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Důvodová zpráva:

V příloze Rada města Příbram předkládá Strategický plán sociálního začleňování města Příbram

pro období 2018—2021 (dáte SPSZ 2), který přímo navazuje na dokument Strategický plán

sociálního začleňování města Příbram 2015—2018 (dále SPSZ 1), který byl schválen

zastupitelstvem města Příbram 13. listopadu 2015.

Nový plán je koncipován jako otevřený dokument, který je praktický a životaschopný. Jeho hlavním

záměrem je zajistit provázanost a udržitelnost stávajících aktivit v oblasti sociálního začleňování

obyvatel, pokračovat v nenaplněných záměrech a zaměřit se na problematické oblasti jako je

bydleni, dluhy nebo zaměstnanost.

Strategický plán sociálního začleňování je rozdělen do pěti základních částí. První část shrnuje tvorbu,

schválení a realizaci SPSZ 1. V druhé části analyzuje vstupní a výstupní data z let 2015—2017. Třetí část

zhodnocuje plnění priorit SPSZ 1, čtvrtá pak popisuje fungování lokálního partnerství v území. Poslední

část se týká analýzy potřeb a identifikace navazujících záměrů pro další období 2018—2021.

Nově priority se stanovily v oblastech: bydleni, zaměstnanost, rodina a sociátní služby

a bezpečnost a prevence kriminality. Oblast vzdělávání je řešena samostatně v rámci Místního

akčního plánu 2017-2019, který byl schválen 14. listopadu 201 &.

Těžištěm sociálního vyloučení v Příbrami je i nadále bydlení. Lokaliiami s vyšší koncentrací sociálně

vyloučených a sociálním vyloučeným ohrožených osob jsou v Příbrami především ubytovny. V současné

době je ve městě celkem 12 ubytoven, kde oficiálně přebývá přibližně 800 sociálně vyloučených osob.

Město Příbram je provozovatelem jedné z nich, ve zbylých případech se jedná o ubytovny privatizovaně

soukromými vlastníky. Určitým specifikem Příbrami je skutečnost, že nemalá část obyvatel lokalit patří

spíše k nízko příjmovým domácnostem. To je dáno jednak poměrně slušnou úrovni bydlení na některých

ubytovnách, jednak nedostatkem jiných příležitostí k bydlení. Za účelem zajištění standardního



a dlouhodobého bydleni těchto sooiálně slabých domácnosti sleduje dokument několik cílů. Jedním

z nich je navýšení bytového fondu města, rekonstrukce a rozšíření fungujících kapacit azylového domu.

Tato opatření reagují na identifikované problémy bezdomovectví, špatne ubytovací standardy v rámci

fungujících ubytoven a celkově nedostatečný bytový fond města určený pro sociální bydlení. Součástí

tohoto řešení je navázání spolupráce se soukromými investory, kteří mají v plánu vykoupit nejméně

1 soukromě ubytovací zařízení a transformovat ho do sociálních bytů. Jedním z cílů je i řešení dluhové

problematiky nájemníků bytů. Druhou prioritou je efektivní řešení problematiky bezdomovectví

a situace osob ohrožených ztrátou bydlení. V roce 2018 vedení Nízkoprahoveho denního centra

a noclehárny zaznamenalo nárůst ktientů z oblastí mimo ORP (skladba klientů je cca 70 % trvalé bydliště

Příbram, 30 % mimo území). Zároveň se rozšiřuje fenomén migrace mezi jednotlivými městy, které

poskytují nízkoprahové služby. Jeden z cílů je zaměřen také na podporu sociálního začleňování rozvojem

modelu „housing tirst“. V současné chvíli město Příbram realizuje koncept prostupného bydlení. Hlavním

důvodem pro zvolení koncepce prostupného bydlení je malý bytový fond města. který v současné době

neumožňuje realizaci jiného řešení. Bytová politika města je tak otevřená případným změnám, které

mohou vzejít z odborné diskuze a reálných možností města. Pokud by však město navýšilo ve spolupráci

se soukromými investory bytový fond, otevřela by se městu možnost aplikovat i tento model, který

v zahraničí ale i České republice vykazuje velice dobré výsledky.

Třetí priorita reaguje na problematiku ubytoven. Vzhledem k velkému množství soukromých ubytoven

je cílem zajistit systematickou spolupráci relevantních úřadů, komisí a organizací za účelem

zlepšení bytové situace sociálně slabých domácností ubytovaných v substandardni formě

bydleni.

V oblasti zaměstnanosti byly stanoveny tři priority. Stejně jako v předchozím plánu je cílem využívání

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podobně jako v oblasti bydiení je hlavním cílem pokračovat

v nastavených prioritách a udržitelnosti aktivit. První prioritou je aktivizace cílové skupiny ve vztahu

ktrhu práce. V rámci této priority je cílem motivovat cílovou skupinu !( zapojení na trhu práce skrze

poradenské činnosti, a to v nejširším slova smyslu ve formě motivačních kurzů, pracovní a bilanční

diagnostiky, individuálního či skupinového pracovního poradenství. Důležitým prvkem je také motivace

a podpora obyvatel vyloučených lokalit, pro které je často vstup na trh práce obtížný z důvodu vysoké

míry zadlužení. Druhou prioritou v oblasti zaměstnanosti je pokračování v rozvoji systému

prostupného zaměstnávání vhodného pro cílovou skupinu. Třetí prioritou v oblasti zaměstnávání

zůstává i nadále záměr rozvíjet sociální podnikání.

Oblast rodina a sociální služby řeší ve své návrhové části zejména problematiku sociálního vyloučení,

dluhů, absenci participace sociálně vyloučených osob na veřejném životě města a vznik

mateřského centra.

Oblast bezpečnost a prevence kriminaiity se soustředí na osm priorit. které byly stanoveny v rámci

Koncepce prevence kriminality města Příbram na léta 2019—2021.

Formulace nových intervencí vznikla především na základě evaluace SPSZ 1. poptávky vedení města,

členů lokálního partnerstvi, pracovních skupin a datších jednání participativniho plánování

v průběhu května 2017 až června 2018 s cílem uceleně uchopit problematiku sociálního vyloučeni

na území. Dokument vznikl na základě metodické podpory Agentury pro sociální začleňování. Na tvorbě

SPSZ 2 se podíleio stejně jako v předchozím období okolo deseti organizací a institucí, jež ve městě

působí (např. Centrum sociálních a zdravotních stužeb, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež —

BEDNA, Magdaléna, o.p.s., Rubikon, zs., Uřad práce Příbram, Farní Charita Příbram). Celkem se

uskutečnilo na 15 pracovních skupin, 1x setkání lokálního partnerství a dalších jiných případových

jednáni. Plán prošel řádným připomínkovým řízením ze strany všech důležitých Spolupracujících

organizací.

Potřebnost mít platný strategický plán voblasti sociálního začleňování lze chápat ze dvou důvodů.

Zaprvé tírn město získá skutečně komplexní rozvojový dokument, který pokryje všechny důležité

sociální oblasti. Zadruhe připravuje město aorganizace působící na jeho území na tříleté čerpání

dotačních titulů z tzv. koordinovaných výzev OPVW, OPZ a IROP, kde budou buď přímo atokovány

peněžní prostředky pro město Příbram, nebo bude v jejich čerpání na rozdíl od jiných žadatelů

zvýhodněno.
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