


Podobně je to voblasti sociální služby, kde jsou uvedeny prioritní cílové skupiny. na které by služby

měly být v budoucnu zaměřeny, SWOT analýza současného stavu a přehled plánu rozvoje sociálních

služeb s potřebou kapacitních úprav podle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území

správního obvodu ORP Příbram na období 2022 - 2024.

Oblast vzdělávání je řešena samostatně v rámci Místního akčního plánu 2020 - 2022, který byl

Zastupitelstvem města Příbram schválen 17. února 2020 (Usn. č. 328/2020/ZM).

Těžištěm sociálního začleňování v Příbrami je i nadále bydlení, kdy pro budoucí období byly stanoveny
tři priority, ve kterých je vymezeno 10 hlavních cílů, mezi něž patří např.:

- do roku 2025 vytvořit Koncepci bytové politiky města Příbram,
- zřízení tzv. kanceláře bydlení města Příbram a existence specializovaných pozic v oblasti

bydlení,
- pravidelná revize směrnice — Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram,
- ve sledovaném období zachovat a zároveň rozšiřovat dle potřeby kategorizaci bydlení,
- do roku 2025 bude pracováno min. s 380 osobami na změně vnímání důležitosti bydlení,
- postupně, aie systémově realizovat krizové bydlení pro všechny potřebné cílové skupiny osob.

Priority, hlavní i dílčí cíle Strategie v oblasti bydlení navazují na akční plán Strategického plánu

rozvoje města 2022 - 2030 v této oblasti.

Oblast podpora rodiny má stanoveny také tři základní priority, ve kterých je stanoveno 6 hlavních cílů:

- zajistit podmínky pro systematickou podporu a vzdělávání v oblasti dluhového poradenství

zejména s mládeží,
- zajistit stálý rozvoj dluhového poradenství v rámci činnosti Sociální poradny CSZS města

Příbram,
- zahájit činnost „mateřského centra“,
— podporovat a rozvíjet rodičovské kompetence pro matky se závislostmi,
- zajistit působnost klinického psychologa (zaměřeného na dětskou klientelu) pro lokalitu Příbram,
- rozvíjet podporu rodin v plnění běžných funkcí, rolí (např. doučování, průvodce rozchodem

rodičů).

V oblasti zaměstnanosti jsou stanoveny opět tři priority, ze kterých vyplývají 4 hlavní cíle:

- zavedení nových kurzů zaměřených na kompetence osob projejich uplatnění na trhu práce,
- rozšířit nabídku práce a motivačních aktivit pro lidi bez domova a nízkopříjmové seniory,
- zahájit činnost sociálního podniku s minimálně 3 pracovními místy,
- zahájit činnost organizace nebo pracovní pozice se zaměřením na zaměstnávání osob

znevýhodněných na trhu práce.

K nastavení priorit a cílů města Příbram v oblasti sociálního začleňování na období 2022 - 2025 bylo
v první řadě potřeba zhodnotit výchozí situaci a plnění cílů, intervencí ze SPSZ 2. Dále došlo

k vyhodnocení projektových aktivit a dostupných evaluačních dokumentů v oblasti. Důležitou roli

při vyhodnocení SPSZ 2 a definování obsahu Strategie měly pracovní skupiny pro dílčí témata — bydlení,

podpora rodiny a zaměstnanost. Pracovní skupiny byly tvořeny zástupci OSVZ, dalších pracovníků
MěÚ Příbram, dotčených služeb CSZS města Příbram, zástupců dalších poskytovatelů sociálních služeb,
ÚP v Příbrami

V průběhu tvorby dokumentu byla opakovaně ke spolupráci vyzvána i Agentura pro sociální začleňování

(ASZ), která se v minulosti aktivně podílela na definování priorit v této oblasti pro území města Příbram.

Vzhledem k nedostatečným personálním kapacitám, ale především z důvodu dlouhodobě velmi kvalitně

nastaveného přístupu k sociálnímu začleňování, kdy aktivity jsou je většinově realizovány, se ASZ na

obsahu Strategie nepodílela.

Potřebnost mít platnou Strategii v obiasti sociálního začleňování lze chápat ze dvou důvodů.

Prvním důvodem je existence strategického dokumentu, který pokryje všechna důležitá témata

v oblasti sociálního začleňování. Druhým důvodem je připravenost na možné čerpání vhodných
dotačních titulů (výzev) z připravovaných programů fondů EU (např. IROP, OPZ+, OP JAK).

Příloha:
» Strategie sociálního začleňování města Příbram 2022—2025


