POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Územní celek

Obec Staré Křečany
Staré Křečany - obecní úřad, Staré Křečany 38, 407 61 Staré
Křečany
00261653

Sídlo1
IČ
Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování2

František Moravec, starosta

Manažer sociálního začleňování

Luděk Pešek

3

Vedoucí regionálního pracoviště ASZ

Bc. Michal Kratochvíl

Popis spolupráce se vztahuje k Memorandu o spolupráci ze dne: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č.
CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu, a zavazuje
se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech
sociálního začleňování v celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou).

Doba platnosti popisu spolupráce
2021 – 2026 (5 let)
ASZ je realizátorem projektu Systémové zajištění sociálního začleňování4 a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu realizace
tohoto projektu.
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V případě obce se jedná o sídlo obecního úřadu.
Pověřený zástupce územního celku pro sociální začleňování je osoba zastupující politickou reprezentaci obce (případně kraje), či pokud se nejedná o obec (kraj), osoba plnící obdobnou funkci
jako zástupce politické reprezentace. Je odpovědný za nastavení, průběh a výsledky spolupráce územního celku s ASZ. Předkládá materiály k projednání v orgánech územního celku, odpovídá za
realizaci popisu spolupráce, plánu sociálního začleňování a vytvořeného partnerství.
3 Jedná se o kontaktní osobu, zpravidla jde o výkonného pracovníka územního celku. Zajišťuje koordinaci a činnost partnerství, součinnost orgánů a složek územního celku (např. odborů
městského úřadu), dokumentaci procesu, věcnou realizaci činností územního celku, přípravu výstupů a spolupráci územního celku a ASZ.
2

4

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.
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Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)
V rámci KPSV 2021+ je obsahové zaměření spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen ASZ) vymezeno následovně:
Spolupráce obce Staré Křečany a Odboru pro sociální začleňování, MMR (dále jen Agentura) se zaměří na podporu sociálního začleňování osob a skupin
osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených v rámci jedné, více či všech následujících tematických oblastí:
Základními tematickými oblastmi sociálního začleňování v rámci spolupráce s Agenturou jsou:
- Komunitní práce (důležitost síťování a propojování různých spolků a organizací v komunitě, prostor pro práci s mládeží a propojování různých
cílových skupin, aktivizace obyvatel a zlepšení života komunity)
- Bezpečnost, prevence kriminality a sousedské vztahy (pokračování v realizaci opatřeních definovaných v Tematickém akčním plánu na
bezpečnost, udržení stávající činnosti APK a Domovníků, realizace účinných opatření k zamezení zneužívání drog mladistvými formou spolupráce
s adiktologickými službami, preventivní programy pro mládež zneužívající návykové látky)
- Bydlení (pokračovat v opatřeních z projektů OPZ, které pomáhají rodinám a jednotlivcům udržet si stávající bydlení, nebo najít si nové, vyhovující
bydlení)
- Zdraví (podporovat obyvatele obce ve zvyšování kvality života a úrovně osobního zdraví, důležitost prevence, opatření vedoucí ke zvyšování
hygienických standardů bydlení)
Oblasti bezpečnost, bydlení, zdraví jsou pokračováním řešení již započatých aktivit, ve kterých by obec chtěla pokračovat, neboť v rámci realizace OPZ
projektů došlo k výraznému zlepšení úrovně bydlení v obci. Další témata jako zaměstnanost jsou navazující a v současném navrženém řešení chybí. Téma
komunitní práce je pro obec nové, ale lokální partneři a vedení obce v tom vidí potenciál pro rozvoj obce a společenského života v obci.
Průřezovými tématy sociálního začleňování v rámci spolupráce s ASZ jsou:
- Sociální služby a sociální práce v oblasti sociálního začleňování (v obci chybí sociální práce, která by byla realizovaná prostřednictvím case
manažera, který dokáže řešit sociální problémy obyvatel ze širšího úhlu, doteď se prostřednictvím projektů OPZ řešily problémy s bydlením, zjistilo
se ale, že obyvatelům chybí dostupná a systematická sociální práce na obci.)
- Rodina, ohrožené děti a mládež a prorodinná opatření v oblasti sociálního začleňování (obec chce vhodnými opatřeními zacílit na
problematickou mládež v obci, realizovat vhodné aktivity pro rodiny s dětmi, snížit migraci obyvatel a pomoc rodinám s dětmi ze sociálně
vyloučených lokalit s nastavením vhodného trávení volného času)
Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity
Lokální partnerství je základní platformou pro spolupráci mezi Agenturou, zástupci obce Staré Křečany a místními aktéry, která je zřízena starostou obce
jako poradní pracovní skupina pro oblast sociálního začleňování.
Struktura/složení a kompetence Lokálního partnerství – viz Příloha č. 1.
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Strategický dokument schválený v programovém období 2014–2020, který bude využit v prostředí KPSV 2021+5
(POUZE V PŘÍPADĚ PŘECHODU OBCE Z KPSVL NA KPSV 2021+)
Tematický akční plán pro oblast Bezpečnost v obci Staré Křečany pro rok 2020 - 2022
Specifikace plánu sociálního začleňování (proč je daná strategie vytvářena – hlavní cíl, kterého má být dosaženo; co daná strategie řeší – tematické a průřezové
oblasti zaměření a hloubka řešení – charakter PSZ; koho se daná strategie týká – cílová skupina; synergie s dalšími strategickými dokumenty územního celku)
Pokračování spolupráce s Agenturou a tvorba nového Plánu sociálního začleňování, který bude navazovat na Tematický akční plán pro oblast Bezpečnost
v obci Staré Křečany pro rok 2020-2022 a bude rozšířen o nové oblasti popsané výše.
Cílovou skupinou strategie budou obyvatelé obce Staré Křečany, především osoby sociálně vyloučené, rodiny s dětmi žijící v sociálně vyloučených lokalitách
či jednotlivci sociálním vyloučením ohroženy.
Strategické řízení a plánování se týká obce Staré Křečany a lokálních partnerů (sociální služby, NNO, stakeholdeři), obec je členem Komunitního plánování
Šluknovska a intenzivně se zajímá o dění v lokalitě.
Za doby spolupráce obce Staré Křečany s Agenturou vznikli tyto strategické dokumenty, které budou využity i v následujícím období.
- Komunitní plán sociálních služeb Šluknovska 2019 – 2023
- Zásady pronájmu obecním bytu obce Staré Křečany
- Plán rozvoje sportu obce Staré Křečany 2020-2030
- Místní komunikační plán Města Rumburk a obce Staré Křečany 2019 – 2022
- Plán prevence kriminality v Rumburku na období 2020 – 2024
- Program rozvoje obce Staré Křečany 2021-2027
- Plán prevence kriminality pro roky 2020-2022
- Evaluační plán projektu „Lepší život pro občany Starých Křečan“
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V případě, že před přechodem územního celku do prostředí KPSV 2021+ došlo ke zpracování a schválení strategického dokumentu podle podmínek a pravidel platných v období 2014–2020,
může být tento dokument využit v prostředí KPSV 2021+, pokud:

-

jeho platnost přesahuje horizont roku 2021,
zohledňuje rozsah a předmět plánované spolupráce,
zohledňuje situaci v novém programovém období a

principy KPSV 2021+.
Již zpracovaný a schválený strategický dokument podle podmínek a pravidel platných v období 2014–2020 může být dále využit v prostředí KPSV 2021+ pod podmínkou provedení revize.
Takové dokumenty mohou být využity při předkládání žádostí o podporu v rámci výzev OP určených pro územní celky ve spolupráci s ASZ v rámci KPSV 2021+.
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Předpokládané oblasti intervence realizované za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 2021+
Podpora v základních a průřezových tematických oblastech vyjmenované výše. Konkrétní intervence budou směřovat na udržení stávajících aktivit, zejména
v oblasti bezpečnosti podpora činnosti Asistentů prevence kriminality a Domovníků preventistů, podpora a vznik komunitních aktivit pro rozvoj území a
zkvalitnění života obyvatel, podpora sociální práce na obci prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka na obci a udržení terénních pracovníků
pro podporu a pomoc obyvatelům při získání nového či udržení stávajícího bydlení. Zaměřovat se bude obec také na aktivity k zvýšení hygienických standardů
bydlení a zvýšení kvality a zdraví obyvatel obce.
Kontaktní osoba za příslušný kraj (je-li relevantní)
Nerelevantní.
Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání
Lokální partnerství bylo ustanoveno dne 5.10.2021 jako podpůrná pracovní skupina pro územní celek Staré Křečany se zaměřením na sociální začleňování
osob na území obce. Pracovní skupinu tvoří zástupci obce, lokální partneři, jako organizace zajišťující poskytování služeb a realizaci aktivit v rámci sociálního
začleňování, zástupci veřejnosti a zvaní hosté z odborných oblastí.
Podrobnosti k lokálnímu partnerství viz Příloha č. 1.
Lokální partneři projednali Memorandum o spolupráci a Smlouvu o spolupráci na setkání dne 5. 10. 2021.

Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce
Specifikace činnosti a fáze
procesu strategického plánování
OBDOBÍ ZÁŘÍ 2021 – SRPEN 2026
Činnost

Popis spolupráce –
příprava a následné Příprava popisu spolupráce.
revize

Odpovědnost
Agentury

Výstup

Popis spolupráce.
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Realizace.
Odborné zajištění.
Zajištění
schvalovacích

Odpovědnost
územního celku

Termín dokončení

Součinnost.
Organizační zajištění. 2021
Zajištění
schvalovacích

procesů na úrovni procesů
Agentury.
obce.

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

Setkávání Lokálního
partnerství

na

úrovni

Periodicky, 2× ročně
jednání
konzultanta
Agentury a manažera
sociálního začleňování.
Organizační zajištění.
Periodicky, projednání
Předložení
zprávy LP 1× ročně.
zastupitelstvu.
Periodicky, zpráva 1×
ročně,
předložena
zastupitelstvu obce na
vědomí.

Záznamy z jednání
Prezenční listiny
Součinnost.
Zpráva o plnění popisu
spolupráce (1× ročně)

Záznam z jednání.
Revize popisu spolupráce a dále Prezenční listina.
periodicky dle metodiky KPSVL + Revize
popisu
spolupráce.

Součinnost.
Zajištění
schvalovacích
procesů na úrovni
Agentury.

Organizační zajištění.
Zajištění
Duben 2022
schvalovacích
procesů na úrovni
obce.

Příprava a revize Plánu sociálního
začleňování, realizace Lokálního
partnerství,
síťování,
přenos Záznamy z jednání.
odborných informací, podpora Prezenční listiny.
implementace a evaluační fáze
strategického plánování.

Odborné zajištění.

Organizační zajištění.

Záznamy z jednání.
Spolupráce
při Podpora implementace
Prezenční listiny.
vytváření a revizi
Plánu
sociálního Vyhodnocení Plánu sociálního Záznamy z jednání.
Prezenční listiny.
začleňování
začleňování
Evaluační zpráva.
Odborné poradenství
Podpora implementace opatření
v oblasti OPZ 2020
Poradenství
realizovanými projekty
ESIF

Odborná podpora, Organizační zajištění. Periodicky, 1× ročně do
konzultace.
konce projektu.
Součinnost.
Součinnost.

Záznam
poradenství
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Periodicky, minimálně
4× ročně.

z

Realizace.

S koncem platnosti
Plánu
sociálního
začleňování

Konzultace
realizovaných
projektů

Projekty
v realizaci
z výzev
KPSVL
26,42,52 OPZ 20142020

Odborné poradenství –
Individuální
a
skupinové
(dle
tematických
oblastí
spolupráce
včetně
realizace
odborných
platforem
a
vzdělávacích akcí)

Odborná
podpora,
realizace
vzdělávacích
akcí
dle
identifikovaných potřeb v plánu Záznamy z poradenství.
sociálního
začleňování, Prezenční listiny.
individuální podpora konkrétním Certifikáty a osvědčení.
aktérům pro zvýšení kvality a
efektivity poskytovaných činností.

Odborné zajištění.
Nabídka.

Podle potřeb aktérů
Organizační zajištění. v lokalitě
a
podle
možností
expertů
Zadání poptávky.
Agentury

Výzkumná činnost

Odborná realizace výzkumné
činnosti
dle
konkrétních
Výzkumná zpráva.
identifikovaných potřeb v rámci
Plánu sociálního začleňování.

Realizace.
Odborné zajištění.

Organizační zajištění.
1× výzkum
Součinnost.

Datum schválení popisu spolupráce územním celkem6:
Číslo usnesení:

V

dne:

V

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku

6

dne:

Jméno a podpis ředitele ASZ

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