Úřad vlády České republiky
Odbor (Agentura) pro sociální začleňování

Individuální projekt systémový - OP VVV
Inkluzivní a kvalitní vzdělávání
v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Kdo jsme
Agentura pro sociální začleňování
• je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR;
• spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a
legislativu;
• funguje od roku 2008;
• je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší
problematiku sociálního vyloučení.

Kdo jsme
Agentura pro sociální začleňování
• 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 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.

Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
• komplexní proces od analýzy situace a sestavení lokálního partnerství z
místních aktérů, přes společnou tvorbu Strategického plánu sociálního
začleňování (SPSZ) k jeho naplňování a vyhodnocování;
• součástí SPSZ je i zpracování místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání
(MPI);
• KPSVL kombinuje zdroje ze tří operačních programů (OP Zaměstnanost, OP
Výzkum, vývoj, vzdělávání, Integrovaný regionální operační program);
• výzvy určené speciálně pro obce v KPSVL;
• řešení oblastí bydlení, zdraví, vzdělávání, prevence kriminality,
komunitních a sociálních služeb, zaměstnanosti.

Kvalitní a inkluzivní vzdělávání v územích
se sociálně vyloučenými lokalitami (OP VVV)
• Individuální projekt Agentury;
• Realizace od 1. 7. 2016 do 30. 4. 2022;
• Centrální expertní základna, metodická podpora (experti na
mediaci, ranou péči, inkluzivní vzdělávání, apod. – využitelní i pro
MAP);
• Spolupráce s min. 45 MAP, spolupráce s KAP;
• Konference, facilitace, veřejná setkání, workshopy;
• Evaluace, výzkumy, analýzy - přímý kontakt s cílovou skupinou;

• Propojení se souběžným projektem Agentury "Systémové zajištění
sociálního začleňování“ (OP Z) – centrální experti (raná péče, rodina,
zdraví, bezpečnost, bydlení, zaměstnanost).

Oblasti podpory - pedagog
• Využívání rozmanitých didaktických metod v
diverzifikovaných skupinách
• Rozmanité didaktické metody v předškolní a školní
přípravě dětí ohrožených školním neúspěchem
• Motivace a osobnostně-profesní rozvoj pedagogů
• Hodnocení žáků

Oblasti podpory - žák
• Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti u dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem
• Kompetence pro trh práce
• Finanční gramotnost
• Rozvoj kulturní a regionálního povědomí

• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
• Rozvoj kompetencí k polytechnice
• Zapojování žáků do chodu školy a města
• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Oblasti podpory - ředitel a zřizovatel
• Řízení inkluzivní školy
• Přechod z MŠ na ZŠ

• Přechod z 1. stupně na 2. stupeň ZŠ
• Důraz na spolupráci ředitele a zřizovatele

• Hodnocení kvality školy pro zřizovatele
• Nastavení spolupráce mezi školou, rodinou a
neziskovými organizacemi jako prevence školního
neúspěchu

Oblasti podpory - rodiče

• Spolupráce mezi rodinou a školou
• Analýza potřeb rodičů a dětí ze SVL

• Participace a zapojování rodičů ze SVL do chodu
školy a plánování MAP

Aktuální nabídka
Kurzy zaměřené na komunikační techniky
• půldenní kurzy za měřené na způsoby vyvracení mýtů a
dezinformací v otázkách souvisejících se SVL

• mediální tréninky v TV studiu
• dvoudenní zážitkové kurzy na prohloubení komunikační
dovedností

Aktuální nabídka
PR služby
• PR expert vám pomůže se sepsáním tiskových zpráv,
komunikací informací spojených se zaváděním opatření s
ohledem na SVL
• služby facilitátora a mediátora
Databáze příkladů dobré praxe
• www.dobrapraxe.cz
• síť dobrých praxí a garantů, kteří jsou připraveni sdílet s vámi
své zkušenosti a know-how

Děkujeme za pozornost
Kontakty:
Mgr. Hana Krejsová
email: krejsova.hana@vlada.cz
Mgr. Martin Dobeš
email: dobes.martin@vlada.cz
Mgr. Iveta Millerová
email: millerova.iveta@vlada.cz

