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1 CÍLOVÉ SKUPINY A JEJICH PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI 

AKTIVNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ, NA JEJICHŽ ŘEŠENÍ SE CHCE MAS 

V RÁMCI REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU ZAMĚŘIT   

 

Popis 

Jedná se o osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení, které budou zapojené 

prostřednictvím provozu dluhové poradny a osvětových kampaní. Tyto osoby mívají 

ztížený přístup k běžným nebo komerčním službám. CS často tvoří etnické menšiny. 

V rámci území je navíc vymezena sociálně vyloučená lokalita. Zadlužení bývá rovněž 

velkou bariérou pro vstup na trh práce, a tak CS setrvává v systému sociálních dávek, nebo 

vykonává tzv. „práci na černo“. V rámci této CS budou řešeni lidé bez ohledu na věk, pohlaví 

nebo etickou či náboženskou příslušnost.  

Dle údajů Exekutorské komory ČR se k 12/2019 nacházelo v SO ORP Břeclav 3 562 osob 

postižených soudní exekucí (tj. 7 % obyv. území). 45 % z tohoto počtu mělo tři a více 

exekucí, bylo tedy předlužených. Celkový počet aktivních exekucí činil 18 107, tj. na osobu 

připadá 5,1 exekucí (zdroj: mapaexekuci.cz). 

Problémy a bariéry 

V území dnes nefunguje specializovaná bezplatná dluhová poradna. Dvě svůj provoz v 

březnu 2022 z důvodu další financování ukončily a nepodařilo najít rychlé zdroje na 

pokračování.  

Hlavní bariéry představuje vysokoprahovost komerčních služeb, slabá podpůrná a 

nedostačující kapacita těchto služeb. Sociální služba pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením navíc nedisponuje znalostmi sociálních pracovníků k řešení problematiky 

předlužení u lidí, kteří mají např. nemovitost. Těmto v regionu Lednicko-valtického areálu 

v současnosti nedokážeme pomoct. Proto je nutné se na toto téma zaměřit. Vzhledem k 

CS organizace IQ Roma servis, z. s. (a také jejímu názvu), může být některými lidmi 

chápáno jako problém, že nejsou Romové. Tuto bariéru bude třeba odstranit větší 

informovaností, že služba je určena široké veřejnosti. 

Dosavadní způsoby řešení 

V současné době musí občané za kvalitní bezplatnou pomocí dojíždět až do krajských 

měst. CS může využít i právní či další komerční služby nabízející pomoc s dluhy a 

zpracování návrhu insolvence, což jsou ale placené služby, které přináší další finanční 

zátěž. 
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V současnosti v území existuje jen několik možností poradenství v oblasti dluhů – 

k dispozici jsou např. sociální pracovníci MěÚ Břeclav nebo poskytovatelé sociálních 

služeb, ti jsou však buď omezeny tím, že mohou pracovat pouze s lidmi spadajícími do 

jejich CS nebo poskytují pouze základní poradenství, popř. se tématu zadluženosti věnují 

jen okrajově a nemají specifické znalosti v řešení dluhové problematiky. Nezřídka proto 

musí občané za kvalitní bezplatnou pomocí dojíždět do okolních měst. Ty jsou však 

placené, což představuje pro osoby s dluhy jen další finanční zátěž a prohlubování jejich 

problému. 

Rizika 

Riziky jsou především nárůst počtu zadlužených osob, jejich dlouhodobé setrvávání 

v životě v chudobě, sociální vyloučení a přenos tohoto modelu k mladší generaci. To vše 

vede k prohlubování problému sociálního vyloučení a stigmatizaci sociálně vyloučených 

lokalit. Dlouhodobé zadlužení má dopad na všechny aspekty rodinného života, přičemž 

pak nelze motivovat jedince k hledání zaměstnání. Důvodem jsou vysoké srážky ze mzdy 

a CS přichází o daňový bonus u dětí. Velké problémy nastávají, když je třeba našetřit 

finanční prostředky pro složení kauce při hledání nájemního bydlení. Extrémně obtížné je 

pro ně potom toto bydlení si udržet a vytvořit si dostatečnou rezervu pro případ 

nenadálých výdajů. Navíc při žádosti o státní sociální pomoc se dokládá výše příjmů před 

exekučními srážkami, což znamená, že taková domácnost vykazuje vyšší příjem, než 

reálně má, a proto na některé sociální dávky ani nedosáhne. 

Zdroje, silné stránky a potenciál území 

V území působí IQ Roma servis, z.s., což je NNO s know-how v oblasti práce se sociálně 

vyloučenými osobami a bohatými zkušenostmi, zejména v oblasti zadluženosti a podpory 

vzdělávání. V regionu fungují dlouhodobě i další NNO, které jsou navázané na místní 

samosprávy i další důležité stakeholdery. Silnou stránkou, kterou vnímáme, je schopnost 

těchto NNO orientovat se v uvedené problematice, průběžné sledovat a vyhodnocovat, 

vypracovávat analýzy a implementace zákonných norem a změn při výkonu aktivit. 

Velkou výhodou je, že NNO dluhovou službu v území do března realizovala a tým lidí 

dočasně přesunula na jiné projekty. V momentě, jak získá potřebné zdroje bude okamžitě 

připravená v území pracovat s CS. 

Opatření akčního plánu 

Aktivity budou orientovány na podporu, přímou pomoc a péči zaměřenou na dluhové 

poradenství, včetně vypracování návrhů na oddlužení. Důraz bude kladen také na posílení 

rodičovských kompetencí. 

Popis cílového stavu 

Bude obnovena zaniklá služba řešící dluhové problémy široké skupiny osob. Jejím cílem 

bude rovněž zajistit prevenci před vznikem nových dluhů, poskytovat právní poradenství 
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v oblasti insolvence, zastavovat marné exekuce, chránit bydlení předlužených osob apod. 

Z dlouhodobého hlediska se uvedené aktivity projeví vyšší informovaností obyvatel, kteří 

si budou dále informace vzájemně předávat. Neméně důležitým cílem je pak i obrana 

proti neetickému nebo protiprávnímu chování exekutorských vykonavatelů. 

 

Popis 

Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, jejichž nepříznivá sociální situace 

negativně ovlivňuje vývoj dítěte (účastníci soudního řízení o svěření do péče, těhotné ženy 

se sníženou dovedností postarat se o sebe a o své nastávající dítě, rodiny, ze kterých byly 

děti odebrány a které chtějí usilovat o jejich návrat apod.). Dále sem patří rodiny s dětmi 

s diagnózou PAS a ADHD a rodiče na mateřské dovolené, úplné i neúplné rodiny, které je 

třeba aktivizovat do společenského života obcí. Současně se jedná o děti ve věku do 18 

let, příp. do 26 let u studujících nebo skupinu mladých dospívajících, kteří byli pod 

dohledem OSPOD a nyní přecházejí do péče sociálních pracovníků. Bude se jednat 

především o děti a mládež ze sociálně problematického prostředí. 

Zároveň také dochází ke zvýšení výskytu úzkostí a rozvoji dalších psychických problémů u 

dětí a dospívajících, což vede k růstu nároků na rodičovské kompetence. V případě 

objevení se psychických problémů u dětí a dospívajících v rodině část rodičů neví, jak na 

ně reagovat – jak je poznat, jak včasně a adekvátně reagovat, kde hledat pomoc a jak 

podpořit svoje kompetence. Někdy dochází k posílení a opakování neefektivních reakcí na 

psychické potíže, které nadále narušují rodinné vazby. 

Do této skupiny zařazujeme všechny členy rodiny tedy i seniory, kteří se často stávají 

primárními pečujícími. V rámci této skupiny se chceme na rodinu dívat jako na skupinu 

lidí, kteří spolu řeší určitou životní situaci – nemoc v rodině, ekonomické problémy, 

kriminální nebo drogovou problematiku, výchovné problémy. 

Rodina dnes, tak jak ji vnímáme, není o počtu členů, ale o vazbách, které jsou velmi křehké 

a vlivem života dochází buď k úplnému přetrhání rodinných pout, nebo ke krátkodobými 

nedorozuměním, kdy je potřeba mediace. 

Problémy a bariéry 

V celé ČR se objevují u dětí a dospívajících psychické potíže spojené s velkou 

psychosociální a psychohygienickou zátěží, k čemuž negativně přispěla i pandemická 

situace v uplynulých letech. Podporu potřebují jak děti a dospívající, tak jejich rodiče 

v oblasti zvládání psychických potíží a podpory kompetencí v oblasti duševního zdraví, 

které povedou ke zdravějším a soudržnějším vztahům v rodině. Psychické problémy 

vedou ke zvýšení stresu, což narušuje rodinný wellbeing i psychohygienu u blízkých členů 

rodiny. Objevují se potřeby v oblasti informovanosti, v dostupnosti odborné pomoci a 

získání zvládacích mechanismů. V rámci spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 
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poradnou na území MAS, tak i ve spolupráci s pracovníky OSPOD a MěÚ Břeclav se 

objevují rodiny s členy s psychickými problémy, které narušují rodinné, osobní a další 

sociální vazby v rámci širšího společenství.  

Dosavadní způsoby řešení 

Chybí dostatečná kapacita sítě specificky podpůrných služeb, která by se zaměřovala na 

podporu rodinných vazeb. Na území MAS chybí prvky systému podpory, které by měly 

dostatečnou kapacitu pro rychlou odezvu na počínající potíže v oblasti narušení rodinných 

vazeb, zvláště spojenou s rozvíjejícími se psychickými problémy. Chybí dostatečná 

informovanost rodičů odborníky, jak zvládat psychické potíže u dětí a dospívajících. Chybí 

dostatečná kapacita pro doprovázení a podporu rodin, kde se objevují potíže v oblasti 

duševního zdraví. 

Rizika 

Mohou vznikat rizika zhoršujících se vztahů mezi rodiči a tím může docházet 

k prohlubování konfliktů. Dále existují rizika nepříznivého psychického vývoje dětí, 

přetrhaných rodinných vazeb, izolace dětí, prodlužování rozvodů a opakování 

konfliktních, vyhrocených situací, eskalující v další sociálně patologické situace (např. 

závislosti, agresivita, výchovné problémy apod.) Rovněž může dojít k odebrání dětí, 

zvyšuje se potřeba psychiatrické péče. Často se prodlužuje soudní řízení k nespokojenosti 

všech, přičemž nejvíce trpí nezletilé děti. Sociální systém (soudy, OSPOD) je zahlcován, 

protože rodiny se vracejí s nedořešenými problémy. Může docházet k předávání 

nefunkčních vzorců chování. 

Zdroje, silné stránky a potenciál území 

V území je navázána úzká spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků veřejné 

správy, městských a obecních policií, škol a spolků. Samotné město Břeclav zakotvuje 

podporu rodiny do Koncepce rodinné politiky pro období 2022–2026. V Břeclavi, 

v Podivíně a Velkých Bílovicích vnikly „KLUBÍKY“ což jsou v některých případech spolky, 

které jsou otevřené všem maminkám, ženám, dívkám a paním a také celým rodinám 

s dětmi. Tyhle organizace spojují primárně maminky na mateřské a zaměřují se primárně 

na volnočasové aktivity a témata související s ranným rodičovstvím. Ve městě v roce 2022 

vzniklo Centrum pro rodinu MÁTE NA VÍC, které zabírá širší témata od rodičovství, zdraví 

až po výchovu a vzdělávání. Dále je v území vytvořena úzká spolupráce se subjekty, které 

se nějakým způsobem rodinnou zabývají – např. církve a spolky.  

Opatření akčního plánu 

Půjde o přímou podporu členů rodiny prostřednictvím psychosociální podpory, podpora 

členů rodiny prostřednictvím svépomocných činností (podpůrné skupiny na společná 

témata). Budou vytvářeny podpůrné sítě formálních a neformálních zdrojů potřebných 

pro zdravé fungování rodinných vazeb. Sekundárně se pracovníci zaměří na práce na 

metodických materiálech zaměřený na práci s CS a jejich realizace v praxi. Bude docházet 
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k hodnocení potřeb dítěte, průběžné mapování rodičovských kompetencí a průběžné 

mapování kompetencí a potřeb dětí ve věku 6–11 let a metodickou podporu síťových 

setkání – analýza, popis a vytváření metodiky pro spolupráci s formálními a neformálními 

zdroji pro podporu rodin v region, případně edukace přes tematické přednášky a 

pomocné skupiny. Dále se zaměříme na cílené organizování vzdělávací kurzů, workshopů 

a volnočasových aktivit pro CS a posílení rodičovských kompetencí.  

 

2 AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI AKČNÍHO PLÁNU V PŘÍMÉ 

VAZBĚ NA ZJIŠTĚNÉ POTŘEBY CS 

 

Cílem projektu je během 36+24 měsíců poskytovat kontinuální podporu v oblasti 

dluhového poradenství pro obyvatele území MAS Lednicko-valtický areál prostřednictvím 

vybraných aktivit (provoz dluhové poradny, osvětová kampaň, individuální konzultace) a 

tím aktivně snižovat sociální vyloučení těchto osob. 

Provoz dluhové poradny bude zajišťován na pobočce IQ Roma servis, z.s., v Břeclavi 

působením dluhového poradce a právníka orientujícího se v problematice terénního 

dluhového poradenství (informování v místních tiskovinách, aktivní depistáž v obcích, 

nabídka pro Domovy pro seniory, azylový dům, další NNO, spolupráce s obci). Probíhat 

bude rovněž osvětová kampaň v regionu jako prevence před nekalými obchodními 

praktikami. 

Harmonogram projektu 

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit v obou obdobích realizace: 1. období realizace 

1. 1. 2023–31. 12. 2025 a 2. období realizace 1. 1. 2026–31. 12. 2027. 

Tab. 1: Finanční nákladovost projektu č. 1 

Přímé náklady – osobní náklady celkem 5 451 120,00 Kč 

Paušální náklady celkem 2 180 448,00 Kč 

Celkem požadováno 7 631 568,00 Kč 

 

Způsob realizace projektu 

MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí. 

Náhradní řešení 

Pro naši CS budeme podobný typ poradenství poskytovat v sociální službě, což znamená 

velmi omezený počet klientů vzhledem k počtu úvazků a počtu řešených problémů na 

daném území. 
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Bude poskytována aktivní a cílená pomoc směřující k řešení aktuálních problémů. Místní 

samosprávy budou posíleny a edukovány v oblasti duševního zdraví, pečujících osob 

apod. Vzdělávání bude probíhat vždy formou přednášek, workshopů a školení. Bude 

probíhat podpora komunitního života v obcích MAS primárně konáním osvětových akcí 

na aktuální témata, ať už zdravotní, sociální nebo celospolečenská. Cílem je mimo jiné, 

aby se předcházelo šíření dezinformací a zneužívání lidí v nouzi prostřednictví tzv. šmejdů. 

Dojde k posílení kompetencí a podpoření sociálních služeb v území formou přednášek a 

osvětových kampaní nejen na zdravotní témata. Zaměřit se hodláme také na podporu 

řešení traumat občanů zasažených živelnými katastrofami, uprchlickou a energetickou 

krizí. 

V rámci aktivit budou uskutečněny programy směřující k aktivizaci a participaci CS a 

zvýšení jejich zapojování se do života v komunitě – posilování sebedůvěry členů komunity 

a jejich schopností, ochoty a motivace podílet se aktivně na správě místa, kde žijí, vytváření 

podmínek pro aktivní participaci lidí na věcech veřejných, pro zplnomocňování, sdílení 

zodpovědnosti a zapojování se do plánování změn, do rozhodování a do přímé realizace 

opatření na úrovni sousedství, dané lokality, obce, města, mikroregionu dle individuálních 

schopností. 

Další aktivita bude zacílena na podporu neformálních pečujících, kteří se potýkají s celou 

řadou potíží, způsobených péčí o lidi s duševním onemocněním. Zároveň vznikne nabídka 

preventivního programu s cílem posílit jejich sebeúctu, osobnostní rozvoj, komunikační 

dovednosti apod. 

Harmonogram projektu 

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit v obou obdobích realizace: 1. období realizace 

1. 1. 2023–31. 12. 2025 a 2. období realizace 1. 1. 2026–31. 12. 2027. 

Tab. 2: Finanční nákladovost projektu č. 2 

Přímé náklady – osobní náklady celkem 1 962 403,20 Kč 

Paušální náklady celkem 1 308 268,80 Kč 

Celkem požadováno 3 270 672,00 Kč 

 

Způsob realizace projektu 

MAS využije vazeb na obcích a ve spolupráci s místními spolky bude cílit na realizaci aktivit. 

Úzce spolupracovat se plánuje také s Městskou knihovnou Břeclav a s Centrem pro rodinu 

MÁTE NA VÍC. Dalšími subjekty umožňující spolupráci jsou: 

▪ Práh jižní Morava, z.ú., 

(poskytuje dětem, dospívajícím a dospělým lidem s vážnými psychickými problémy 

z Jihomoravského kraje pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života) 
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▪ Centrum Anabell, z.ú., 

(řeší poruchy příjmu potravy, komplexní terapie s řešením obtížných životních 

situací a odborné nutriční poradenství) 

▪ Paspoint, z.ú., 

(spolupracuje na osvětě v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

osvěta a poradenství v oblasti problematiky PAS, podpora pečujících, školení 

asistentů, pedagogických i nepedagogických pracovníků, dobrovolníků do rodin aj.) 

▪ REMEDIA PLUS z.ú. 

(pomáhá seniorům a lidem s postižením i s onemocněním, aby se začlenili do 

společnosti) 

V rámci realizace bude MAS reagovat na aktuální situaci a případně oslovovat další 

odborníky z území. 

Náhradní řešení 

V případně potřeby budou aktivity realizovány např. on-line formou nebo budou 

upravovány dle aktuální potřeb v území. 

 

3 DALŠÍ KLÍČOVÁ TÉMATA A PROBLÉMY CÍLOVÝCH SKUPIN 

V OBLASTI AKTIVNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ, KTERÉ BYLY V ÚZEMÍ 

IDENTIFIKOVÁNY, ALE NEBUDOU PRIMÁRNĚ ŘEŠENY 

V RÁMCI REALIZACE TOHOTO AKČNÍHO PLÁNU  

Mezi další klíčová témata, která v území rezonují, patří:  

1) Podpora zaměstnávání osoby znevýhodněných na trhu práce – méně aktivních osob.  

Klíčové pro sladění rodinného a profesního života, udržení kontaktu se zaměstnáním a 

pro prevenci chudoby rodin. CS potřebují vytvořit zázemí pro děti do tří let, aby se mohly 

dříve vrátit do pracovního procesu, a rychleji tak generovat příjmy. Dále chybí možnost 

postupného zaměstnávání a zkrácených úvazků pro lidi se ZPT, ZTP/P nebo pro ženy po 

návratu z mateřské dovolené.  

2) Podpora rozvoje bydlení pro obyvatele 

Neexistuje společné strategické plánování prostupného bydlení v obcích. Dostatečně se 

neinvestuje do sociálního bydlení, včetně výstavby nových bytů. V území není dostatečně 

řešena bezbariérovost a celkově chybí společná koncepce a strategie, jak odstranit bariéry 

v území MAS. 
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3) Prevence kriminality 

Jedná se o poradenskou činnost pro oběti trestných činů a násilí. V území dlouhodobě 

chybí odborníci z řad právníků, psychologů a mediátorů na specifické problémy v území. 

 

4 PŘÍPRAVA AKČNÍHO PLÁNU Z HLEDISKA PROCESŮ A 

PŘIPRAVENOST ÚZEMÍ NA REALIZACI AKČNÍHO PLÁNU 

V rámci přípravy koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na 

období 2021–2027 (Strategie CLLD) byli zahrnuti všichni relevantní aktéři, jejichž základem 

byla členská základna MAS. Zjišťovány byly potřeby všech aktérů a tyto potřeby pak byly 

reflektovány při zpracování daného dokumentu 

Dne 17. 8. 2021 proběhlo veřejné projednání této koncepční části Strategie CLLD, kterého 

se účastnili adresně pozvaní odborníci na jednotlivá strategická témata a dále byli 

přítomní někteří členové MAS. V rámci schválené Strategie CLLD jsou témata náležící do 

působnosti Operačního programu Zaměstnanost plus 2021–2027 zachycena v analytické 

části dokumentu. Jedná se konkrétně o rozvojové potřeby: 

▪ F Zajištěné sociální služby, 

- F1 Podpora rozvoje sociální práce a sociálních služeb, 

- F2 Dostupné bydlení pro obyvatele se zvýšenými sociálními potřebami, 

- F3 Podpora služeb komunitního charakteru, 

▪ G Budování místního partnerství, 

- G1 Kvalitní vzdělání pro všechny, 

- G2 Spolková činnost a dostatek volnočasových aktivit. 

Po schválení dokumentu následovala další jednání s možnými partnery, kteří v území 

působí a u kterých se na základě vlastních zkušeností MAS předpokládal zájem o realizaci 

společného projektu. 

Dne 19. 11. 2021 proběhlo první jednání s organizací IQ Roma servis, z.s., která patří 

k úspěšným žadatelům a realizátorům projektů v území. Z jednání vyplynula možná 

realizace následujících aktivit: 

1) Komplexní dluhové poradenství pro co největší CS lidí ohrožených zadlužeností 

(poradenství, komunikace s věřiteli, zpracování splátkových kalendářů, podání návrhů na 

vstup do insolvence, příp. doplňkově finanční gramotnost)  

2) Prostor a kapacity pro individuální i skupinovou i neorganizovanou práci s dětmi a 

mladými lidmi ohroženými sociálním vyloučením (preventivní aktivity, vzdělávací aktivity, 

seberozvojové i motivační, kariérové poradenství, individuální práce a podpora mladých 

lidí, podpora komunitních aktivit a etnoemancipace) 
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Další setkání proběhlo dne 11. 2. 2022, a to se zástupci podnikatelského sektoru, který 

kladl požadavky na budování předškolního vzdělávání a navyšování kapacit pro děti od 

2 let. Dále se řešila možnost rozšíření služeb pro směnný provoz prodloužení otvírací doby 

u družin a školek do 17 h a delší.  

Dne 16. 2. 2022 se uskutečnila dvě jednání, první se zástupci poskytovatelů sociálních 

služeb z území MAS a druhé se zástupci poskytovatelů volnočasových aktivit v území MAS. 

S ohledem na aktuální informaci, že v regionu končí obě doposud fungující dluhové 

porady, které využívali lidé bezplatně, vzešlo z jednání doporučení, že nejdůležitějším 

projektem v území je dluhová služby. Tato služba má dopad do všech CS bez ohledu na 

poskytovatele. Na tomto jednání byl potvrzen definitivní zájem o zapojení do OPZ+ ze 

strany IQ Roma servis, z.s. Následovala však další komunikace, při níž se řešili detaily 

spolupráce, forma partnerství apod. 

 

5 PŘÍPRAVA PROJEKTU MAS 

V prosinci 2021 byl sestaven pracovní tým, který se skládal ze dvou zástupců kanceláře 

MAS – Ing. Lenky Černé a Mgr. Lukáše Hlavinky. Ing. Černá byla zároveň součástí 

pracovních skupin, které se zaměřily na komunitní plánování sociálních služeb na území 

SO ORP Břeclav. Byla zapojena i do přípravy rodinné politiky v rámci SO ORP Břeclav. Tyto 

aktivity usnadnily oslovování potenciálních aktérů v území. Situace v území nám byla 

členům pracovního týmu známa i s ohledem na poskytování služeb a jejich potřebnost 

pro CS.  

Při tvorbě akčního plánu a také na dílčích jednáních se vyskytl zásadní problém, který 

vyplýval z toho, že do území SO ORP spadá více obcí než do území MAS. Poskytovatelé tak 

musí velmi dobře vážit smysluplnost účasti v projektech, které jsou územně limitovány, 

aby nedocházelo ke křížovému financování aktivit, či nenaplňování indikátorů.  

Na počátku roku 2022 byla zaznamenána informace o ukončení činnosti obou dluhových 

poraden provozovaných ve městě Břeclav. Tým zaměstnanců obou poraden byl 

propuštěn. Z území vzešel požadavek, aby se udržela alespoň jedna dluhová poradna. 

K tomu se zavázala IQ Roma servis, z.s. Tato organizace však dluhovou službu ukončila 

v březnu 2022 s tím, že tým zaměstnanců rozdělila a delegovala do jiných projektů.  

MAS díky signifikantní potřebě z území získává do projektu partnera, který přes 10 let 

pomáhá prostřednictvím programu PRO RODINY a PRO DOSPĚLÉ rodinám s dětmi i 

jednotlivcům s obtížnými životními situacemi a sociálním vyloučením. Dlouhodobě rozvíjí 

v území komunitní práci a v Břeclavi aktivně řeší zapojení příslušníků romského etnika do 

společnosti. 

V rámci společného projektu pro OPZ+ se bude IQ Roma servis, z.s. zaměřovat na 

poskytování odborné pomoci pro zmírnění či vyřešení tíživé životní situace v souvislosti se 
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zadlužením/předlužením, a to min. 250 osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým 

sociálním vyloučením prostřednictvím zřízení bezplatné dluhové poradny ve městě 

Břeclavi. Projekt zahrnuje také osvětové a preventivní aktivity směřující ke zlepšení 

informovanosti a finanční gramotnosti u CS. 

 

6 PŘÍPRAVA, PROJEDNÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ZBÝVAJÍCÍCH 

MAX. 50 % ALOKACE DO VÝŠE CELKOVÉ FINANČNÍ ALOKACE 

NA REALIZACI AKČNÍHO PLÁNU  

Dluhové poradenství je tedy hlavním a klíčovým projektem, který bude doplněn o projekt 

zaměřený na podporu komunitního života v území. Řešeno bude posílení edukace a 

osvěty v aktuálních tématech s ohledem na situaci v komunitě.  

Počáteční příprava na výběr aktivit k realizaci zbývající alokace MAS byla zahájena 

současně s přípravou akčního plánu a projektu MAS. Několika pracovních jednání na 

hledání partnerů v rámci projektu pro OPZ+ bylo od počátku nastaveno v rámci 

dlouhodobé spolupráce MAS při přípravě strategických dokumentů v území SO ORP 

Břeclav. Na těchto jednání byly definovány potřeby v území, které jsou specifikovány 

rovněž v Komunitním plánu sociálních služeb na území ORP Břeclav na období 2020–2022 

s přesahem na nové programové období a se zohledněním priorit OPZ+. 

Z jednání a s ohledem na končící projekty bylo zřejmé, že nejefektivnější je, aby MAS svou 

činností pokryla služby, které nelze v současné době financovat z jiných zdrojů. 

 

7 KOMPLEXNÍ VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ NA REALIZACI AKČNÍHO 

PLÁNU 

Tab. 3: Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na finanční plán SCLLD 

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS 
Procentuální podíl projektu 

MAS na celkové alokaci na AP 

Dluhové poradenství 7 631 568,00 Kč 70 % 

Komunitní činnost 3 270 672,00 Kč 30 % 

Celkem alokace na AP 10 902 240,00 Kč 100 % 
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8 INDIKÁTORY AKČNÍHO PLÁNU 

 

60000 – Celkový počet účastníků (252) 

V monitorovacím období do 31. 12. 2025 lze počítat se zajištěním informovanosti občanů 

v obcích MAS a předpokládanému zapojení 140 osob. Z toho 120 osob, které nezískají 

bagatelní podporu nad 40 hodin. Počet účastníků či osoby s bagatelní podporou 

odhadujeme na 20 osob s podporou min. 40 hodin. 

Do 31. 12. 2027 pak bude podpořeno dalších 112 osob. Z toho 100 osob, které nezískají 

bagatelní podporu nad 40 hodin. Počet účastníků či osoby s bagatelní podporou 

odhadujeme na 12 osob s podporou min. 40 hodin. 

Vyšší zapojení osob v prvním období lze zdůvodnit tím, že v současné době není v území 

bezplatná dluhová služba poskytována, proto se očekává vyšší zájem než v druhém 

období. Je nutné počítat s tím, že většina osob z plánovaných CS se nebude moci 

dostavovat na pobočku, dluhový poradce bude muset do obcí dojíždět, a to hromadnou 

dopravou – doprava sníží počet obsloužených osob za den.  

670012 – Kapacita podpořených služeb (2) 

V této aktivitě se počítá se zapojením osob, jimž bude vždy poskytnuta podpora vyšší než 

40 hodin. Při stanovení hodnoty bylo přihlédnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 

opakovat.  

670102 – Využívání podpořených služeb (350) 

V monitorovacím období do 31. 12. 2025 lze počítat se, dluhovým poradenstvím projde 

120 osob. Z toho 110 osob které nezískají bagatelní podporu nad 40 hodin. Počet 

účastníků či osoby s bagatelní podporou odhadujeme na 10 osob s podporou min. 40 

hodin. 

Do 31. 12. 2027 pak bude podpořeno dalších 30 osob. Z toho 25 osob které nezískají 

bagatelní podporu nad 40 hodin. Počet účastníků či osoby s bagatelní podporou 

odhadujeme na 5 osob s podporou min. 40 hodin. 

Tento odhad vychází z předchozího vedení projektu, který NNO z území vedla. Díky tomu, 

že má stále v organizaci zapojený pracovní tým, dokážou účastníků rychle a kvalitně 

pomoc v rámci několika málo sezení. Budou, ale případy, kdy bude potřeba klienta 

doprovázet na jednotlivé úřady a míra podpory ze strany zaměstnanců bude vyšší.  

Samostatnou kapitolou v rámci činnosti NNO v území budou osvětové činnosti na toto 

téma po dobu trvání celého projektu. Tady je odhadovaná podpora cca 200 osob celkem 

za 5 let. 
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60000 – Celkový počet účastníků (200) 

V monitorovacím období do 31. 12. 2025 lze počítat se zajištěním informovanosti občanů 

v obcích MAS a předpokládanému zapojení 150 osob. Z toho 150 osob které nezískají 

bagatelní podporu nad 40 hodin.  

Do 31. 12. 2027 pak bude podpořeno dalších 50 osob. Počet účastníků či osoby s bagatelní 

podporou odhadujeme na 50 osob s podporou min. 40 hodin. 

V rámci prvního období budeme dělat akce více zaměřené na širokou veřejnost a 

obecnější témata – např. zdravotní problematika, nekalé prodejní praktiky, kyberšikana. 

V druhém období půjde více o aktivity realizované v menší kruhu osob, jakými jsou např. 

drogová problematika, sexuální zneužívání, problémy s poruchou příjmu potravy aj. 

670012 – Kapacita podpořených služeb (10) 

V této aktivitě se počítá se zapojením osob, jimž bude vždy poskytnuta podpora vyšší než 

40 hodin. Při stanovení hodnoty bylo přihlédnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 

opakovat. Půjde o náročné případy, které bude třeba řešit formou mediací, či součinnosti 

s jinými subjekty (škola, rodiny, sociální odbor, kurátor aj.). 

670102 – Využívání podpořených služeb (360) 

▪ počet osob, které projdou školením a vzděláváním – 120/5 let, z toho 120 osob, 

které nezískají bagatelní podporu nad 40 hodin; 

▪ počet osob, které získají podporu osvětovou kampaní – 200 osob/5 let, t toho 200 

osob, které nezískají bagatelní podporu nad 40 hodin; 

▪ komunitní kruhy – 40 osob/2 roky; počet účastníků či osoby s bagatelní podporou 

odhadujeme na 40 osob s podporou min. 40 hodin. 

V rámci realizace projektu budeme reflektovat přímí zájem účastníků vzdělávacích aktivit. 

Až na základě přesně definice potřeb z území se budeme cíleně zaměřovat na menší 

kruhy, které budou tvořeny dle individuální potřeb např. poruchy příjmu potravy, domácí 

násilí, smrt v rodně, vážné onemocnění aj.  

 

9 VYHODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI REALIZOVANÉHO AKČNÍHO 

PLÁNU 

Finální nastavení akčního plánu bude reagovat na evaluaci provedenou v rámci konečné 

fáze prvního projektu. Předpokládáme, že dojde k zachování aktivit, které se ukáží jako 

přínosné a efektivní a upravení podoby realizace aktivit, u nichž se v průběhu realizace 

vyskytnou nějaké komplikace tak, aby v druhém projektu již k těmto komplikacím 

nedocházelo. 



 

strana 15 / 15 

 

V rámci evaluačních aktivit zaměstnanci kanceláře MAS zpracují stručnou evaluační zprávu 

z realizace prvního projektu, a to na základě: 

▪ průběžných a závěrečné zprávy z realizace projektu (zhodnocení dosahování cílů 

projektu a plnění indikátorů); 

▪ rozhovorů se zaměstnanci projektu; 

▪ rozhovorů s partnery projektu. 

Poté bude opět svolán pracovní tým ve složení dva zaměstnanci kanceláře MAS, zástupce 

komunitního plánování sociálních služeb, zástupce spolupracujícího subjektu, kteří 

zhodnotí získané závěry a navrhnou úpravy. 

 

10  PROHLÁŠENÍ 

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou 

MMR: 

Ano 

 

 

Datum 

Podpis statutárního zástupce MAS 

 


