 

Harmonogram: 2023 – 2025 (OPZ+), 2025 – 2027 (OPZ+/krajská síť) 

Indikátor výstupu: Počet klientů, úvazek 

Implementační subjekt: NNO 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Opatření 3.3.3 Podpora znevýhodněných rodin ve zvýšení školního 

úspěchu dětí formou doučování. Vznikne místo 

koordinátora dobrovolníků 1.0 úvazku. 

Cílová skupina Ohrožené rodiny s dětmi, klienti OSPOD 

Zdroj finančního krytí: OPZ+, výzva KPSV+ 

Harmonogram: 2023 – 2025 (OPZ+), 2025 – 2027 (OPZ+/krajská síť) 

Indikátor výstupu: Vhodné volnočasové aktivity pro CS, doučovací aktivity, 

počet aktivit mezi subjekty (dítě, rodič, škola) 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 
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Tabulka 10: Charakteristiky opatření – bydlení 

Seznam opatření specifických cílů 

Strategie intervence Prioritní oblast 4 

BYDLENÍ 

Specifický cíl 4 Dostatečná kapacita podpory pro cílovou skupinu 

osob vyloučených z bydlení a ohrožených ztrátou 

bydlení v rámci systému zabydlování v bytech 

Vazba na další cíle 1.2, 3.1 

Opatření 4.1.1  Odpilotovat program zabydlování domácností v bytové 

nouzi v 10 bytech s intenzivní a flexibilní podporou 

sociální práce. Ve stejném projektu realizovat aktivity 

prevence ztráty bydlení (depistáže, reporting problémů a 

zajištění intervence) 

Cílová skupina Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním 

vyloučením v oblasti bydlení 

Zdroj finančního krytí: MPSV 

Harmonogram: 2023-2027 

Indikátor výstupu: Počet bytů, počet domácností, počet preventivních úkonů, 

počet úvazků podpory 

Implementační subjekt: Obec, NNO 

Předpoklad realizace: - koordinace zapojených subjektů  
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 
- zařazení služby do krajské sítě 
- zajištění vícezdrojového financování služby 

z rozpočtu města 

Opatření 4.1.2 Vznikne Kontaktní místo bydlení, které bude 

poskytovat informace o bydlení a řešení situace, 

předcházet zhoršení bytové situace obyvatel města a 

zajistí kvalitní komunikaci aktérů v oblasti bydlení a 

facilitaci vzájemné podpory při zabydlování. Kontaktní 

místo integruje činnosti zabydlování, poradenství, 

prevence ztráty bydlení a koordinuje koncepční činnost 

Cílová skupina Osoby ohrožené ztrátou bydlení. Osoby žijící ve SVL. 

Osoby s vysokými náklady na bydlení. Široká veřejnost. 
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Zdroj finančního krytí: MPSV 

Harmonogram: 2023-2025, 2025-2027 

Indikátor výstupu: Pokračuje činnost Kontaktního místa bydlení, které plní 

své funkce 

Implementační subjekt: Obec 

Předpoklad realizace: - poskytnutí dotace 
- politická podpora a precizní domluva města s 

realizátorem (viz opatření 5.2.2.) 
- koordinace, informovanost a spolupráce (NNO + 

město a dotčené odbory) 

Specifický cíl 4.2 Bude zajištěn dostatek bytů pro zabydlení 

domácností z CS a dojde k úspěšnému zabydlení 

v bytech za předpokladu podpory CS v udržení 

v bydlení 

Vazba na další cíle - 

Opatření 4.2.1  Vyčlenění min. 10 městských bytů pro zabydlení 

domácností v bytech do roku 2024 

Cílová skupina Osoby SV a ohrožené ztrátou bydlení 

Zdroj finančního krytí: ESF 

Harmonogram: 2023 – 2025 (10 bytů); 2025 – 2027 

Indikátor výstupu: Počet bytů; počet domácností, které vstoupily; počet 

domácností, které si udržely bydlení 

Implementační subjekt: Obec 

Předpoklad realizace: - politická podpora 
- dekoncentrace bytových jednotek 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor 

Opatření 4.2.2 Uzavřena dohoda o spolupráci mezi městem a NNO 

k realizaci projektu na zabydlování v městských bytech   

Cílová skupina Osoby SV a ohrožené ztrátou bydlení 

Zdroj finančního krytí: MPSV 

Harmonogram: 2023 – 2025, 2025 – 2027 

Indikátor výstupu: Existence a ukotvené dohody mezi městem a NNO"  
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Implementační subjekt: Obec 

Předpoklad realizace: - politická podpora 
- kvalifikovaný a dostupný realizátor  
- spolupráce a koordinace zapojených subjektů  

Specifický cíl 4.3 

 

V Moravské Třebové je koncepčně uchopena bytová i 

sociální politika, město podporuje výstavbu 

Vazba na další cíle - 

Opatření 4.3.1 Bytová politika je koordinována a pro plánování jsou 

využívány data a informace z Kontaktního centra 

bydlení, které se využijí při tvorbě a aktualizaci 

Koncepce bydlení. Město je připraveno implementovat 

nové nástroje v podpoře bydlení a je připraveno využívat 

dotační podporu při rekonstrukci a výstavbě nových bytů 

 

Cílová skupina Osoby SV a ohrožené ztrátou bydlení 

Zdroj finančního krytí: MPSV 

Harmonogram: 2023 – 2025, 2025 – 2027 

Indikátor výstupu: Počet koordinačních schůzek; počet implementovaných 

nástrojů, počet datových zpráv 

Implementační subjekt: NNO, obec 

Předpoklad realizace: - politická podpora 
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6 Implementační část  

Implementaci PSZ Moravská Třebová zajišťují připravené projekty či skupiny projektů. 

Realizací projektů dojde k naplnění cílů a opatření PSZ.  

Pro naplnění některých cílů PSZ jsou vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU, a to 

operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a Integrovaného regionálního 

operačního programu 2021-2027 (IROP 2021-2027). Řídící orgány těchto OPZ+ 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí) a IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) vyhlašují 

příslušné výzvy, v jejichž rámci je vyčleněna (sub)alokace pro žadatele realizující 

projekty v rámci naplňování PSZ územních celků zapojených do KPSV 2021+. 

Implementace PSZ je zajišťována vícezdrojovým financováním. Kromě finančních 

zdrojů napojených na KPSV 2021+ bude pro implementaci opatření a aktivit nutné 

čerpat z dalších výzev fondů EU, ale i národních a regionálních zdrojů, předpokládá 

se rovněž využití vlastních zdrojů územního celku.  

Dále jsou součástí PSZ také opatření tzv. systémová, která nevyžadující finanční krytí 

formou dotací, ale vyžadují systémové změny na obci (např. systém přidělování 

obecních bytů), za implementaci systémových opatření je zodpovědný určený garant.  

Obec je nositelem PSZ, který je schvalován orgány města. Je zodpovědná 

za vytváření podmínek pro realizaci PSZ, jeho plnění, publicitu, evaluaci a za 

monitoring naplňování cílů PSZ.  

 

6.1 Řídicí struktura implementace 

Implementaci opatření PSZ zajišťují realizátoři projektů a garanti cílů. Realizace 

projektů, koordinace aktivit v území, vzájemná propojenost, posilování důvěry aktérů 

a jejich spolupráce, průběžné vyhodnocování opatření a sestavování doporučení pro 

přenastavení intervencí je agendou Pracovní skupiny projekty a implementace 

(PSPI), která se schází min. 4x/rok. Členy PSPI jsou zástupci realizátorů projektů, 

garanti jednotlivých cílů (město) a zástupci Agentury. Lokální partnerství (LP) se 

schází minimálně 1x/rok a širšímu spektru aktérů (nad rámec členů PSPI) je 

představeno vyhodnocení PSZ, posun v realizaci, kroky k odstranění identifikovaných 

bariér.  
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LP bylo ustanoveno 12. 6. 2019 za účelem dosažení pozitivní změny v oblasti 

sociálního vyloučení obyvatel a zlepšení soužití mezi všemi obyvateli obce. LP je 

poradním a pracovním orgánem příslušného člena Rady města pro sociální oblast. 

Jsou do něj zapojení relevantní aktéři v oblastech sociálního začleňování působící na 

území města. Je základní platformou pro řešení problematiky sociálního vyloučení v 

územním celku, jeho partnerů a odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro 

místní rozvoj. LP je zřízeno na dobu neurčitou.  Pod LP spadá PSPI a je jeho realizační 

složkou.  

Město Moravská Třebová ve spolupráci s Agenturou zlepšuje úroveň řízení, 

koordinace a kvality místní sítě podpůrných služeb a aktivit, přičemž zejména: 

• zajišťuje činnost lokálního partnerství, udržuje a rozvíjí spolupráci s přizvanými 

partnery, zajišťuje kapacity a zdroje na zajištění řízení a koordinaci místní sítě 

podpůrných služeb a aktivit; 

• pravidelně a aktivně spolupracuje s Agenturou prostřednictvím pověřeného 

zástupce sociálního začleňování a manažera sociálního začleňování; 

• ustavuje, koordinuje a řídí procesy strategického plánování a řízení; 

• zajišťuje projednání výstupů spolupráce v orgánech samosprávy; 

• zajišťuje finanční prostředky a kapacity na realizaci příslušných opatření ve 

schváleném plánu sociálního začleňování; 

• pravidelně vyhodnocuje plnění plánu sociálního začleňování a popisu 

spolupráce a podílí se v případě potřeby na dalších evaluačních činnostech; 

• provádí aktualizace a revize plánu sociálního začleňování na základě 

vyhodnocování jeho naplňování; 

• podílí se na naplňování indikátorů systémových projektů realizovaných 

Agenturou a 

• podílí se na realizaci monitoringu dopadů plánu sociálního začleňování a 

promítnutí jeho výsledků do implementace popisu spolupráce a plánu 

sociálního začleňování. 

Manažer sociálního začleňování (MSZ) a lokální konzultant Agentury (LK) 

odpovídá za činnost Lokálního partnerství a Pracovní skupiny projekty a 

implementace. Předkládají její výstupy příslušnému radnímu pro sociální oblast 

statutárního města Moravská Třebová. 
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MSZ je určený pracovník městského úřadu a je odpovědný za řízení implementace 

Plánu sociálního začleňování a koordinaci souvisejících projektových aktivit. Je 

zástupcem lokálního konzultanta po dobu spolupráce s Agenturou, po ukončení 

spolupráce přebírá jeho koordinační roli a stává se nositelem tématu sociálního 

začleňování ve městě. Po schválení Plánu sociálního začleňování sleduje realizaci 

opatření a naplňování cílů různých úrovní. Činí tak skrze indikátory stanovené ve 

strategickém plánu. 

LK je pracovníkem Agentury, má koordinační roli, propojuje jak místní aktéry, tak jim 

zprostředkovává poradenství od lokálních poradců Agentury na prioritní témata 

(popsaná v Popisu spolupráce, 2021). Například lokální poradce pro oblast bydlení 

poskytuje podporu při tvorbě bytové koncepce, lokální poradci pro OPZ poskytují 

komplexní projektové poradenství. V případě potřebnosti a kapacit Agentury je možné 

zpracovat tematické výzkumy, které vytváří výzkumné oddělení Agentury. Podpůrnou 

roli Agentura hraje i při konání veřejných setkání, kulatých stolů s občany atp. Cílem 

této podpory je vytvoření stabilní odborné sítě, která se bude zabývat problematikou 

sociálního vyloučení s akcentem na participaci CS. Agentura může poskytnout na 

vyžádání mediální podporu při eskalaci napětí mezi majoritou a komunitami, příp. pro 

lepší pochopení dopadů aktivit a opatření PSZ ze strany široké veřejnosti.  

 

6.2 Analýza rizik a nastavení řízení rizik 

Tabulka 11: Analýza rizik 

č
. 

název rizika Pravděpo
dobnost 

Dopad Eliminace 

1 Neochota 
zapojených 
partnerů, CS a 
veřejnosti ke 
spolupráci  

4 5 Otevřená komunikace v rámci 
dosavadních platforem města 
Transparentní fungování lokálního 
partnerství a pracovních skupin v době 
implementace SPSZ 
Realizace participativních aktivit 
Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení 
informovanosti obyvatel a osvětových 
akcí 

2 Nedostatek 
finančních 
prostředků 

3 4 Využití externích finančních zdrojů 
Zajištění implementace širokým 
okruhem partnerů v rámci LP 
Zajištění vícezdrojového financování 
sociálních služeb 



 

54 
 

3 Nedostatečná 
kvalita 
implementace 
PSZ 

2 5 Nastavení průběžného monitoringu a 
evaluace 
Systémové uchopení řešených priorit 
Transparentnost a funkčnost lokálního 
partnerství 

4 Změna politiky 
města 

3 5 Sledování a vyhodnocování ukazatelů 
změn v rámci průběžné evaluace 
Zařazení opatření zvyšujících kvalitu 
občanského soužití 
Transparentnost a funkčnost lokálního 
partnerství 
Realizace participativních aktivit 
Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení 
informovanosti obyvatel a osvětových 
akcí 

5 Nízká motivace 
cílové skupiny 
projektů 

3 5 Zařazení aktivit vedoucích ke zvýšení 
informovanosti obyvatel a osvětových 
akcí Podpora práce v terénu, zavádění 
komunitní práce 
Spolupráce s kompetentními partnery 
v území (ÚP ČR), koordinace v rámci 
partnerství 
 

6 Neplnění MI 
projektů 

3 4 Nastavení průběžného monitoringu 
Zařazení analýzy potřebnosti v rámci 
projektových žádostí 
Transparentnost a funkčnost lokálního 
partnerství 
Realizace participativních aktivit 

7 Změna sociální 
situace ve 
městě 

2 5 Monitoring sociální situace ve městě 
Řízení jednotlivých politik města 
v partnerství, zhodnocování výstupů 
práce v terénu 

1 – velmi nízká/ý, 2 - nízká/ý, 3 – střední, 4 – vysoká/ý, 5 – velmi vysoká/ý 

 

6.3 Sledování, vyhodnocování a revize plánu sociálního začleňování 

6.3.1 Vyhodnocení a revize plánu sociálního začleňování 

PSZ je průběžně vyhodnocován. Vyhodnocován je skrze plnění projektů a 

systémových kroků na pravidelných jednáních pracovní skupiny projekty a 

implementace, kdy:  

  

 

 

minimálně 1× ročně je vyhodnocení 

předloženo lokálnímu partnerství 

minimálně 2× ročně dochází na jednání 

PSPI k průběžnému hodnocení plnění  
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Revizi PSZ provádí město zejména na základě průběžného vyhodnocení PSZ na 

jednáních PSPI a jednání LP.  K revizi PSZ, vč. aktualizace analytických dat, 

vyhodnocení opatření a případné přenastavení intervencí dojde v průběhu roku 2024 

s předpokládaným přijetí revize PSZ na zastupitelstvu města na přelomu roku 

2024/2025. 

K dokumentu PSZ bude sestavován krátký akční plán (AP) pro příslušné období 

v cyklu 2 let (akční plány 2x po 2 letech, poslední rok finální vyhodnocování plánu). 

Dokument AP bude sloužit jako základní materiál pro implementaci hlavních cílů PSZ 

a nastavení monitoringu dopadů realizace tohoto plánu. Realizace PSZ je pravidelně 

vyhodnocována monitoringem dopadů prostřednictvím místní sítě podpůrných služeb 

a aktivit (pozitivní dopad projektových aktivit na život CS). V případě monitoringu se 

jedná o opakující se proces zjišťování plnění opatření PSZ na sociální situaci sociálně 

vyloučených a ohrožených osob. Tyto činnosti koordinuje ve spolupráci s územním 

celkem příslušné regionální pracoviště Agentury (RCS) s ohledem na nutný 

předpoklad pokračování činnosti Agentury ve stávajícím rozsahu (jedná se o aktivitu 

časově náročnější). Pokud nebude Agentura pro roce 2023 pokračovat v adekvátních 

kapacitách nutných pro realizaci monitoringu dopadů, bude ve III. a IV. kvartálu 2022 

sestavena v rámci jednání PSPI soustava dopadových indikátorů realizovaných 

projektů (předpoklad realizace od 01/2023) ve shodě s realizátory a členy PSPI a bude 

nastaven automatizovaný proces každoročního sběru dat a krátkého zhodnocení. 

V tomto případě, tedy v případě ukončení spolupráce nebo omezení činnosti Agentury 

pro roce 2023 přebírá zodpovědnost za monitoring MSZ. Krátké každoroční 

zhodnocení bude obsahovat minimálně:  

• specifikaci vazby na PSZ, 

• přehled podpořených osob v jednotlivých tematických oblastech, 

• plnění relevantních opatření PSZ skrze projekty, 

• dopady poskytovaných služeb a realizovaných aktivit = dopadové indikátory 

v dané tematické oblasti, 

• předpoklady udržitelnosti projektových aktivit, 

• v případě opakovaného sběru dat pak vyhodnocení změn ve sledovaných 

obdobích a trendů ve vývoji situace klientů a popis bariér plnění 
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6.4 Financování plánu sociálního začleňování 

Na plnění PSZ budou vyhrazeny finanční zdroje z fondů EU, a to operačního programu 

Zaměstnanost plus (OPZ+) a Integrovaného regionálního operačního programu 2021-

2027 (IROP 2021-2027). 

V době schválení PSZ nebylo známo nastavení jednotlivých operačních programů a 

přesných podmínek výzev řídících orgánů v návaznosti na KPSV 2021+. Proto 

v přehledu čerpání z prostředků KPSV21+ se jedná pouze o předpokládaný rozpočet 

a určení předpokládaného zdroje financování. Upřesnění předpokládáme v druhé 

polovině roku 2022 po zveřejnění podmínek a nastavení jednotlivých operačních 

programů. 

6.4.1 Čerpání z prostředků OP Z + 

Přehled projektových záměrů se záměrem čerpání z výzev v rámci KPSV 2021+ byl 

sestaven na základě předložených projektových fiší (04/2022) realizátorů jednotlivých 

opatření. Projektové fiše – vycházejí z metodiky projektového poradenství. 

Tabulka 12: Čerpání z prostředků alokovaných na KPSV 2021+ 

Strategický 

cíl 
Specifický cíl Opatření Alokace (KPSV+) 

Operační 

program 

Prioritní 

osa 

Specifický 

cíl OP 

 1  1.2,  
1.2.2, 

1.2.3 

6 709 668,00 Kč 

 
OPZ+   

2 2.1,2.2 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.1.3, 

2.2.1 

6 309 626,40 Kč 

 
OPZ+   

3 3.3. 

3.3.1, 

3.3.2, 

3.3.3, 

5 137 473,60 Kč 
OPZ+ 

 
  

 3 3.1, 3.2. 

3.1.2, 

3.2.1, 

3.2.2 

19 545 120,00 Kč 

 

 

OPZ+ 
  

OPZ+ (KPSV+) celkem: 37 701 888, 00 Kč 

IROP (KPSV+) celkem: V tuto chvíli nejsou informace z centrály IROP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 13: Čerpání z prostředků alokovaných na Housing Led 

Strategický 

cíl 
Specifický cíl Opatření Alokace 

Operační 

program 

Prioritní 

osa 

Specifický 

cíl OP 

4 4.1,4.2,4.3 

4.1.1, 

4.1.2, 

4.2.1, 

4.2.2, 

4.3.1 

7 573 356,00 Kč 
OPZ+ 

 
  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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