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Kdo jsme 

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády 
ČR a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Agentura 

funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku 
sociálního vyloučení. 

- pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně
vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro 

jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. 

- propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové 
organizace, školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při 

sociálním začleňování spolupracovaly). 

- spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní 
správě, podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci. 



Tým MAP a KAP

konzultanti na MAP

Konzultant na KAP

přímá účast v řídících výborech a pracovních
skupinách



Oblasti podpory

• vznik a aktualizace strategického rámce MAP
• podpora zapojení a aktivizace místních členů MAP
• podpora činnosti pracovních skupin a participace žáků a 

rodičů v procesu plánování



Oblasti podpory

• spolupráce při vzniku akčního plánu a jeho implementace
• mentoring s cílem nalézt klíčové otázky a odpovědi při řešení

problémů a překážek ve Vašem regionu
• společné hledání ideálního modelu "kvalitní školy" ve Vašem

regionu a možností jeho aplikace v reálném prostředí
• poradenství při nalézání optimálního propojení klíčových aktérů

pro rozvoj Vašeho regionu: předškolní, školní, neformální a 
zájmové vzdělávání, sociální služby, místní podnikatelé, vedení
obcí, atd. 

• hledání cest k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit

•Přenos dobré praxe!



Východiska

• Je třeba zdůraznit, že naše nabídka podpory je pro Vás fakultativní a bezplatná.

• Smyslem naší práce není poučovat, nýbrž podporovat

• Jste to Vy, kdo rozhoduje o Vašem regionu, naše role je pouze podpůrná



Dobrá praxe

Tišnov

 Místo pracovních skupin veletrh spolupráce a příležitostí: tématické bloky, malé 
pracovní skupiny uvnitř nich

 Prezentace a ochutnávky 

 Lídři (ZŠ a MŠ Drásov – certifikát Férová škola) – několik škol se domluvilo na 
společných výjezdech učitelů a společném vzdělávání



Dobrá praxe

Orlová

 Díky MAP se uskutečnilo specifické dotazníkové šetření – cíl zjistit přesné potřeby 
žáků ohrožených vzdělávacím neúspěchem

Výsledek: do MAPu jsou zapracovány následující opatření:

 Ve spolupráci s NNO rozšířit nabídku sportovních a volnočasových aktivit

 Ob. nauka a dějepis nejméně atraktivní – dotčení učitelé našli nové způsoby, jak 
zlepšit.

 Doučování ve škole – nové, pro žáky přijatelnější formy



Dobrá praxe

Havířov

 Díky MAP vznikly čtenářské kluby pro místní ZŠ

Jak:

 Ve spolupráci s místní knihovnou, kam beztak chodila řada dětí ve volném čase

 Financování: grant MK (jednou ročně)

 Zástupci knihovny jezdí do škol, ale děti mohou přicházet i do MK.



Dobrá praxe

Strategické rámce

 Kraslice – velmi ambiciózní, dobře strukturovaný SR

 Náchod – velmi dobře zpracovaná analýza (meta + dotazníkové šetření, diskuse)

Úložiště SR: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-
KAP/Strategicke-ramce-MAP



Dobrá praxe

Projekt Strategické řízení a plánování
(SRP)

 NIDV – systémový projekt

 Inspiromat, webinář, dobrá praxe, strategické rámce

 Pravidelné workshopy

 Krajská centra

 Web: http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/znalostni-databaze/tvorba-
map.ep/



Děkujeme za pozornost

Kontakt:

Martin Dobeš – konzultant pro spolupráci s MAP

Email: dobes.martin@vlada.cz

mailto:dobes.martin@vlada.cz

