
Koordinovaný přístup - Brno 

Mgr. Jan Mochťák 



2 

Výhody SPSZ a KPSVL 

• Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního 
města Brna. 

• Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně definované potřeby 
(v SPSZ) – OP Z, OP VVV, IROP. 

• Koordinace výzev – lepší provázání jednotlivých aktivit. 

• Možnost čerpat z tzv. uzavřených výzev. 

• Z toho plynoucí menší konkurence ve srovnání s otevřenými výzvami.  

• Dřívější návazné financování stávajících aktivit (vzdělávání). 

• Podpora ASZ – definování potřeb a vhodných opatření, příprava 
projektových záměrů a žádostí o    dotace. 
 



SPSZ a alokace ESF 
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Výchozí situace 
• Na území města Brna definováno 16 lokalit s vyšším výskytem sociálně vyloučených osob. V 

těchto lokalitách žije 8 000 – 9 000 sociálně vyloučených osob, celkem (dle kvalifikovaných 
odhadů) 15 000 sociálně vyloučených osob na území města.  

• K tomuto počtu lze zařadit i 1 500 cizinců ohrožených sociálním vyloučením.  

• Sociální služby a další poradenské instituce nejsou rozmístěny dle potřeby. 

• V roce 2014 bylo vyplaceno ze systému dávek hmotné nouze každý měsíc průměrně 6 398 
dávek příspěvku na živobytí, 3 139 dávek doplatku na bydlení a 354 dávek mimořádné 
okamžité pomoci. 

• Z celkového počtu dětí a žáků školy evidovaly v mateřských školách 126 sociálně 
znevýhodněných dětí a v základních školách 1 053 sociálně znevýhodněných žáků.  

• V roce 2014 činil počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců z celkového počtu 19 
526 nezaměstnaných uchazečů 9 670 osob (50%).   

• Na území města bylo zjištěno za celý rok 2014 celkem 14 203 trestných činů. Krom daného 
Městská policie evidovala na území města Brna za údobí roku 2014 celkem 109 213 
přestupků. 

• V roce 2014 řešilo oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Brna v různých 
úrovních celkem 13 372 případů (v roce 2013 řešeno celkem 9 414 případů). 
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Proces přípravy SPSZ – struktura KPSVL 
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Cílová skupina SPSZ 
Materiál SPSZ města Brna se primárně zaměřuje na skupiny sociálně 
vyloučených obyvatel či těch, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. 
Vzhledem ke konkrétně pojmenovaným potřebám na území města Brna bude 
zvláštní pozornost věnována především těmto skupinám osob:  

– osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí;  
– děti, žáci a mládež ohrožení školním neúspěchem a jejich rodiče;  
– lidé bez domova, vyloučení z bydlení;  
– osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané;  
– národnostní menšiny a cizinci;  
– rodiny s dětmi ohrožené chudobou;  
– etnické menšiny (zejména Romové);  
– osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;  
– osoby opouštějící ústavní zařízení, náhradní rodinnou péči nebo zařízení 

výkonu trestu;  
– pachatelé trestných činů, oběti a osoby z jejich bezprostředního okolí.  

 



SPSZ Brno 



Bezpečnost a prevence 
rizikového chování 

 

• Vize: „Posílení systémového přístupu lokální 
úrovně politiky prevence při rozvoji potenciálu 
všech zapojených aktérů a souběžném 
navyšování bezpečného prostředí města Brna“. 

 

 

• Motto: „Prevence je lepší než terapie“.  

 



Domovníci, APK - městský projekt 

• Domovnická akademie (Bezpečná adresa) – 60 
vyškolených domovníků 

• Asistenti prevence kriminality – 6 nových 
asistentů do oblastí sociálně vyloučených 
lokalit 



Rodina a zdraví 

• Vize: „Prostředí pozitivní lokální prorodinné 
politiky utvořené na moderních principech 
sociální politiky posilující rozvoj a spolupráci 
všech nezbytných institucí, fungující na 
principu vzájemné solidarity“.  

 

• Motto: „Brno, rodina.“  

 



BPRCH, rodina a zdraví 
– městský projekt 

• Aktivity obecně:  

– Posílení efektivity realizovaných opatření oblasti „Rodina, zdraví a prevence“ = koordinace prostoru 
platforem a pracovních skupin příslušných oblastí 

– Strategický materiál pro oblast „Rodina, zdraví a prevence“ 

– Personální posílení – rodinní poradci, sociálně-zdravotní pracovník 

– Preventivní aktivity = zdravá rodina 

• Partneři:  

– spolupracující subjekty oblasti prevence, rodiny a zdraví (PČR, MP, PMS, JMK atd.) 

• Financování: OP Z 

 



Zaměstnanost 

 

• Vize: „Inkluzivní trh práce na území města 
Brna umožňuje rovný přístup k zaměstnání pro 
všechny skupiny osob, disponuje dostatkem 
pracovních míst a pracovní síly odpovídající 
kvalifikace v požadované úrovni“. 

 

• Motto: „Brno, město příležitostí“. 
 



Zaměstnanost - městský projekt 

• Aktivity obecně:  

– Provázení a podpora klienta v získání a udržení si zaměstnání 

– Podpora spolupráce subjektů trhu práce, včetně zaměstnavatelů 

– Vytvoření metodických postupů koordinace a organizace spolupráce 

– Evaluace a vyhodnocení 

 

 

• Realizující subjekty:  

– MMB, spolupracující partner ÚP – pobočka Brno, NNO podílející se na řešení problematiky 
nezaměstnanosti ve městě Brně 

• Financování: OP Z 

 



Vzdělávání 

• Vize: „Systémový přístup a podpora kvality a 
inkluzivního vzdělávání v mateřských a 
základních školách na území statutárního 
města Brna při navázání spolupráce a 
propojení úsilí všech zapojených aktérů ve 
vzdělávání a v práci s rodinou.“  

 

• Motto: „Kvalitní škola základ života“ 

 



Vzdělávání – městské projekty 
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně  

 
• Aktivity: 

– Podpora neformálních forem předškolního vzdělávání 

– Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči    

– Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole 

– Povinný modul rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

 

• Partneři: 137 mateřských škol zřizovaných městem/městskými částmi, NNO 

 

• Zdroj: OP VVV 

 

 



Vzdělávání – městské projekty 
Rovný přístup k základnímu vzdělávání ve městě Brně  

 

• Aktivity: 

– Usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání  

– Podpora škol prostřednictvím školních asistentů  

– Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání      

– Povinný modul rozvoj pracovníků ve vzdělávání 

 

• Partneři: 66 základních škol zřizovaných městem/městskými částmi, ZŠ Pramínek (zřizovaná NNO), ZŠ 
Cyrilometodějská, NNO 

• Zdroj: OP VVV 

 

 

 



Vzdělávání – městské projekty 

Volnočasové aktivity a zájmové vzdělávání 

 

• Aktivity: 

– Zajištění možnosti smysluplného trávení volného času dětí a žáků ze sociálně vyloučeného prostředí a s tím 
spojená prevence patologických jevů 

 

• Realizátor: MMB, NNO 

• Zdroj: OP VVV/OP Z (prolínání s oblastí prevence) 

• Rozpočet: 48 mil Kč 

 

 



Bydlení 

• Vize: „V roce 2025 se v Brně lidé budou jen 
výjimečně dostávat do situace bytové nouze, 
pokud se do této situace přece jen dostanou, 
nebudou v této situaci muset být dlouhodobě 
a nebudou se do ní dostávat opakovaně.“ 

 

• Motto: „Důstojné bydlení je základ.“ 

 



Bydlení – městské projekty 
Základní přehled: 
 
• Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-

Housing) – 50 rodin 
• Domov, jako šance (housing first) – 65 osaměle žijících ohrožených 

lidí vč. mladistvých 
• Zřízení 100 sociálních bytů ze stávajících obecních bytů (a další 

rekonstrukce v rámci ITI) 
• Prevence ztráty bydlení ve městě Brně – cca 1900 ohrožených 

domácností 
• Pilotní testování zavádění koncepce sociálního bydlení v Brně – 

Pilotní projekt MPSV 
• Realizace a vyhodnocení pilotního projektu sociální nájemní 

agentury – 240 osob (60 domácností) využije služeb poradenství v 
získání a udržení si bydlení  



Integrace cizinců 

• Vize: „Posílení systémového přístupu 
lokální úrovně integrační politiky  se 
současným rozvojem potenciálu všech 
zapojených aktérů“. 

 

• Motto: „Brno, otevřené město“.  
 

Mimo financování KPSVL (OPZ) 
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Čerpání ze zdrojů ESF v rámci SPSZ 
(pouze zdroje KPSVL) 
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Děkuji Vám za pozornost  

a těším se na další spolupráci!  
 

Jan Mochťák 

 

 

mochtak.jan@vlada.cz  

Tel: +420 725 001 925 

 

Odkazy k materiálu SPSZ: www.socialnipece.brno.cz  
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