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Strategický plán sociální-
ho začleňování (SPSZ), asi 
100stránkový dokument, mají 
nyní v rukou zastupitelé města.

Schválit by jej měli 15. pro-
since, a městu může přinést 
podporu v objemu až 
109 miliónů korun. 

 Lenka Kopčáková

SPSZ představuje podrobný sou-
hrn čtyř priorit, kterým se chce měs-
to věnovat prostřednictvím svých 
pracovních skupin a hledat vhodné 
projektové výzvy a podpory. 

To v oblasti bydlení, rodin, sociál-
ních služeb, zaměstnanosti a bezpeč-
nosti. 

K tématu radnice uspořádala cel-
kem tři veřejná projednání. Prv-
ní dvě se konala v listopadu, např. 
transformované bydlení. Třetí setká-
ní s občany proběhne 7. 12. od 17 
hodin v kavárně u tety Hany. Téma-
tem bude Místní plán inkluze. Doku-
ment, který je povinným dodatkem 
SPSZ. 

Co je to transformace
Transformace znamená změnu vel-

kokapacitní ústavní péče a služeb pro 
lidi s postižením na bydlení a podpo-
ru v běžném prostředí.

V sídlišti Klafar by měly vyrůst dva 
domky o kapacitě 2 x 6 lidí se zdra-
votním a mentálním postižením. Za 
tím účelem radní nedávno schválili 
na Klafaru dva pozemky k odprodeji 
Kraji Vysočina.

Začátkem listopadu také proběhla 
první schůzka zástupců žďárské rad-
nice s novým krajským náměstkem 

pro oblast sociální, Pavlem Fraňkem. 
Z ní vyplývá, že Žďár bude jedním 
z bodů celé sítě transformovaného 
bydlení v Kraji Vysočina. Podobné 
domky už vznikly např. v Kadolci, 
Křižanově či Počátkách.

Jak vysvětluje místostarosta Josef 
Klement, do domků na Klafaru při-
jdou klienti z Ústavu sociální péče v 
Křižanově. V jednom domku pro kli-

enty s vážným tělesným postižením 
bude stálá 24hodinová služba. 

„V případě zahájení transformace a 
zapojení města budou moci i občané 
Žďáru podávat své žádosti, a v přípa-
dě uvolnění místa v domech mohou být 
klienty i oni,“ říká Klement.

Starosta města Zdeněk Navrátil 
upřesňuje, že při přesouvání klientů 
z Křižanova do domků transformač-
ního bydlení bude prioritou Kraje 
zohledňovat, odkud jsou a kde ma-
jí příbuzné. „Lze tedy předpokládat, 
že domy budou sloužit pro obyvatele 
Žďáru a blízkého regionu,“ očekává.

Co je Místní plán inkluze
Místní plán inkluze je povinným 

dodatkem SPSZ. Radnice chce o 
něm občany informovat ve středu 
7. 12. od 17 hodin, při neformálním 
setkání v kavárně u tety Hany.  

Na otázku, co si pod tímto pojmem 
představit, místostarosta Klement 

Žďár uchopil šanci na 109 miliónů

Středa 7. 12., 17.00, 
kavárna u tety Hany.
Veřejné projednání: 
Místní plán inkluze

O rozpočtu města na rok 
2017 rozhodnou zastupitelé 
města na svém předvánočním 
zasedání ve čtvrtek 15. 12. od 
16 hodin v sále MěÚ.

Je navržen v objemu 450 milió-
nů korun jako vyrovnaný. Příjmy a 
výdaje plánovaného hospodaření 
města jsou tedy stejné.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, příprava městského roz-
počtu na rok 2017 běžela v obvyk-
lých kolejích. První čtení rozpočtu 
zaznělo v radě města, ta vydiskuto-
vaný návrh posunula Kontrolnímu a 
Finančnímu výboru ZM, který zase-
dal 21. 11. Materiál se koncem lis-
topadu opět vrátil na stůl radních k 
poslednímu čtení, a nyní je připra-
ven pro rozpočtové zastupitelstvo. 

„Do rozpočtu je zahrnut plánovaný 
úvěr ve výši 40 mil. Kč, celkové náklady 
na investice tvoří 20 % rozpočtu měs-
ta,“ přibližuje místostarosta. Inves-
tiční úvěr plánuje radnice použít na 
krytí nákladů spojených s investice-
mi do technické infrastruktury síd-
liště Klafar, rekonstrukci kina Vyso-
čina a opravu povrchů ulic Kavánova 

a Mánesova. „Rádi bychom příští rok 
začali s odkládanou akcí, sídlištěm 
Vodojem,“ říká. Větší akcí zahrnutou 
do rozpočtu je výstavba zázemí pro 
fotbal a tenis. „Pro příští rok počítáme 
zhruba s částkou 20 mil. Kč, a budeme 
usilovat o dotaci na ministerstvu škol-
ství,“ upřesňuje Josef Klement. 

Letos je do rozpočtu premiérově 
zařazena tzv. participativní (v pře-
kladu lidová) složka ve výši 600 tisíc 
korun, o které do konce listopadu 
rozhodovali sami Žďáráci. Na výběr 
měli z šesti projektů, navržených 
spoluobčany.

Dle informace starosty Zdeňka 
Navrátila byly všechny projekty pro-
jednány a ohodnoceny s patřičnými 
odbory města a projektovou koordi-
nátorkou upraveny tak, aby odpoví-
daly výši 150 tisíc Kč.

Určená částka 600 tisíc Kč však 
vychází maximálně na čtyři projekty. 

„Po zkušenosti jiných měst se při 
vlastním zpracování projektu může 
město rozhodnout položku na projekt 
rozšířit a podpořit z vlastních pro-
středků, zařazením do rozpočtu měs-
ta,“ připouští starosta Navrátil. 

 -lko-

Zasednou nad rozpočtem

Horký čaj přímo z polní kuchyně, 
která zaujala důležitou pozici neda-
leko Staré radnice. 

O první adventní neděli byla vel-
kou atrakcí při Vítání adventu. 

Lidé si vystáli frontu na čaj, a pak 
při adventním koncertu popíjeli hor-
ký nápoj. 

„Polní kuchyni s ohništěm na dřevo 
se podařilo našemu vedoucímu odbo-
ru krizového řízení města Josefu Šulco-
vi doslova „vymámit“ od Armády ČR 

z jejích nepotřebných zásob,“ vítá sta-
rosta Zdeněk Navrátil. 

Město polní kuchyni získalo jen za 
odvoz. Je úplně nová, nikdy se v ní 
netopilo, a tak ji předem pracovníci 
technické skupiny ve dvoře úřadu na 
zkoušku zprovoznili.

„Město pořádá do roka několik 
akcí pro veřejnost, jako Den Ždáru, 
či Slavnosti jeřabin. Polní kuchyň vž-
dy vytáhneme, aby mohla zajišťovat 
občerstvení,“ plánuje šéf radnice. -lko-

HORKÝ NÁPOJ přímo z kotle polní kuchyně. Nostalgické atrakce si mohou 
Žďáráci užívat i během příštích městských oslav.  Foto: Lenka Kopčáková

Premiéra polní kuchyně...

vysvětluje, že Místní plán inkluze se 
týká vzdělávání a je rozdělen na tři 
kapitoly: mateřské školy, základní 
školy a formální a neformální vzdě-
lávání. 

„Cílem je to, aby děti a mládež z 
prostředí ohroženého sociálním vylou-
čením měly co nejrovnější startovací 
pozice ve svém životě. Aby  měly co nej-
kvalitnější přístup ke vzdělání a vyrov-
návaly tak jejich šance při vstupu do 
vzdělávacího nebo pracovního proce-
su,“ vysvětluje starosta Navrátil. 

Ministerstvo pro lidská práva na 
tuto celkovou strategii alokovalo 
fi nanční prostředky ve výši 109 mil. 
Kč.

A po dobu projektu má město Žďár 
šanci získat fi nanční prostředky z 
Programu koordinovaného přístu-
pu, ze kterého lze fi nancovat pozice 
jako odborný pracovník, psycholog 
či speciální pedagog.

„Nad rámec současného stavu by-
chom fi nancovali pozice odborníků, 
po kterých školy volají a nemají na ně 
prostředky. Třeba školní psycholog je 
vždy obrovskou pomocí,“ přibližuje 
starosta. 

Někdy totiž zázemí v rodině není 
zcela dokonalé a děti nejsou úplně 
vedeny k tomu, aby vzdělání bylo 
jejich prioritu. Někdy situace v rodi-
ně, kdy se třeba rodiče rozvádějí, 
dětem způsobuje vyloženě problé-
my psychického rázu. Odborníci by 
s dětmi pracovali přímo na školách.

„Ještě však nemáme peníze jisté. 
Budeme porovnáváni s dalšími městy, 
která jsou do Koordinovaného přístu-
pu také začleněna. V Kraji Vysočina je 
Žďár jediný, takže soupeřů bude méně, 
než ve standardních operačních pro-
gramech,“ naznačuje Klement. 

Do projektu se dokonce podle sta-
rosty Navrátila nepřihlásila ani Jih-
lava, ačkoliv má podle něho tento 
problém mnohem větší. Přišla tak   o 

šanci čerpat tyto fi nanční prostředky. 
„Pokud budeme připraveni se smys-

luplnými projekty, tak až 109 mil. Kč 
může připutovat do Žďáru na realizaci 
jak v rámci tvrdých projektů,  tak měk-
kých projektů,“ říká starosta. Žďár by 
teoreticky mohl čerpat peníze celé 
plánovací období EU do roku 2022. 
Pro zvýšení šancí se také  Žďár při-
hlásil ke spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování ve věci koordi-
novaného  přístupu. 

„V tuto chvíli máme první nástřely 
velikosti projektů, samozřejmě nejsou 
pro všechny zpracovány projektové 
dokumentace, nemáme konkrétní roz-
počty, není to vysoutěženo. Suma spíš 
vypovídá o tom, co pro nás mají vyčle-
něno,“ vysvětluje Navrátil. 

Kdo je Agentura pro sociální 
začleňování

Strategické plány sociálního začle-
ňování pomáhá obcím realizovat 
Agentura pro sociální začleňování, 
která působí pod Ministerstvem pro 
lidská práva a je vládním nástrojem 
na podporu obcím, které řeší proble-
matiku sociálního vyloučení.

Lokální konzultanti Agentury 
napomáhají obcím při mapování a 
detailním poznávání problémů soci-
álně vyloučených lokalit a jejich 
obyvatel, při přípravě a nastavování 
dlouhodobějších procesů pro jejich 
řešení a při získávání fi nancí na tyto 
postupy. 

Měkké projekty představují práci 
s lidmi, např. podporu vzdělávání ve 
školství i mimo ně, začleňování lidí, 
sociální aktivity.

Tvrdé neboli investiční projek-
ty jsou zaměřeny např. na pořizo-
vání dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku, rekonstrukce 
a výstavby. 


