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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.9

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Ukončení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Ukončení platného Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování dle ust. čl. IV. Memoranda 
– ustanovení společná a závěrečná, bod 4.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.9-1 Název: Bod 20.9 priloha 1.pdf Memorandum o spolupráci s 
Agenturou pro sociální začleňování U

20.9-2 Název: Bod 20.9 priloha 2.pdf
Vyjádření Agentury pro sociální 
začleňování k článku na webu 
Homer.cz

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

1. informaci o ukončení Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování k datu 31. 10. 2019 
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. vyjádření Agentury pro sociální začleňování k článku na webu Homer.cz dle přílohy č. 2 tohoto materiálu



Důvodová zpráva:
Agentura pro sociální začleňování (dále jen „Agentura“) je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu 
vlády ČR. Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. 
Činnost Agentury vychází z Usnesení č. 85 Vlády ČR ze dne 23. ledna 2008 a Usnesení č. 570 Vlády ČR ze 
dne 25. července 2012. Agentura působí v řadě sociálně vyloučených lokalit Ústeckého kraje, a to v rámci tzv. 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“). Městům a obcím je při řešení 
sociálního vyloučení umožněno využívat metodickou podporu Agentury, spočívající v plánování, implementaci 
a zajištění prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Z důvodu zjednodušení organizačních 
záležitostí a efektivnější spolupráce Agentury a zapojených lokalit byly vytvořeny 3 tzv. Regionální centra 
(Regionální centrum Střed, Regionální centrum Východ a Regionální centrum Západ, které se nachází v Ústí 
nad Labem). Činnosti v rámci KPSVL vychází z Metodiky koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám, která vymezuje základní východiska, cíl KPSVL, zdroje, harmonogram spolupráce, role aktérů v 
přípravě a implementaci strategického plánu sociálního začleňování a další. Dle Metodiky koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám má být kraj informován o spolupráci s obcemi, o vypisovaných 
výběrových řízeních a o výsledcích spolupráce s obcemi a jejími partnery. Po zahájení spolupráce s vybranou 
obcí Agentura komunikuje s relevantními odbory krajského úřadu, konzultuje s nimi předpokládaná opatření v 
obcích, a to zejména v oblastech, ve kterých je nezbytné stanovisko kraje. Postup Agentury je ve všech 
oblastech sociálního začleňování koordinován za součinnosti s kraji dle jejich zákonných kompetencí. Za 
účelem této spolupráce jsou v optimálním případě s kraji uzavírány Memoranda.
Memorandum mezi Ústeckým krajem a Agenturou bylo již v minulosti uzavřeno, a to za účelem deklarace 
spolupráce. Současné již druhé Memorandum je platné od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Z důvodu vypršení 
platnosti současného Memoranda ke dni 31. 12. 2019 byl v Radě Ústeckého kraje dne 18. 9. 2019 projednán 
materiál s názvem „Aktualizace Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování“. Rada 
Ústeckého kraje svým Usnesením č. 093/76R/2019 dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodla o uzavření navazujícího Memoranda.
Ústecký kraj ke spolupráci s Agenturou a samotnému Memorandu přistupoval vždy kladně. Ústecký kraj se 
podílel na realizaci aktivit v kraji a zároveň na vytváření podmínek, které měly přispět k efektivní spolupráci 
mezi Agenturou a obcemi Ústeckého kraje. Pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje se rovněž zapojovali 
do lokálních partnerství na úrovni obcí a obecně do komunikace se samosprávou. V poslední době avšak 
dochází k narušení komunikace mezi Agenturou a vybranými obcemi. Hlavní příčinou neefektivní spolupráce 
mezi obcemi a Agenturou bývá nevyjasněnost rolí Agentury a zapojených obcí do spolupráce, resp. role 
Agentury coby partnera, který napomáhá s řešením sociálního vyloučení z pozice poradního orgánu a nikoliv 
nadřízeného orgánu. V důsledku tohoto je ohrožena již započatá spolupráce mezi Agenturou a obcemi 
Ústeckého kraje. V některých obcích již byly realizovány tzv. kulaté stoly, v rámci kterých si zástupci obce a 
Agentury měli vyjasnit své představy o budoucí spolupráci a zároveň si stanovit podmínky, za kterých bude 
spolupráce pokračovat. Direktivní přístup a v důsledku toho ohrožená spolupráce se týká například 
Statutárního města Most. Nevhodný přístup Agentury se projevoval nejen v samotné komunikaci se zástupci 
samosprávy, ale také při řešení sociálně vyloučené lokality Chanov. Ze strany Agentury byl vytvořen 
dokument, který popisoval vznik a vývoj sociálně vyloučené lokality, demografickou strukturu a další specifika 
a zároveň navrhoval opatření resp. doporučení vedoucí k postupnému zániku sociálně vyloučené lokality 
Chanov. Doporučení ze strany Agentury byla (vyjma obecných) také dále rozdělena podle oblastí: oblast 
sociálně-právní ochrany, bydlení, sociálních služeb a oblast vzdělávání. Samotný dokument a některá z 
navrhovaných doporučení by mohla být přínosná a funkční, nicméně i v tomto případě byl zvolen nevhodný 
způsob prezentace a způsob, kterým se Agentura snažila prosadit realizaci navrhovaných doporučení.
Mezi obecná doporučení určena pro Magistrát města Most patří:
• dbát na aktivní zapojení obyvatel chanovského sídliště na procesu plánování a rozhodování ve věcech, 
které se jich týkají,
• zajistit působnost terénního týmu Centra duševního zdraví,
• upravit trasu autobusové linky s přímým dojezdem do centra města,
• průběžně mapovat a udržovat technický stav bytového fondu,
• zvýšit kapacity asistentů prevence kriminality aj.
Mezi doporučení pro oblast sociálně-právní ochrany dětí patří:
• posílit depistážní působení OSPOD na chanovském sídlišti,
• zajistit finanční i územní dostupnost potřebných služeb pro rodiny a děti,
• pružně reagovat na potřeby a/nebo poptávku obyvatel Chanova,
• proaktivně nabízet poradenství, zaměřit se na dlouhodobé posilování rodičovských kompetencí obyvatel 
Chanova.
Pro oblast bydlení byly doporučení následující:
• zajistit úpravu nájemních smluv v rozsahu min. 3 měsíců,
• dbát úpravy veřejného prostranství v Chanově aj.
Pro oblast sociálních služeb Agentura doporučuje:



• posílit terénní programy pro uživatele OPL,
• navázat spolupráci se službami pro poradenství/vzdělávací aktivity, příp. kontakt latentně prostituujících,
• zajistit dostupnost služby dluhového poradenství.
Doporučení Agentury pro oblast vzdělávání jsou tyto:
• zajistit územní i časovou dostupnost služeb školního poradenského zařízení, v důvodných případech 
podpořit jeho působení přímo v prostorách ZŠ Zlatnická,
• zajistit funkční školní poradenské pracoviště,
• chanovským dětem umožnit zapojení do širokého spektra zájmového a neformálního vzdělávání 
dostupného obyvatelům Mostu (zohlednit přitom specifické postavení těchto dětí a bariéry, kterým mohou při 
navštěvování takových aktivit čelit,
• umožnit dětem z chanovského sídliště volný vstup do kina a divadla v Mostě, příp. do zpoplatněných 
sportovišť aj.
Dokument zpracovaný Agenturou byl interní, přesto byl v nedávné době medializován, což vyvolalo řadu 
nevole, jak ze strany obyvatel města, zástupců samosprávy tak i zástupců Agentury, kteří mají za to, že šlo o 
dezinformační zprávy. Z toho důvodu bylo ze strany Agentury zpracováno vyjádření, které je přílohou č. 2 
tohoto materiálu.

S ohledem na opakované negativní zkušenosti obcí se spoluprací s Agenturou a direktivní přístup ze strany 
Agentury lze předpokládat, že Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Agenturou nebude 
přinášet očekávané přínosy. V souvislosti s tím je navrženo, aby došlo k ukončení spolupráce mezi Ústeckým 
krajem a Agenturou, a to odstoupením od platného Memoranda o spolupráci v souladu s čl. IV – Ustanovení 
společná a závěrečná, kdy dle bodu 4. Memorandum pozbývá platnosti rovněž doručením písemného 
oznámení jednou stranou straně druhé s vyrozuměním, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.

Materiál byl dne 18. 10. 2019 projednán na mimořádném jednání Rady Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)
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1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 16. 10. 
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2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
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Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 16. 10. 2019


