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I. INFORMACE O PROJEKTU 

 

Závěrečná evaluace vyhodnocuje dopady projektu „Vytvoření a podpora lokálního 

partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“. Nositelem a realizátorem 

tohoto projektu je Sdružení Podané ruce, o. s., které má v projektu tři hlavní partnery: 

Charitu Olomouc, Člověka v tísni, o.p.s. a statutární město Olomouc. Projekt vzešel ze 

skupinové diskuse partnerů a dalších významných subjektů z oblasti sociální integrace, 

kteří deklarovali potřebu zkvalitnit poskytované sociální služby a hledat komplexnější 

řešení, které by vycházelo z koordinovaného postupu všech zainteresovaných organizací. 

Takto se zrodila představa o založení „místního partnerství“, formalizované podoby 

spolupráce subjektů na poli sociální integrace, která se měla postupně utvářet v rámci tzv. 

procesu síťování. Je zapotřebí uvést, že projekt vznikal na základě několika schůzek, na 

kterých se střetávaly velmi rozporuplné definice situace v této sociálně vyloučené lokalitě 

a způsoby vnímání sociálního problému. Z těchto schůzek, které probíhaly v polovině roku 

2010, vyvstal projektový záměr a nakonec i samotný projekt. Na schůzkách sice došlo 

k elementární shodě mezi budoucími partnery, přesto byl patrný rozpor zejména mezi 

reprezentanty statutárního města Olomouc a Charity Olomouc. Jednalo se nejen o téma 

kolize poskytovaných sociálních služeb v místě, ale i o rozdílný popis a interpretace 

hlavních problémů a vůbec základních aspektů života ve vyloučeném místě. V jednom ze 

zápisů z prosince 2010 jsou otevřeně pojmenovány dva hlavní problémy: nefunkčnost 

spolupráce poskytovatelů služeb a absence vazby aktivit a řešení problémů lokality na širší 

městkou koncepci sociálního začleňování (neexistující). V prostředí napětí mezi aktéry 

vznikl návrh, že by projekt měl nést aktér, který se v daném tématu orientuje, ale 

současně není angažován v probíhajících sporech. Tak se stalo nositelem projektu 

Sdružení Podané ruce o.s.  

 

Je zřejmé, že projekt vzešel ze skupinových setkání na půdě Charity Olomouc, kde po 

obtížných diskusích vyvstalo základní směřování projektu, které mělo zacelit dvě 

identifikované problémové oblasti. Jednou z nich byla funkční spolupráce poskytovatelů 

sociálních služeb v lokalitě. Ta byla specifikovaná jako potřeba koordinace aktivit, 

nakládání s validními informacemi o situaci v lokalitě a dělby práce a rolí mezi aktéry 

sociálního začleňování v lokalitě. Druhou zase bylo napojení aktivit a řešení problémů 

lokality na širší městkou koncepci sociálního začleňování. V tomto bodě projekt vycházel 

z pociťované izolovanosti řešení sociálního problému, nesystematického řešení a absence 

koncepce sociálního začleňování na úrovni města Olomouc.   

 

Projektová žádost se hned v úvodu zmiňuje o projektovém cíli, kterým je zefektivnění 

procesu poskytování sociálních služeb v problémových lokalitách Přichystalova - Holická v 
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Olomouci a zavedení systému tzv. Lokálního partnerství 1 (systematická a koordinovaná 

spolupráce odborníků z různých organizací nad konkrétním problémem) subjektů, které 

se přímo či zprostředkovaně podílejí na procesu integrace cílové skupiny. Tento cíl byl 

následně specifikován po zahájení projektu do následující podoby, cílem bylo:  

 

 

 

Zavedení principů místního partnerství by mělo ústit ve zkvalitnění života obyvatel lokality 

Přichystalova - Holická, zastavení rozrůstání sociálně vyloučených lokalit a efektivnímu 

řešení problémů lokality v návaznosti na městkou koncepci sociálního začleňování. 

Klíčovým prvkem projektu bylo místní (lokální) partnerství. Evaluace se ptá, stalo se tak? 

 

Cílovou skupinou projektu byli „poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty 

poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených 

romských komunit“. Jak vidíme, projekt nebyl zacílen přímo na sociální aktéry žijící 

v lokalitě, ale měl jejich život ovlivňovat tím, že byl zacílen na prostředí tzv. systémových 

aktérů.  

 

Projekt obsahoval několik aktivit, které jsme následně zahrnuli do evaluace. Jednalo se 

o: 

 

 Zpracování Situační analýzy lokality Přichystalova-Holická (Aktivita 1) 

 

V rámci této aktivity měla vzniknout rozsáhlá situační analýza lokality 

Přichystalova-Holická. Zpracovaná analýza měla sloužit jako podkladový materiál 

                                                             
1 V textu uvádíme názvy některých prvků projektu s velkým písmenem. Týká se to například Platformy 
Lokálního partnerství, Pracovních skupin, Partnerů, Akčního plánu a podobně. Záměrně takto odlišujeme 
např. „Partnerství“ jako uzavřené partnerství statutárního města Olomouc, Člověka v tísni a Charity 
Olomouc, strvzeného smlouvou, od obecně pojatého jakéhokoliv „partnerství“.  

… účelné propojení poskytovatelů služeb, samosprávy a dalších 

zainteresovaných subjektů tak, aby poskytované služby a aktivity byly 

efektivní, kvalitní a dostupné a vedly ke zlepšení situace obyvatel v cílové 

lokalitě, kteří služby využívají. Tohoto mělo být dosaženo zavedením principů 

lokálního (místního) partnerství, návazným vzděláváním a evaluací činností 

zúčastněných organizací. Vytvoření funkční sítě úzce spolupracujících 

sociálních služeb by mělo vést ke zlepšení situace konkrétních klientů i v celé 

lokalitě.  
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shrnující informace o aktuálním stavu lokality včetně následných doporučení k 

řešení problémové situace na lokální úrovni spolu s jejich pravděpodobnými 

dopady na situaci sociálně vyloučené populace. Na základě výstupů analýzy měly 

být identifikovány směry dalšího postupu práce v cílové lokalitě, alternativy 

kooperace účastníků LP, rizika a indikátory úspěchu pro sociální inkluzi. 

 

 Ustavení struktury Lokálního partnerství (Aktivita 2) 

 

Mělo být zřízeno Lokální partnerství (LP), platforma, která měla být schopna 

vytvářet a udržitelně koordinovat efektivní a komplexní systém sociálního 

začleňování v lokalitě. Členy Lokálního partnerství měly být subjekty, které jsou 

klíčové pro řešení problematiky sociálního vyloučení a které své aktivity realizují na 

území vybrané lokality. Podmínkou členství v Lokálním partnerství měl být podpis 

Dohody o spolupráci, ve kterém jeho signatáři deklarují vůli ke společnému 

postupu řešení problematiky sociálního vyloučení. Lokální partnerství mělo jednat 

na základě vytvořeného jednacího řádu, který si na úvodním hlasování schválí.  

Cílem LP mělo být vytváření plánů řešení a jejich realizace, pilotní ověření nástrojů 

sociálního začleňování, které budou realistické a efektivní a budou mít podporu a 

zlepšení operativnosti při řešení sociální exkluze aktuálním podmínkám, 

profesionalizace a standardizace poskytovaných služeb tak, aby byla zajištěna 

jejich kontinuita v čase a kvalita.  

 

 Koordinace a fungování Lokálního partnerství (Aktivita 3) 

 

Tato aktivita obsahuje vlastní fungování Lokálního partnerství a práci na 

identifikovaných cílech projektu. Tato aktivita měla být realizována ve dvou 

vzájemně propojených úrovních: koordinaci výměny informací a komunikační 

strategie (předávání informací, moderování a facilitace schůzek) a koordinaci 

spolupráce. Mělo dojít k vytvoření Pracovních skupin s cílem zajistit efektivní 

propojení všech aktivit v lokalitě. 

 

 Realizace Plánovací a závěrečné evaluace (Aktivita 4) 

 

U této aktivity se věnujeme pouze Plánovací evaluaci, jejímž cílem mělo být 

detailně popsat a zhodnotit způsob poskytování služeb a poskytnout náměty pro 

projekt. 
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 Sestavení Akčního plánu (Aktivita 5) 

 

Na základě výstupů ze Situační analýzy, Evaluací a zkušeností z práce v rámci 

Lokálního partnerství měl vzniknout tzv. Akční plán pro další období s cílem 

identifikovat další potřeby obyvatel lokalit, navrhnout a zavést adekvátní 

podpůrná opatření, zajistit synergickou návaznost všech aktivit, definovat 

rozvojové záměry lokality na dalších 5 let, formulovat konkrétní společné 

projektové záměry s dopadem na zlepšení sociálního začleňování v lokalitě včetně 

návrhů potenciálních zdrojů pro finanční zajištění, formulovat konkrétní návrhy 

priorit a opatření do dokumentů města dle indikovaných potřeb sociálního  

začleňování v předmětné lokalitě a vytvořit opatření pro krizové situace. Do 

vytvoření Akčního plánu měli být zapojeni všichni zúčastnění poskytovatelé služeb.  

 

 Realizace vzdělávacích modulů pro pracovníky poskytovatelů služeb zapojených 

v LP (Aktivita 6) 

 
V průběhu projektu mělo dojít k uskutečnění celkem 9 vzdělávacích modulů, které 

byly před podáním projektu vydefinovány na koordinační schůzce všech 

zúčastněných subjektů a měly za cíl zefektivněnit poskytované služby.  

 

 Řízení projektu (Aktivita 7) 

 

Aktivita se měla týkat oblasti personální, organizační oblasti a řízení projektu jako 

celku. 

 

 

Velmi důležité je, že hlavní metodou projektu bylo síťování služeb (nejen sociálních). 

Projekt si nekladl za cíl přímým způsobem působit v lokalitě, ale zaměřil se na oblast 

síťování a „ovlivňování“ služeb. Prošel tak fází budování a tvorby tematicky vymezené 

platformy pro výměnu informací, koordinaci poskytovaných služeb včetně vytváření a 

naplňování akčních plánů pro řešení lokálních problémů. V tomto směru musíme rozlišit 

dvě roviny aktérů, na které měl dopady a které také ovlivnil. Jednalo se o: 

 

- Individuální aktéry – klienty služeb žijící v sociálně vyloučeném místě, terénní 

sociální pracovníky 

 

- Systémové aktéry (neziskové či státní organizace, obec, policie, školy apod.), kteří 

mají ve svém popisu činnosti podporu sociální integrace nebo se nějakým 

způsobem s vyloučenými osobami setkávají.  
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Jak jsme již napsali v úvodní evaluaci, řízení procesu síťování, jehož výsledkem má být více 

či méně formální spojení lidí a organizací, síť vztahů umožňujících komunikaci a 

spolupráci, sdílení zdrojů, dovedností, kontaktů, znalostí a dosahování cílů, je velmi 

náročnou činností. Od koordinátorů vyžaduje schopnost propojovat různé organizace a 

osoby, respektovat přitom jejich autonomnost, nedirektivně proces řídit a moderovat za 

současné podpory vzájemného vyjednávání, zvládání dynamičnosti sítě a zajištění 

otevřenosti vzájemných výměn informací a otevřeného sdílení zdrojů. Proces v sobě nese 

řadu nepředvídatelných momentů a nástrah, na které je potřeba adekvátně a včas 

reagovat. Proces síťování se odvíjí od „potence“ aktérů, kteří se do procesu zapojili. 

Jedním z klíčových momentů také je, že aktéři porozumí samotnému smyslu síťování.  

 

Projekt během své realizace nedoznal žádných obsahových změn.  
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II. SHRNUTÍ HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

 

 

 Projekt byl sestaven a připraven na základě předchozích diskusí a závěrů učiněných 

během moderovaných setkávání místních aktérů z roku 2010. V tom spočívá jeho 

nesporný přínos. Má svou historii a sleduje naplnění dlouhodobého záměru. Dává 

odpovědi na otázky, které byly dříve aktérům nejasné, objasňuje místa neshod, 

podporuje spolupráci poskytovatelů služeb, odkrývá řadu tabuizovaných témat, 

pojmenovává problémy, odhaluje postoje řady místních aktérů k řešení sociálního 

problému, přináší přesné informace o dění ve vyloučené lokalitě a hledá a nabízí 

některá řešení.  

 

 Projekt rozvíjí spolupráci poskytovatelů sociálních služeb, služby jsou více 

koordinovány, zejména se jejich koordinace bere v úvahu při projektování 

budoucích aktivit. Aktéři měli řadu příležitostí projednat jejich nastavení a 

působení, poskytovatelé nyní nakládají s validními informacemi o situaci v lokalitě, 

zlepšila se dělba práce a rolí mezi aktéry sociálního začleňování v lokalitě, 

minimálně v rovině vyjasnění si rolí a z nich vyplývajících povinností a úkolů. Jistým 

dluhem zůstává přetrvávající duplicita poskytování služby nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež v lokalitě. Poskytovatelé sice koordinují jejich působení, ale 

definitivní řešení ponechávají až na dobu, kdy se jednoznačně ukáže, jak statutární 

město Olomouc naloží se stávajícími objekty.  

 
 Napojení aktivit a řešení problémů lokality na širší městkou koncepci sociálního 

začleňování je v této chvíli otevřenou otázkou. Akční plán si klade ambici návrhu 

komplexního řešení místní situace, je ale otázkou, zdali bude akceptován Radou 

města. V této chvíli se nepočítá s tím, že by se stal závazným dokumentem v rámci 

městské koncepce, přesto obsahuje řadu témat a námětů, na které budou místní 

aktéři a poskytovatelé služeb reagovat a odvolávat se na ně. Zárukou toho jsou již 

v současnosti se rodící projektové záměry. Postrádáme více obligatorní charakter 

Akčního plánu. Ukazuje se, že v případě projektů zaměřených na síťování by bylo 

vhodné více klást důraz na závaznost výstupů, které zajistí trvalost výsledků a 

přenos návrhů do praxe.  

 
 Je zpracován Akční plán, v současné době je problematická jeho realizační fáze, 

která je sice navržena, ale není zřejmé, kdo se ujme návazné etapy a bude 

odpovídat za naplňování cílů. V tomto směru se jedná o důležitý moment, který by 

měl být diskutován, ten rozhodne o konečném hodnocení přínosu tohoto 

projektu.  
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 Výraznou předností je, že projekt přispěl k  posunu řešení směrem 

k systematičtějšímu přístupu a vytrhnul řadu obyvatel z letargie, donutil je 

přemýšlet nad vlastní budoucností a svým angažováním se na řešení vlastní 

situace. V lokalitě se začaly objevovat po letech aktivizační prvky a sporadicky se 

objevila (nejen teoretická) možnost vymanit se z vyloučeného prostředí.  

 
 Projekt přinesl způsob práce, na který řada aktérů nebyla zvyklá. V pracovních 

skupinách účastníci vytvářeli produkty – texty jako výsledek společné práce. 

Projekt je přiměl posunout se od formalismu směrem ke konkrétním úvahám nad 

praktickými aplikacemi a výstupy. Pro řadu účastníků skupin byl přechod ke 

konkrétnějším formám práce náročný.   

 
 Projektu by prospělo větší zajištění politické podpory a komunikace s politickou 

reprezentací, její zaangažování. Nabízí se otázka, zdali proces síťování umí politiky 

adekvátním způsobem oslovit, zaujmout a poukázat na důležitost a správnost 

návrhů, s nimiž přichází. 

 
 Moderování práce na Akčním plánu by nemělo spoléhat na samořízení a 

produktivitě pracovních skupin, ty se občas potýkaly s tématy, které je 

přesahovaly. V procesu by bylo dobré shodnout se na vizi a cílech a vybrat jen 

nejnaléhavější témata a těm se následně věnovat. Spektrum témat bylo široké a 

tudíž i náročné na zvládnutí.  

 
 Projekt síťování poukázal na reálné možnosti a stávající kapacity při řešení 

sociálního problému. Působil svou povahou mediačně, organizoval a koordinoval 

práci aktérů, kteří by si jinak na systematičtější styl práce nenašli prostor. Ve 

srovnání s dobou před dvěma lety došlo k posunu – minimálně v rovině 

komunikace a přivyknutí jinému stylu práce. Aktéři sice senzitivně vnímají své 

odlišnosti a rozdílné náhledy, ale měli příležitost přímé konfrontace a interakce, 

která by byla dříve obtížná, nebo by k ní vůbec nedošlo. Řada procesů je 

zúčastněným zřejmější, srozumitelnější a čitelnější. Došlo ke vzájemné komunikaci 

partnerů.   

 
 Je zřejmé, že proces síťování je stále novým tématem a řada aktérů si ještě 

nedokáže představit jeho přínosy.  

 
 Projekt ve svém počátku napomohl svými aktivitami shodnout se na definici 

situace ve vyloučeném místě a podpořil utvoření základní organizační struktury.  

 
 Zásadní vliv na průběh projektu měl „time out“, který si přibližně v listopadu 2011 

vzalo statutární město Olomouc a začalo pracovat na své vlastní koncepci 

začleňování.  
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 Projekt dokázal kolem stolu shromáždit důležité a vhodné místní aktéry a poskytl 

příležitost k výměně stanovisek a první společné práci. Tyto zkušenosti se 

v budoucnosti zcela určitě neztratí.  

 

 K výměně informací docházelo kupodivu i směrem k  vyloučené lokalitě, jejíž 

obyvatelé se do činnosti některých skupin zapojovali. Nestáli tedy úplně stranou 

dění.  

 
 Jednoznačně pozitivním komponentem bylo vzdělávání; je evidentní, že reagovalo 

na potřeby účastníků a posilovalo kredibilitu projektu jako celku.  

 
 Dopady projektu, ale i dalších více či méně souvisejích událostí na obyvatele 

vyloučené lokality, byly značné. Lokalita se proměnila, stejně jako atmosféra v ní. 

Na jednu stranu se prohloubila nedůvěra obyvatel v instituce společnosti, a 

napínavé dlouhé rozhodování bez možnosti ho ovlivnit prohloubilo pocit 

druhořadosti a neschopnosti rozhodovat o svém osudu, zvýšilo zmatek a 

rozčarování obyvatel. Na druhou stranu probíhající změny vedly 

k nepřehlédnutelné aktivizaci obyvatel, kteří se začali zajímat o svou situaci, 

zjišťovat si informace a zapojovat se do různých aktivit. Změnila se skladba 

obyvatel a objevila se šance vymanit se z vyloučeného místa.  

 
 Činnost Pracovních skupin narušovala fluktuace zástupců, kteří se obměňovali, což 

negativně ovlivňovalo kontinuitu práce.  

 

 Řídící tým často narážel na neochotu různých aktérů na sebe převzít větší míru 

zodpovědnosti, zhostit se konkrétních úkolů či se ujmout jednoznačnější role 

v rámci procesu síťování. 

 
 Dlouhodobější efekt projektu souvisí s využitím potenciálu Akčního plánu a 

započatého způsobu práce. Zatím není zcela jasné zajištění kontinuity práce. 

Otázkou zůstává využitelnost Akčního plánu, ale již nyní je zřejmé, že se některé 

organizace inspirovaly náměty a připravují své projektové záměry.  

 
 Projekt o sobě mohl dávat více vědět a prosazovat se ve veřejném prostoru.  
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III. EVALUAČNÍ SCHÉMA, METODOLOGIE 

 

Cíle evaluace, zadání 

 

Našim úkolem nebylo do zprávy pouze promítnout ohlasy místních aktérů, ale zhodnotit 

celý proces síťování v rámci tzv. analýzy sítě a zohlednit kontext a podmínky, v němž 

projekt probíhal.  Pro závěrečnou evaluaci bylo důležité sledovat naplnění cíle projektu.  

 

Samotná evaluace probíhala od srpna do října roku 2012 a kopírovala dokončovací práce 

na projektu. Do stávající podoby byla finalizována v průběhu měsíce října.  

 

Cílem evaluačního výzkumu bylo provést závěrečnou evaluaci projektu „Vytvoření a 

podpora lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“, 

konkrétně potom:  

 

A. Zhodnotit změny, které nastaly v průběhu realizace projektu. 

 

B. Zhodnotit, jakým způsobem se tyto změny promítají zpět do roviny klientů a jejich 

sociální situace. 

 
C. Zhodnotit efekty projektu v oblasti síťování sociálních služeb v lokalitě. 

 
D. Zhodnotit dopad aktivit na tvorbu a zavádění systémových opatření zabraňujících 

sociálnímu vyloučení. 

 

Závěrečná evaluace dává odpověď na tyto hlavní výzkumné otázky, které se týkají 

především témat dopadů projektu na různých úrovních: 

 
1. K jakým změnám projekt vedl? 

 
2. Jak se změny projevují na úrovni aktérů (klientů)? 

 
3. Jaké byly efekty (tj. dopady) projektu v oblasti síťování služeb? 

 
4. Jaké jsou dopady na tvorbu a implementaci systémových opatření eliminujících 

sociální vyloučení? 
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Evaluační schéma, metodologie 

 

Celkové metodologické směřování vychází z metodologie evaluačního výzkumu. Ve své 

podstatě se jedná o evaluaci sumativní, která si klade za cíl po ukončení aktivit posoudit 

dopady (outcomes) projektu jako celku. Dopadem rozumíme celkový účinek na účastníky 

projektu: dodavatele a partnery, osoby v riziku sociálního vyloučení, obce, účastníky 

vzdělávání apod., kteří byli nějakým způsobem procesem síťování zasaženi.   

 

Kladené otázky směřují především do oblasti dopadů (vyvolané změny, efekty atd.), a 

pokud vyhodnotíme ty, tak poté jsme schopni určit i celkovou „užitečnost“ projektu, o což 

se nám především jedná. Tedy našim primárním zájmem je determinovat celkový dopad 

(impact) tohoto projektu. Závěrem je doporučující aspekt, tedy zdali by program měl nebo 

neměl pokračovat, nebo být dále v budoucnosti podpořen či modifikován. Předkládaná 

evaluace je zaměřena na závěr (conclusion-oriented), slouží k celkovému posouzení 

efektů proběhlého programu. Abychom vyhodnotili dopady projektu, museli jsme 

sledovat dosažení projektových cílů. Pokud by jich dosaženo nebylo, má evaluace dát 

odpověď, zda tomu bylo, protože byl projekt špatně navržen a designován nebo zda 

selhala realizace projektu a implementace byla slabá. Evaluace dopadu ukazuje, zdali 

program uspěl nebo selhal.  

 

V evaluaci jsme se rozhodli vzhledem k typu projektu vyjít ze systémového přístupu a 

posuzovat projekt v rovině vstupů (inputs), které měl projekt převést (transformation) do 

očekávaných výstupů (outputs). Projekt zaměřený na síťování byl orientován na vnější 

prostředí, proto se také v evaluaci věnujeme interakci projektu s jeho okolním prostředím 

(environment).  

 

Hodnocený projekt patří mezi sociální programy, které silně závisí na podpoře okolního 

prostředí (contextual support). Co to znamenalo pro evaluaci? Museli jsme brát v úvahu 

ty části prostředí, které podporují nebo nepodporují sociální program přímo na úrovni 

aktivit programu. Většina činností (a hlavně dlouhodobé, trvalé udržení) sociálních 

programů realizovány v takovém rozsahu, který jim určí (limituje) okolní prostředí.  

 

Design evaluace bere v úvahu zejména rovinu transformace, na které nám šlo o zjištění 

efektivity realizace projektu, tj. do jaké míry se dařilo vstupy převést do žádoucích 

výsledků, které jsou vymezeny jako žádoucí cíle projektu a služeb. Efektivitu vnímáme 

jako míru úspěšnosti síťování při dosahování svých deklarovaných cílů a ovlivňování 

situace klientů a systémové úrovně. Vypovídá o tom, do jaké míry se podařilo 

transformovat vstupy programu do výstupů. Reflektovali jsme, jak se dařilo program 

implementovat. Dopady jsme sledovali v perspektivě:  
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 realizátorů projektu,  

 účastníků vzdělávání, 

 klientů – sociálně vyloučených osob, 

 členů platformy Lokálního partnerství – sítě, 

 významných aktérů vnějšího okolí, kteří nejsou členy LP. 

 

Vyšli jsme přitom z posouzení procesu síťování (ústřední aktivity), která měla odpovídat 

síťové analýze a projít etapami „zrání“ – od volby koordinujícího aktéra, přes stanovení 

společného cíle, tvorby sítě, zpracování strategie a plánu, hledání řešení, realizace řešení, 

účasti na tvorbě systémových přístupů a společných projektech.  

Dále jsme se orientovali na vnější prostředí a zjišťovali, jestli po programu zůstává nějaká 

trvalejší stopa a jak na program reaguje širší prostředí. Tímto širším prostředím rozumíme 

např. širší „mimopartnerské“ prostředí. Přitom jsme oslovovali aktéry širšího prostředí. 

 
Pro větší přehlednost uvádíme evaluační schéma v tabulce a to z perspektivy 

oslovovaných aktérů. Jedná se, jak je to u evaluací obvyklé, o kombinaci několika 

výzkumných metod (kvalitativní i kvantitativní) i technik.  

 

 
Sumativní evaluace 

 
Metoda Technika 

I. Realizátor 
projektu 

Kvalitativní 

Sekundární analýza – studium 
projektové dokumentace, zápisů 
z jednání, schůzek platformy a 
pracovních skupin 

II. Uživatelé služeb - 
klienti 

Kvalitativní 
Hloubkové polostrukturované rozhovory 
– rozhovory s místními aktéry v sociálně 
vyloučeném prostředí 

III. Realizátor  
projektu 

Kvalitativní 

Hloubkové polostrukturované rozhovory 
s pracovníky manažerské a výkonné 
úrovně  
Sebehodnocení 
Analýza projektové dokumentace a 
zápisů ze schůzek LP 

IV. Členové 
lokálního 
partnerství a 
partneři projektu 

Kvalitativní 

Hloubkové polostrukturované rozhovory 
s členy LP  
Hloubkové polostrukturované rozhovory 
s partnery  
Focus groups – skupinový rozhovor se 
členy platformy LP 
Zúčastněné pozorování pracovních 
skupin 
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V. Účastníci 
vzdělávání - 
modulů 

Kvantitativní 
Kvalitativní 

Evaluační dotazník  
Strukturovaný rozhovor s účastníky 
vzdělávání 

VI. Aktéři širšího 
okolí 

Kvalitativní 
Hloubkové polostrukturované rozhovory 
 

 
 

Co se týká samotné evaluace a jejích limitů, tak musíme uvést, že se zásadními 

překážkami jsme se nesetkali. Konverzační partneři nám poskytli dostatečný prostor 

k získání potřebných dat. Také členové projektového týmu vytvořili pro evaluaci velmi 

dobré podmínky a pro sumativní evaluaci měli pochopení. Informace se nám dařilo bez 

větších potíží získávat také z vnějšího okolí projektu a od obyvatel sociálně vyloučené 

lokality.  

 

Pracovali jsme s poměrně širokým spektrem výzkumných technik, abychom dopady 

projektu sledovali z různých úhlů a perspektiv. Velký vliv na evaluaci bezesporu mělo 

finální zpracování tzv. akčního plánu, které probíhalo v závěru projektu. Vzhledem k tomu, 

že tyto práce přinesly řadu dalších informací o práci LP a navíc sumarizovaly výsledky 

společné práce, řadu evaluačních aktivit jsme orientovali až k těmto momentům a museli 

jsme se přizpůsobit jejich termínům. To se týkalo např. ohniskové skupiny – skupinového 

rozhovoru v rámci Platformy Lokálního partnerství. Strukturu dotazování jsme připravili 

v zásadě jednotnou pro různé typy sociálních aktérů, abychom mohli výsledky porovnat, 

případně hledat vysvětlení pro rozdílné informace.  
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IV. VÝSLEDKY EVALUACE 

 

a) Vstupy a vstupní podmínky 

 

Domníváme se, že vstupní podmínky byly pro projekt poměrně příznivé. Projekt byl 

technicky i organizačně zajištěn, současně se ale věnoval velmi náročnému tématu 

síťování služeb, což ho činilo závislým na kapacitě a zapojení potenciálních partnerských 

organizací. Také byl ohraničen a zacílen na jednu sociálně vyloučenou lokalitu. Realizátor 

projektu disponoval potřebnou kapacitou a orientoval se v prostředí implementace 

projektu, což bylo jeho výhodou. Současně se musel potýkat s tím, že problém sociálního 

vyloučení je vnímán z různých perspektiv, které se vzájemně rozchází – v jedné poloze 

jsou za viníky situace považováni samotní obyvatelé vyloučeného místa, na druhé straně 

jsou za viníky pokládány nepříznivé systémové podmínky a další okolnosti.   

 

Plánovací evaluace a Situační analýza 

 

Na počátku projektu proběhla řada zahajovacích aktivit. Plánovací evaluace a Situační 

analýza patřily právě do úvodních etap projektu.  

 

Plánovací evaluace si kladla za cíl zhodnotit stav poskytování sociálních služeb ve vztahu 

k vymezené sociálně vyloučené lokalitě, popsat místní nabídku sociálních a dalších služeb, 

a vyhodnotit komplex potenciálních zdrojů a zkušeností aktérů, absorpční kapacity aktérů 

v oblasti sociální integrace a také nastínit účinky dosavadních integračních opatření. 

Plánovací evaluace doporučovala následující: 

 

i. Koncentrace sociálně vyloučených v jasně vymezených prostorách dává prostor pro realizaci 
komunitní práce. Měl by být stanoven koordinátor tohoto procesu a zahájeny přípravné práce 
pro zahájení práce s komunitou.  

 
ii. Poskytované sociální služby a další integrační služby je zapotřebí začít vzájemně koordinovat. 

Chybí společné plánování poskytování služeb s poskytovateli služeb. 
 

iii. Aktéři mají velmi různorodé a neúplné informace o lokalitě, povětšinou se odvolávají na tzv. 
Gabalovu zprávu, jejíž data již zastarala. Existuje velká variabilita informací o lokalitě a 
poskytovaných službách a je obtížné nastínit alespoň rámcový situační obraz. Je zapotřebí 
získat validní data o lokalitě a jejích obyvatelích.  

 
iv. Je potřeba vytvořit ucelenou koncepci a strategii řešení sociálního vyloučení v lokalitě. 

 
v. V lokalitě jsou přítomné sociální služby. V tento moment je ale velmi obtížné jednoznačně 

stanovit, které služby jsou nedostatkové či nadbytečné, protože chybí přesná definice potřeb 
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obyvatel lokality a přesné demografické údaje. Toto doplnění proběhne až v rámci provedení 
Situační analýzy.  

 
vi. V lokalitě sídlí a jsou poskytovány dvě sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, které provozuje Charita Olomouc a statutární město Olomouc. Hlavní cíle služby, 
aktivity a činnosti obou nízkoprahových zařízení se i přes snahu pracovníků v  posledním 
roce kooperovat činnosti a vyjednávat své působení v mnohých bodech kryjí a jsou částečně 
duplicitní (příprava do školy, volnočasové aktivity, besedy, sportovní aktivity apod.). Nejsme 
schopni vyhodnotit efektivitu služeb, patrné je ale soupeření o klienty a rozdílnost přístupů, 
které se promítají do různosti nastavených norem a pravidel pro klienty, které tak mají 
„dvourychlostní“ a pro klienty dezorientující charakter. Kapacitně lze obtížně situaci posoudit 
– v čase se mění obyvatelé domu a s nimi i počet dětí, současně nejsou k dispozici validní 
údaje o struktuře obyvatel obou domů, ani z prostředí nízkoprahových zařízení. V úvahu 
připadá rozdělení dětí a mládeže podle věku (předškolní, školní a po základní škole) nebo 
převzetí služby jednou organizací – případně existují i jiná řešení? Domníváme se, že stoupající 
finanční náklady by stejně v budoucnu organizace přiměly situaci řešit.  

 
vii. V lokalitě je realizována Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Odborné sociální 

poradenství terénní formou, kterou zajišťuje Charita Olomouc. 
 

viii. Terénní programy v lokalitě zajišťuje statutární město Olomouc. Měly by být organizovány 
v širším časovém prostoru než doposud, aby byly pro klienty dostupnější (i odpoledne). 

 
ix. Charita Olomouc poskytuje v lokalitě Odborné sociální poradenství. Některé cíle a působení 

Odborného sociálního poradenství se v malé míře kryjí s působením Terénních programů 
statutárního města Olomouc. Situace se do značné míry vyřešila tím, že Charita Olomouc 
působí od února 2011 už jen na Holické, ale i zde působí pracovník statutárního města 
Olomouc. Nově ale do lokality začíná vstupovat Poradna pro občanství, občanská a lidská 
práva, kde lze mírné překrývání služeb očekávat.  

 
x. V lokalitě nejsou zajištěny služby sociální rehabilitace, které se v tomto případě nabízí v rámci 

podporovaného zaměstnávání. Současný projekt pracovního poradenství ještě nemá výsledky. 
Totéž se týká i služeb rané péče. 

 
xi. Nejvýraznější sociálními službami, které do vyloučené lokality vstupují, aniž by sídlily dokonce 

v Olomouci, jsou Terénní programy – Zdravotně sociální pomoc. Poskytovatelem je v tomto 
případě Drom, romské středisko, sídlící v Brně na Bratislavské ulici. Jedná se o terénní sociální 
službu, která rozšiřuje místní spektrum služeb a přitom s nimi nekoliduje. Tato služba 
přesahuje do zdravotnických sociálních sítí a v tomto ohledu je originální.  

 
xii. Další sociální služby zasahují do sledované sociálně vyloučené lokality spíše sporadicky nebo 

mají / měly mezi svými klienty osoby, které v lokalitě bydlí. 
 

xiii. Nabízí se příležitost využít menších již utvořených sítí, které vznikly v rámci působení 
pracoviště CPIV Olomouc (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání) v oblasti vzdělávání a 
Terénních programů – Zdravotně sociální pomoci v oblasti zdravotnických služeb. 

 
xiv. Sociální služby ale i ostatní služby by měly být více pro-integrační a měly by být více 

orientovány na začlenění osob do místních systémů a struktur města. 
 

xv. Je nutné sestavit kritéria kvality služeb v místním kontextu a ve vztahu k cílům služeb.  
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xvi. V rámci síťování musí být kladen větší důraz na vzájemnou informovanost mezi 
poskytovateli služeb, která je nízká. Poskytovatelé nesdílí společné cíle či vize, nesestavují je 
společně. Absentují společně vyjednaná pravidla, dělba práce a úkonů v lokalitě a určení 
kompetencí.  

 
xvii. Komplexnost služeb by měla být posílena o vymezení dalších integračních služeb v lokalitě.                

Do lokality vstupují další aktéři, nicméně aktéři o svém působení navzájem příliš mnoho neví a 
jednají každý v rámci své působnosti. Chybí zde propojující článek, který do jisté míry supluje 
ve značně omezené míře vůči vybraným aktérům Odbor sociálních služeb a zdravotnictví.  

 
xviii. Nalézáme různá propojení mezi aktéry, nicméně platí, že do procesu podpory inkluze nejsou 

systematicky zapojeni další aktéři sociálního začleňování a nejsou využity možnosti místních 
aktérů a programů. Spolupráce aktérů je na nízké úrovni a to i s ohledem na místní 
významné specializované organizace. Mezi aktéry lze vyčíst skepsi vůči opatřením a postupům 
sociálního začleňování.  

 
xix. Potvrzujeme oprávněnost kritiky vůči neprostupnosti bydlení, bariérovosti v přístupu 

k bydlení, stereotypizaci sociálně vyloučených a jejich stigmatizaci podle místa bydlení. 
 

xx. Skutečnost, že jsou děti rozptýleny po různých školách, byť vzdálenějších, je ve skutečnosti 
dobrá – zejména pokud ji porovnáme se situací v tzv. segregovaných školách. Tato situace je 
celkově prointegrační a měla by být udržena.  

 
xxi. Aktivity a řešení problémů lokality nalézají oporu v některých dokumentech města, byť 

nemůžeme hovořit o nějaké ucelené koncepci. Oporou jsou Komunitní plán a také IPRM, kde 
je sociální inkluzi věnována patřičná pozornost. Čím však trochu Komunitní plán trpí, je 
absence konkrétnějších rozvojových projektů. Na kritiku lze reagovat buď rozšířením 
Komunitního plánu, nebo vytvořením samostatného Strategického plánu boje proti 
sociálnímu vyloučení ve městě.  

 
xxii. Absentují konkrétní inkluzivní aktivity a projekty na mikroúrovni, které by vedly 

k začleňování obyvatel do společnosti. Tyto aktivity by měly být navrženy v rámci procesu 
síťování aktérů a měly by pokrývat důležitá témata a oblasti sociálního vyloučení (např. 
zaměstnanost, bydlení, vzdělávání). Proces síťování by měl otevřít cesty k realizaci 
konkrétních inkluzivních aktivit a mechanismů a propojit patřičné partnery, kteří k sobě 
mají v současnosti daleko. Měly by být sdíleny informace o situaci v lokalitě a vymezeny 
kompetence působících aktérů v lokalitě.  
 

xxiii. Nástrojů sociální integrace je značné množství, bohatě by v počátku stačilo se otevřít 
inspiracím a dobrým praxím z obdobných lokalit v ČR. Je možné uspořádat případovou 
konferenci nebo si zajistit reciproční výměnné návštěvy v jiných sociálně vyloučených 
lokalitách a inspirovat se v oblasti koordinace služeb, terénní sociální práce, bydlení, 
zaměstnanosti, vzdělávání, výchovy a sociálně právní ochrany dětí, bezpečnosti a prevence 
kriminality. Podněty můžete nalézt také v Příručce příkladů dobrých praxí vydaných Úřadem 
vlády.   
 

xxiv. V rámci naší analýzy jsme identifikovali několik působících sociálních sítí. Předně je ale třeba 
uvést, že spolupráce mezi aktéry je na nízké úrovni a existující propojení vznikala spíše 
náhodně. Nesdílí společná data a informace, výrazně se liší v hodnocení situace v lokalitě a 
v názorech na řešení.  
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xxv. Situace v oblasti poskytování sociálních a dalších služeb je pro vnějšího pozorovatele 
poměrně komplikovaná a málo přehledná. Lze zvážit nějakou jednotnou podobu prezentace 
služeb navenek.  

 
xxvi. Doporučujeme stabilizovat personál a vytvořit programy prevence vyhoření, dalšího 

vzdělávání a předcházení fluktuace zaměstnanců. Je na místě stabilizovat zaměstnance a 
vyjasnit struktury kompetencí.  

 
xxvii. Problematické jsou komplikované sociální sítě obyvatel lokality, překračují hranice lokality a 

rozprostírají se nejen po městě, ale přesahují do celého kraje, státu a také i mimo něj. Místní 
situaci významně ovlivňuje heterogenní kompozice místních skupin. Podle aktérů a také 
obyvatel lokality v místě nalézáme dvě silné soupeřící skupiny, kterým sekundují dvě menší. 
Zpřehlednění těchto vztahů bude předmětem Situační analýzy. Nastavení sociálních sítí přímo 
ovlivňuje působení sociálních služeb, často negativně.  

 
xxviii. Ostraha objektu působí spíše jako dezintegrační služba, která obyvatele vyčleňuje                                    

a stigmatizuje. Jako vhodnější se jeví zapojení obyvatel do údržby a správy vlastního bydlení. 
Tato varianta je časově náročnější, protože předpokládá vysokou míru jejich motivace, 
nicméně její výsledky jsou trvalejší a efektivnější. Mohly by být součástí komunitní práce 
v místě. 

 
xxix. Komplikace procesu síťování může přinést počáteční nerovnost v informacích, zkušenostech                    

a přístupech jednotlivých aktérů, dále skepse a rezignace na jakékoliv působení v místě a 
také rozdílné přístupy k řešení sociálního vyloučení. 

 
 
Situační analýza měla sloužit jako podkladový materiál shrnující informace o aktuálním 

stavu lokality a měla přinést doporučení k řešení problémové situace na lokální úrovni 

spolu s jejich pravděpodobnými dopady na situaci sociálně vyloučené populace. Na 

základě výstupů analýzy měly být identifikovány směry dalšího postupu práce v cílové 

lokalitě, alternativy kooperace účastníků LP, rizika a indikátory úspěchu pro sociální 

inkluzi. 

 

Situační analýza zpracovala základní informace o obyvatelích sociálně vyloučené lokality a 

přinesla následující doporučení: 

 

- Vymezit účel, jakému by měla lokalita sloužit.  
- Vypracovat v lokálním partnerství strategický plán, na kterém se budou podílet místní 

aktéři v úzké spolupráci se statutárním městem Olomouc. Strategický (mikro)plán by měl 
vycházet z místních potřeb a navrhovat konkrétní opatření a projekty, které budou 
směřovat ke stanovaným cílům, rozdělovat úkoly a stanovit harmonogram plnění. V tomto 
bodě je vhodné spolupracovat s procesem komunitního plánování. A zejména začlenit 
strategický plán mezi dokumenty města, případně schválit Radou města.  

- Snížit výskyt chudoby obyvatel lokality.  
- Aktivizovat místní trh práce a zvýšit zaměstnatelnost obyvatel lokality. 
- Zvyšovat zaměstnatelnost vyloučených osob. 
- Poskytovat sociálně-zdravotní služby v lokalitě. 
- Zvyšovat kvalitu předškolních a školních zařízení, spolupracovat se školami a pomáhat 

rodinám v tomto směru zvyšovat jejich kompetenci. 
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- Vytvářet pro děti příznivé podmínky pro vzdělávání, podporovat volnočasové aktivity dětí              
v lokalitě i mimo ní. 

- Klást důraz na programy prevence v místě a rozvoj vztahů s místní komunitou. Obyvatele 
začleňovat do běžných aktivit společnosti, poskytované služby více otevírat okolí a také 
obyvatele integrovat do společenského dění mimo lokalitu. 

- Zlepšit atraktivitu prostředí / okolí a zvýšit kvalitu bydlení a to za předpokladu zajištění 
participace a aktivizace obyvatel. Podpořit vznik a rozvoj svépomocných skupin, rozvinout 
nástroje komunitní práce, klást důraz na sociálně aktivizační služby.  

- Zvýšit prostupnost vyloučeného místa. Specifikovat ve spolupráci s bytovou komisí a 
Správou nemovitostí Olomouc komplexní program přidělování bytů, přijímání obyvatel, 
podmínek ubytování apod. a to tak, aby program zahrnoval aktivizační a motivační prvky. 
Lze specifikovat různé stupně bydlení a jeho kvality např. podle pater domu.    

- Zintenzivnit protidluhové poradenství, využít možností všech nástrojů, vyškolení 
speciálních poradců.  

- Klást důraz na systémová a dlouhodobá opatření, věnovat se komplexně eliminaci 
mechanismů sociálního vyloučení, měnit strukturální kontext a podmínky života obyvatel, 
nikoliv se uchylovat ke krátkodobým řešením nebo zintenzivnění a zavádění nástrojů 
sociální kontroly.  

 

Obě analýzy – Plánovací evaluaci i Situační analýzu zpracovával současný zpracovatel 

závěrečné evaluace. Mohlo se stát, že někomu bylo nepříjemné k těmto analýzám 

poskytnout kritické sdělení. Přesto se domníváme, že s tímto neměli naši konverzační 

partneři až takové potíže. Obě analýzy jsou považovány za jeden z výchozích bodů, od 

kterého bylo možné se „odpíchnout“. Nabídly přehled důležitých témat a informací, 

inspirovaly ke vzniku tématických skupin. Objevila se akceptovaná definice výchozí situace 

a také řada návrhů, s nimiž se dále pracovalo. Po zveřejnění se výtky vůči analýzám 

soustředily kolem tématu bydlení (např. otázka rozporu postojů obyvatel k bydlení 

v místě). Aktéři mohli své připomínky vznášet a diskutovat na skupinách. Situační analýza 

rychle „stárla“ z pohledu zjištěných dat, protože obyvatelé lokality byli vystěhováváni. 

Důležité ale bylo, že analýzy posloužily jako výchozí bod diskusí nad budoucími záměry a 

jako podklady, s kterými se v praxi pracovalo.  

 

Ustavení struktury Lokálního partnerství 

 

Na počátku projektu mělo být zřízeno Lokální partnerství (LP), platforma, která měla být 

schopna vytvářet a udržitelně koordinovat efektivní a komplexní systém sociálního 

začleňování v lokalitě. Členy Lokálního partnerství měly být subjekty, které jsou klíčové 

pro řešení problematiky sociálního vyloučení a které své aktivity realizují na území 

vybrané lokality. Cílem LP mělo být vytváření plánů řešení a jejich realizace, pilotní 

ověření nástrojů sociálního začleňování, které budou realistické a efektivní a budou mít 

podporu a zlepšení operativnosti při řešení sociální exkluze aktuálním podmínkám, 

profesionalizace a standardizace poskytovaných služeb tak, aby byla zajištěna jejich 

kontinuita v čase a kvalita.  
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V rámci projektu bylo skutečně zřízeno Lokální partnertsví, jeho Platforma, která měla za 

cíl vytvářet a koordinovat efektivní a komplexní systém sociálního začleňování v lokalitě. 

Vznikla jako přehledná struktura řady místních aktérů a pokud doznala změn, tak ty 

souvisely s personálními obměnami v organizacích. Platformu tvořilo celkem 12 členů a ti 

reprezentovali jednotlivé oblasti sociální integrace. Struktura LP byla od počátku vyvážená 

a promyšlená. Zpočátku se na Platformě LP objevily drobné koflikty, které se snažil 

řešitelský tým mediovat, aby LP bylo schopné fungovat. To se mu úspěšně dařilo. 

Podmínky pro práci Platformy byly dobré, kvalitní práci nic zásadního nebránilo.   

 

b) Transformace a procesy 

 

Transformace představuje proces, kterým projekt převádí vstupy do výstupů. V podstatě 

se jedná o období, kdy v projektu probíhá ustavování struktury Partneři – Platforma 

Lokálního partnerství – Pracovní skupiny. Transformace rovněž zahrnuje postupné 

události, kterými projekt procházel a byl ovlivněn. Vycházíme z posouzení procesu 

síťování, která byla ústřední aktivitou, která měla odpovídat principům síťové analýzy a 

projít etapami „zrání“ – od volby koordinujícího aktéra, přes stanovení společného cíle, 

tvorby sítě, zpracování strategie a plánu, hledání řešení, realizaci řešení, účasti na tvorbě 

systémových přístupů a společných projektech. Další text se věnuje tomu, jak projekt 

procházel jednotlivými etapami – zatímco první etapy projekt zvládnul a postupně se 

vyrovnával s překážkami a ovlivnil řadu procesů, neústí ve zcela jasnou představu o 

společných aktivitách a projektech v budoucnosti.   

 

Struktura projektu byla třístupňová. Realizační tým, který tvořily pozice manažerky 

projektu a koordinátorky aktivit, prostupoval všemi úrovněmi projektu. Na jeho 

pomyslném vrcholu stáli Partneři projektu. Druhou úroveň tvořila Platforma lokálního 

partnerství. Třetí úrovní byly pracovní skupiny věnující se jednotlivým tématům sociální 

integrace. Realizační tým byl dán volbou nositele projektu, kterým bylo Sdružení Podané 

ruce. O tom píšeme na jiném místě. Proto začínáme představením Partnerů projektu.  

 

Partneři projektu 

 

Na úrovni partnerů se objevují místni významní aktéři. Jsou zde zastoupeny statutární 

město Olomouc, Charita Olomouc, Člověk v tísni a samotný nositel projektu Sdružení 

Podané ruce. Rozdělení rolí Partnerů projektu má své kořeny v minulosti, kdy Člověk 

v tísni inicioval diskusi ohledně potřeby řešení situace v sociálně vyloučené lokalitě 

Přichystalova – Holická, a to už v roce 2010.  Moderované schůzky proběhly na půdě 

Charity Olomouc a docházelo na nich k otevřeným konfrontacím mezi dvěma současnými 
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Partnery: Charitou Olomouc a statutárním městem Olomouc. Neshody se týkaly dvou 

momentů – samotného popisu situace v místě, kdy se obě perspektivy rozcházely už 

v základních datech a informacích, ale také v překrývajících se poskytovaných sociálních 

službách v místě. Nakonec ze schůzek vzešla potřeba věnovat se dvěma hlavním 

problémům: nefunkčnosti spolupráce poskytovatelů služeb a absenci vazby aktivit a 

řešení problémů lokality na širší městkou koncepci sociálního začleňování. Rozdělení rolí 

Partnerů se rýsovalo následně při přípravě projektového záměru. Konfrontace dvou 

poskytovatelů služeb a pragmatická volba si vynutila do čela projektu postavit organizaci 

místně znalou, ale současně neutrální vůči dlouholetému napětí mezi dvěma budoucími 

Partnery. Role Člověka v tísni byla více vymezena expertně, neboť organizace přímo ve 

vyloučené lokalitě nepůsobila a neměla zde své klienty, což se ani v průběhu projektu 

nijak nezměnilo. Role statutárního města Olomouc doznala dvou změn. Poznamenaly ji 

významné personální proměny, kdy se obměnil v průběhu projektu zástupce Partnera. Ty 

se týkaly nejen vedoucích pracovníků, ale zasáhly i přímo personální obsazení služeb 

v lokalitě. Dále se město začalo angažovat v řešení sociálního problému a v průběhu 

projektu vstoupilo do příprav vlastní podoby koncepce řešení nevyhovující situace ve 

vyloučeném místě. Statutární město Olomouc vyjednávalo vnitřními procesy vlastní 

postoje a řešení, jehož definitivní podoba má být známa až v roce 2013, tedy v časovém 

horiziontu daleko přesahujícím projekt. Současný návrh počítá s opravou budovy na ulici 

Holická a uzpůsobením objektu, a osud nemovitosti na ulici Přichystalova je stále nejasný, 

počítá se s jeho vystěhováním; rozhodnutí má padnout v roce 2013.  

 

Platforma Lokálního partnerství 

 

Na počátku bylo schváleno a signováno Memorandum, čímž se vytvořily optimální 

podmínky pro práci členů. Byly diskutovány vzdělávací moduly, představeny výsledky 

Plánovací evaluace. V zápise ze dne 27. 4. 2011 se objevuje téměř vizionářské doporučení 

PhDr. Renaty Köttnerové o nutnosti zajistit projektu silnou politickou podporu. V počátku 

je zajištěna publicita projektu na dvou webových stránkách. Poměrně záhy (v červnu 

2011) se začínají v rámci Platformy utvářet témata pro pracovní skupiny a zpočátku se 

prosazují témata bydlení, vzdělávání a komunitní práce. V červenci jsou prezentovány 

výsledky Situační analýzy a rozbíhá se činnost některých Pracovních skupin. V srpnu 2011 

se diskutuje téma bydlení, zejména prostupnost bydlení. To je předmětem setkání i o 

měsíc později. Začíná se hovořit o potřebě koncepce pro vyloučenou lokalitu. Ke konci 

října probíhá prezentace výsledků Situační analýzy přímo obyvatelům vyloučené lokality. 

Na prezentaci se dostavují někteří členové Platformy a zástupci realizátora.    

 

Za zlomové období pro činnost Platformy lze pokládat měsíce listopad roku 2011. Na 

Platformě se objevuje náměstek primátora a diskutuje se o osudu vyloučeného místa. Na 

setkání se objevuje nepřeberné množství témat. Objevují se návrhy na pozastavení 

činnosti skupiny z důvodu neznalosti chystané koncepce města, předání NZDM ze strany 



  

 

     22 

města Charitě Olomouc, návrh na motivační kurz jako podporu zaměstnatelnosti 

obyvatel, chybějící cíl pracovní skupiny komunitní práce a další a další … S odstupem času 

lze právě zde sledovat jistý zlom, kdy se město rozhoduje pro separovaný postup a řada 

nadnesených témat je tak velká, že spíše poukazuje na potenciální příští problémy. 

V tento moment, kdy měl být vyslán signál jasné představy o prioritních tématech, je 

setkání spíše výčtem složitosti a šíře problémů. Od této chvíle je více patrné, že se město 

definitivně rozhodlo pro zpracování vlastní koncepce, a že další působení Platformy 

Lokálního partnerství a Pracovních skupin bude poznamenávat příliš velká šíře zvolených 

témat. Ve světle věcí budoucích měla právě listopadová Platforma z témat vybrat 

omezený počet témat prioritních. Platforma vyslala signál, že není schopna navrhovat 

řešení, která by vedla ke zlepšení situace. Spíše se jednalo o pojmenovávání problémů a 

představení jejich složitosti. Od této chvíle se mnohé plány začínají hroutit (NZDM není 

předáno, prostupné bydlení se nepromítá do praxe a komplikuje apod.). Vytváření plánů, 

které se od Platformy očekávaly, narušuje paralelní zpracovávání koncepce městem 

Olomouc a nevznikají návrhy, které by se pilotně začaly ověřovat. Práce ve skupinách 

stagnuje. Práce Platformy Lokálního partnerství se přibrzdila v momentu, kdy měla začít 

produkovat konkrétnější návrhy, pro které se otevřela cesta. V polovině června 2012 je 

představen rámec koncepce města, která počítá s rekonstrukcí budovy Holická 51 a 

vyčlenění 3. patra pro tzv. holobyty, přičemž lokalita Přichystalova 70 by měla být řešena 

návazně v roce 2013. Od tohoto momentu se rozvíjí diskuse nad propozicemi, budoucími 

službami a rolemi poskytovatelů sociálních služeb. Současně se spouští práce na Akčním 

plánu, první výsledky PS mají být předány ke konci srpna. Na práci je tedy něco málo přes 

dva měsíce. Konečný výsledek se očekává koncem listopadu, tedy přibližně za pět měsíců. 

Jsou stanovena témata Akčního plánu a motivováni „autoři“ jednotlivých textů.  

 

Platforma byla ukázkový „melting pot“, kde se setkaly velmi různorodé přístupy a 

organizace. Nebýt tohoto formátu, pravděpodobně by k takové situaci nikdy nedošlo. 

Objevovaly se zde různé názory a byl prostor nad nimi diskutovat či přemýšlet. Některá 

témata se opakovala a vracela, dominující bylo téma bydlení.  

 

Rozdvojení procesu 

 

Práci ve skupinách, kde probíhaly diskuse, značně přibrzdilo rozhodování města Olomouce 

o osudu nemovistostí ze sociálně vyloučeného místa. Projekt velmi přispěl k tomu, že se 

začalo hovořit o tématu vyloučení lokality Přichystalova – Holická a spustil se paralelní 

proces vyjednávání, který zůstal uzavřen na půdě magistrátu. Tento moment byl pro 

projekt klíčový, neboť ho začal paralyzovat a bohužel řada zapojených aktérů v momentu, 

kdy měli začít vyjednávat o podobě, se nechali ovlivnit do té míry, že začali odkládat 

jakékoliv rozhodování s tím, „že dokud se nerozhodne město, co s lokalitou bude dělat, tak 

to nemá cenu se o něčem bavit“. Rezignace na hledání řešení se šířila všemi úrovněmi 

projektu a zasáhla také obyvatele sociálně vyloučených míst, u kterých se pouze potvrdilo 
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přesvědčení, že jsou pasivními objekty ve hře, kterou hrají jiní. Na setkáváních se 

objevovaly rozporuplné informace a varianty o naložení s vyloučenou lokalitou. Hlavním 

bodem byly úvahy o privatizaci budovy na Přichystalově ulici. Mnozí aktéři na tuto hru 

informací přistoupili a velmi pasivně přijali roli čekatelů na rozhodnutí vlastníka 

nemovitostí. Mnoho následných úvah se týkalo proměny a přestavby budovy na ulici 

Holická, kdy se zapojení aktéři vyjadřovali k propozicím a stavebním úpravám. Další aktéři 

využili rozhodování statutárního města Olomouc k legitimizaci své nečinnosti v procesu 

síťování. Dominující myšlenkové schéma a základní definice situace vycházela z představy 

existence mocného rozhodujícího města, které převzalo iniciativu a pasivních až slabých 

příjemců politického rozhodnutí. V tomto směru se nedala příliš rozlišit role obyvatel 

sociálně vyloučené lokality od ostatních aktérů zapojených do síťování.  

 

Přibližně v listopadu 2011 statutární město Olomouc začalo pracovat na své vlastní 

koncepci začleňování, která především řešila otázku majetku. Město výsledky jednání 

prodlužovalo a termíny informování Partnerů se posouvaly na konec roku, do poloviny 

února, do března, dubna a tak dále. Diskuse ohledně řešení bytové otázky v lokalitě 

vyvolaly potřebu na straně statutárního města Olomouc vyjednávat svou vlastní pozici a 

představu o řešení. Město Olomouc si vzalo vlastní „time out“. V současnosti se hovoří o 

termínu příštího roku, kdy má padnout definitivní rozhodnutí o osudu lokality. Současný 

návrh počítá s opravou budovy na ulici Holická a vymístěním osob z nemovitosti na ulici 

Přichystalova.  

 

V rámci síťování se tak projevila skutečnost, že jeden z Partnerů převzal iniciativu a 

potvrdil tradiční mocenské rozdělení rolí a pozic. V tomto momentu dochází ke 

skutečnému zátěžovému testu partnerské smlouvy, ve které Partner deklaruje jednat 

takovým způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy ostatních smluvních stran 

(Čl. III., bod. 4) a dále se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat o veškerých 

skutečnostech, které mohou mít vliv na podmínky provádění projektu (Čl. III., bod 7 h.). 

V tomto bodě dochází k narušení rovnováhy a ukazuje se, že existuje ještě jedna rovina, 

která je v procesu síťování opomenuta a nezastoupena, a tou je politická sféra, o jejíž 

informovanosti a náhledech na možná řešení se toho tolik vlastně neví. Proběhl minimální 

kontakt s politiky, kteří stejně nakonec podle aktérů rozhodují bez ohledu na získané 

informace a průběh procesu síťování (nutno podotkout, že vzniklého propojením expertů 

z širokého spektra). Ukazuje se, že se jedná o klíčový prvek úspěšnosti projektu a také 

poměrně rizikový, jak můžeme pozorovat. Rozhodování, které opomíjí expertní práci, má 

negativní dopady na struktury motivace aktérů a podle nás znedůvěryhodňuje i politiku 

jako takovou. Na druhé straně zde existuje otázka, zdali proces síťování umí politiky 

adekvátním způsobem oslovit, zaujmout a poukázat na důležitost a správnost návrhů, 

s nimiž přichází. Ať je tomu jakkoliv, evidentní je, že se obě perspektivy rozcházely, 

nepropojily se, což mělo na projekt a práci řady aktérů přímý a ne zrovna příznivý dopad.  
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Síťování v praxi 
 

Co se týká dosahování reálných propojení poskytovatelů služeb, samosprávy a dalších 

zainteresovaných subjektů, tak k tomu došlo z části. Většímu propojení aktérů podle 

pozorování brání potíže s novým stylem práce, který vyžaduje nové dovednosti, např. 

komunikace s osobou z jiné organizace, která byla tradičně představována jako 

konkurenční. Střetává se zde navyklý způsob práce, kdy „tihle dělají tohle, každý si dělá 

věci sám“ a necítí potřebu se obracet na své okolí. Řada aktérů se vůči sobě vymezuje a 

soutěží o finanční prostředky ze stejných zdrojů, což propojování ztěžuje. Řada organizací 

je uzavřena do sebe a nevyužívá zdrojů, které jim vnější prostředí nabízí. Společný a 

koordinovaný postup nebyl v minulosti uplatňován a pro mnohé aktéry byla příležitost 

osobních názorových konfrontací ojedinělou a novou zkušeností. Co ale nelze projektu 

upřít je to, že dokázal kolem stolu shromáždit důležité a vhodné místní aktéry a poskytl 

příležitost k výměně stanovisek a první společné práci. Tyto zkušenosti se v budoucnosti 

zcela určitě neztratí. Aktéři se nejenom obeznámili s názory ostatních, ale měli příležitost 

porovnat způsoby přemýšlení nad řešením sociálního problému a také poznat hranice a 

limity jednotlivých návrhů. K výměně informací docházelo kupodivu i směrem k vyloučené 

lokalitě, jejíž obyvatelé se do činnosti některých skupin zapojovali. Předností bylo, že se 

objevovala zpětná vazba, jak vlastně na novou situaci obyvatelé lokality reagují a byly 

k dispozici informace o dění v lokalitě.  

 

Jednou z ukázek neúspěšného propojení služeb byla reakce na nabídku úřadu práce na 

zapojení obyvatel do motivačního kurzu, který měli zprostředkovat terénní pracovníci; 

z této aktivity nevzešel ani jeden zájemce, v množství úvah nějak „zapadla“, ze strany 

poskytovatelů služeb nebyla vyhodnocena jako vhodná.  

 

Na druhou stranu se ze vzniklých spojení začínají rýsovat některé projektové záměry. 

V průběhu evaluačních rozhovorů jsme se dozvídali o rodících se projektových 

spolupracích mezi účastníky skupin.  

 

Co síťování přineslo nového? Nesporně nový způsob náhledu na sociální problémy a nový 

způsob práce, kdy aktéři hledají řešení v širší spolupráci.   

 

Koordinace poskytovaných služeb 

 

Mělo dojít ke koordinaci poskytovaných služeb v lokalitě. K tomu také došlo částečně. 

V oblasti terénních služeb Charita Olomouc přestala v lokalitě působit a přesunula se do 

jiných částí města. Nejviditelnější duplicita služby Nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež, které provozuje Charita Olomouc i statutární město Olomouc, ale nedoznala 

zásadních změn. Sice se zlepšila koordinace služeb v místě, Partneři vyjednávali, v jedné 

chvíli bylo statutární město Olomouc ochotno se této služby vzdát, ale nakonec se situace 

nemění a to pravděpodobně do doby, než padne rozhodnutí o dalším osudu lokality.  
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Hovoří se o sjednocení nízkoprahů do jednoho celku, společných poradách, postupech, 

ale ústní dohodu o spolupráci a deklarovanou koordinaci v praxi komplikují napjaté vztahy 

mezi některými zaměstnanci, kteří si nejsou jisti budoucností svého zaměstnání, a také 

odlišné vnitřní kultury organizací. Poskytovatelé mají představu o budoucnosti služeb, ty 

se budou odvíjet od rozhodnutí v příštím roce.  

 

O čem se ale nehovořilo, je potřeba vytvářet služby, které nejsou segregované a 

orientované pouze dovnitř sociálně vyloučené lokality.   

 

O koordinaci služeb se dá hovořit v souvislosti s plánovanou přestavbou lokality Holická. 

Poskytovatelé diskutovali rozsah i typy sociálních služeb, které by v místě měli 

v budoucnosti zaštítit. Je zřejmé, že aktéři znovupromýšlí nastavení služeb a činí tak 

s vědomím, že nemá smysl vytvářet duplicity. Statutární město Olomouc v místě 

reorganizovalo a posílilo terénní sociální služby.  

 
Vzdělávání 

 

Vzdělávání bylo nedílnou součástí projektu. Celkem proběhlo devět vzdělávacích modulů, 

které byly navrženy v průběhu procesu síťování.  

 

V rámci projektu po ukončení probíhalo hodnocení kurzů. Zpracovali jsme hodnocení 
těchto sedmi vzdělávacích modulů: 

 
 Úvod do problematiky motivačních rozhovorů (23,2% hodnocení tohoto kurzu 

z celkového počtu odevzdaných dotazníků), 

 Standardy kvality sociálních služeb (8,7% hodnocení z celkového počtu 

odevzdaných dotazníků), 

 Dobrá praxe v nízkoprahových službách pro děti a mládež (14,5% hodnocení 

z celkového počtu odevzdaných dotazníků), 

 Právo (7,2% hodnocení z celkového počtu odevzdaných dotazníků), 

 Metody sociální  práce - se zaměřením na komunitní práci (11,7% hodnocení 

z celkového počtu odevzdaných dotazníků), 

 Pedagogika volnočasových aktivit (21,7% hodnocení z celkového počtu 

odevzdaných dotazníků), 

 Krizová intervence (13% hodnocení z celkového počtu odevzdaných dotazníků). 
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Zastoupení hodnocení podle jednotlivých modulů zobrazuje následující graf: 
 

 
 

Spokojenost s kurzem z různých aspektů měli účastníci postupně hodnotit známkováním 

ve škále 1 až 5  (1 = nejlepší, 5 = nejhorší). Pro přehlednost bylo použito všem známé 

školní známkování, kdy  1 = výborně,  2 = chvalitebně, 3 = dobře, 4 = dostatečně, 5 = 

nedostatečně.  

 

Celkový dojem z kurzu hodnotily známkou 1 (výborně) téměř dvě třetiny účastníků 

(63,8%), známkou 2 (chvalitebně) třetina účastníků (33,3%) a známkou 3 (dobře) 2,9% 

účastníků. Celkový průměr známkování vyšel 1, tzn. výborně.  
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Co se týká spokojenosti s organizací kurzu, v průměru známkování vyšla jako výborná 

(známka 1).  Konkrétně – jako výbornou hodnotily organizaci kurzu více než dvě třetiny 

účastníků (68,7%), jako chvalitebnou téměř tři desetiny (29,8%) a jako dobrou 1,5% 

účastníků.  

 

 
 

V hodnocení celkové spokojenosti kurzu měli účastníci dále možnost hodnotit i tyto dílčí 

aspekty vzdělávání: 

 
 informovanost účastníků před kurzem (maily, telefonáty), 

 vstřícnost a řešení požadavků účastníků (servis), 

 vystupování (chování) organizátora kurzu, 

 prostory a vybavení kurzu (pomůcky, židle), 

 užitečnost získaných materiálů. 
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Jak se cítili být před vzděláváním účastníci informováni? Informovanost jako výbornou 

hodnotily téměř dvě třetiny účastníků (62,3%), jako chvalitebnou téměř čtvrtina (24,5%), 

jako dobrou 9,4% a jako dostatečnou 3,8%. V průměru byla informovanost účastníků 

chvalitebná (známka 2). 

 
 

 
 
 

Vstřícnost a řešení požadavků účastníků (servis) byl hodnocen následovně: 
 

výborně 88,70% 

chvalitebně 9,40% 

nedostatečně 1,90% 

 

V průměru získala vstřícnost a řešení požadavků známku 1 (výborně).  
 
Vystupování (chování) organizátora kurzu bylo hodnoceno takto: 

výborně 86,80% 

chvalitebně 11,30% 

dobře 1,90% 

 

V průměru získalo vystupování organizátora kurzu známku 1 (výborně).  
 
Co se týká prostor a vybavení kurzu (pomůcky, židle), byly hodnoceny následovně: 
 

výborně 41,50% 

chvalitebně 37,70% 

dobře 18,90% 

dostatečně 1,90% 
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   V průměru tedy účastníci ohodnotili prostory a vybavení kurzu známkou 2 (chvalitebně).  
 

Užitečnost získaných materiálů ocenili účastníci kurzů takto: 
 

výborně 79,60% 

chvalitebně 18,40% 

dobře 2% 

 

V průměru byla užitečnost získaných materiálů oceněna známkou 1 (výborně). 

 

Účastníci měli rovněž možnost uvést důvod, proč nebyli plně spokojeni s organizací kurzů 

a doporučit konkrétní změny. Několikrát deklarovali nespokojenost se židlemi. Dále nebyli 

spokojeni s chaotickými informacemi týkajícími se délky kurzu (uvedli, že nejprve byli 

informováni o 2 dnech, poté o 3), s nedostatky při předávání certifikátu (překlepy), s 

časovým harmonogramem, s materiály od přednášející, uvítali by více přestávek na 

občerstvení a doplnění energie a také více informací před začátkem kurzu (čas, místo). 

 

Účastníci vzdělávání také hodnotili užitečnost témat kurzů pro jejich pracovní profesi. 

Známkou 1 ohodnotily jejich užitečnost téměř čtyři pětiny zúčastněných (78,6%), 

známkou 2 necelá pětina (17,8%) a známkou 3 (dobře) 3,6% účastníků. V průměru vyšla 

známka 1 (výborně). 

 

 
 

Co se týká práce lektorů, známkovali účastníci tyto aspekty: 
 
 lidský přístup, 

 srozumitelnost výkladu, 

 poutavost výkladu, 

 připravenost přednášky, 
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 provázanost s praxí. 

 

 

Lidský přístup byl v průměru ohodnocen známkou 1 (výborně), konkrétní hodnocení 

ukazuje tabulka: 

výborně 92,80% 

chvalitebně 5,80% 

dobře 1,40% 

 
Srozumitelnost výkladu byla v průměru ohodnocena známkou 1, konkrétně takto: 
 

výborně 82,60% 

chvalitebně 14,50% 

dobře 2,90% 

 

Poutavost výkladu byla v průměru ohodnocena známkou 1, konkrétně takto: 
 

výborně 68,10% 

chvalitebně 24,70% 

dobře 7,20% 

 

Připravenost přednášky byla v průměru ohodnocena známkou 1, konkrétně takto: 
 

výborně 88,40% 

chvalitebně 11,60% 

 

Provázanost s praxí byla v průměru ohodnocena známkou 1, konkrétně takto: 
 

výborně  88,50% 

chvalitebně 7,20% 

dobře 4,30% 

 
 

Na závěr měli účastníci možnost připojit své připomínky, nápady a názory. Jejich odpovědi 
se dají rozdělit do tří skupin: 
 

1. Pozitivně hodnotící:  

 

Účastníci vzdělávání jej hodnotili nadšenými reakcemi. Např. „budu ráda, pokud se 

bude konat další takový seminář, s nadšením se ho zúčastním.“ „Bylo to super. Chtělo 

by to častěji.“ „Děkuji. Velice zajímavé, poutavé, a hlavně z praxe!“ „Jsem ráda, že kurz 

na téma Nízkoprahové služby pro děti a mládež proběhl, přivítala bych další podobné. 

Témata byla praktická a nápaditá. Lektorům DÍKY!“ „Lepší kurz jsem ve svém životě 

nezažila!“ „Po dlouhé době jsem ve vzdělávání potkal někoho, kdo zcela perfektně 
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ovládá teorii (legislativa) a zároveň má zkušenosti z praxe a dokáže toto vše vhodnou 

formou předávat. Výborná byla jednotlivá cvičení (nešlo jen o strohý výklad), kladně 

hodnotím práci se skupinou a celkový přístup. Jednoduše perfektní.“ „První kurz, na 

kterém jsem po celou dobu byl plně přítomen a výklad mě skutečně zajímal, na rozdíl 

od jiných kurzů.“ „S kurzem jsem naprosto spokojena. Byl plný dobrých rad - hlavně 

praktických, a celková atmosféra byla uvolněná. Příjemné a přínosné. Děkuji.“ „Super, 

klidně bych opakovala.“ „Super! Jen tak dále!“ „Velký přínos, bylo fajn že to bylo 

volnou formou, volným stylem.“ „Výborný kurz“. 

 
2. Doporučující: 

 

Někteří účastníci by uvítali přizpůsobení se vzdělávání úplným začátečníkům, 

požadovali kurzy psychohygieny, navazující vzdělávání (např. motivační rozhovory, 

zážitková pedagogika), častější vzdělávání a větší provázanost s praxí. 

 
3. Kritické: 

 

Kritika se týkala především prostor (nečisté toalety a lepších židlí).  

 
Z kvalitativních rozhovorů vyplývá, že informace o vzdělávání se dostávaly i mimo okruh 

angažovaných osob v projektu. Oceňovány byly interaktivita vzdělávání a vztah k praxi. 

Účastníci byli spokojeni s organizačním zajištěním i s výkonem lektorů a nabyté informace 

a dovednosti následně zúročovali v praxi.  

 

c) Výstupy a přínosy 

 
Jedním z nejvýznamnějších výstupů projektu je Akční plán. Jeho posouzení je pro nás 

komplikované zejména díky tomu, že ještě v době finalizace evaluace jsme neměli 

k dispozici konečnou verzi dokumentu, pouze verzi ke komentování. Vedle tohoto 

dokumentu projekt přímo či nepřímo ovlivnil situaci a dění ve vyloučené lokalitě 

Přichstalova – Holická. Nejdříve se budeme věnovat dopadům na úrovni obyvatel lokality, 

poté dopadům na další aktéry, a nakonec Akčnímu plánu.   

 

Dopady na obyvatele lokality Přichystalova - Holická 

 

V rozhovorech a pozorování přímo ve vyloučené lokalitě jsme zaznamenali několik 

zásadních proměn, ke kterým v čase od provedení Situační analýzy došlo. Je patrné, že 

obyvatel lokality na ulici Přichystalova výrazně ubylo a to v důsledku vystěhování velké 
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části dlužníků. Obyvatelé vnímají proměnu, kterou lokalita prochází. Ti, kteří odešli, 

převážně zůstávají dále ve městě nebo v jeho blízkém okolí.  

 

Projekt do lokality několikrát zasáhnul a vstoupil, obyvatelé o něm měli povědomí.  

 

Obyvatelé delší dobu vnímali, že se něco zásadně mění a změnu dramaticky prožívali po 

dobu několika měsíců. Informace k nim pronikaly postupně a po letargii dlouhodobého 

přežívání se najednou začalo hovořit o nutnosti řešit vlastní situaci, ukázalo se, že po 

dlouhé době prázných diskusí obyvatelé budou vystaveni skutečným změnám. Současně 

obyvatelé pociťovali vlastní bezbrannost vůči externímu rozhodování, stejně tak i 

nedostatek informací. Nevnímají, že by projekt přinesl nějaký užitek nebo ovlivnil kvalitu 

sociálních služeb. Ale v rozporu s tímto tvrzením jsme v lokalitě zaznamenali rozdílnou 

atmosféru a dění. Nejen že poklesl počet ubytovaných, ale mnozí aktéři přemýšleli nad 

svou budoucností a zvažovali možné alternativy řešení. Přímý vliv projektu na celkovou 

proměnu situace je obtížně vysledovatelný, spíše se jedná o důsledek celkové proměny 

v přístupu k řešení sociálního problému v místě.  

 

Nájemníci jsou z nastálé situace zmatení, dezorientovaní, rozčarovaní, bez dostatečných 

informací, nevěří už ničemu, to je jedna z reflexí situace v místě. Cítí se být v nerovné 

pozici, aniž by mohli ovlivnit svůj osud, více si uvědomují svou závislost na rozhodování 

„mocných“, prohlubuje se jejich nedůvěra ve vnější instituce. To se týká i obyvatel, kteří 

se zapojili do Pracovních skupin. Jsou přesvědčeni, že všechno je již naplánováno a 

domluveno předem, bez nich, a oni mají pouze plnit podmínky a účastnit se schůzek, kde 

jsou podle svého přesvědčení pouze „do počtu“. Nevěří, že je přikládán význam jejich 

připomínkám a názorům, jejich představám o své budoucnosti. Buď se přizpůsobí tomu, 

co jim bude nabídnuto, nebo „mají smůlu“.   

 

Na druhou stranu ale vyvolaný tlak vedl k aktivizaci části obyvatel a potřebě hledat řešení. 

Koneckonců je to námětem každodenních diskusí postávajících skupinek před domem. 

Obyvatelé se začali zajímat o svou situaci, zjišťovat informace. V domě se odehrála řada 

aktivit, které bychom dříve hledali marně, anebo by byly pokládány za nemožné. 

Nájemníci, kteří v domě zůstali, si vytvořili úklidovou četu, pravidelně uklízeli celý dům, 

očekávali, že na sebe připoutají pozornost zvenčí, ale nestalo se tak. Podle jejich tvrzení 

jim oproti očekávání uklízení nepřineslo žádné výhody ze strany města, např. co se týká 

přednostního přidělení městského bytu. Jako přínos projektu vnímají obyvatelé domu 

pravidelné domovní schůze, malování v domě, rozpis úklidových služeb na chodbách, 

celkové zlepšení pořádku v budově a kolem ní.  

 

Obyvatelé se soutředili především na otázku bydlení. Nejdříve žili v nejistotě, kdy se 

celkově čekalo na koncepci města Olomouce, poté věděli, že je v plánu vystěhovat je do 

objektu na ul. Holické, kam, byť by byl objekt opravený, se stěhovat nechtějí. Místo nese 
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silné stigma a pořád je vnímáno jako konečná stanice, nejhorší adresa, výraz neúspěchu. 

Dále budou v domě bydlet „platiči“ společně s „neplatiči“, s nimiž ti, kteří řádně na 

Přichystalově 70 nájmy platí, nechtějí jeden objekt sdílet. V podstatě, i když si plní 

dohodnuté podmínky, „by šli do horšího“. Nájem na Přichystalově 70 se zvedá, lidé nevědí 

proč. Velmi zajímavý postřeh je ten, že původní záměr projektu měl mít nesegregační 

charakter, ale nynější řešení o přestavbě Holické je opačné. Mělo dojít k zastavení 

rozrůstání sociálně vyloučených lokalit, ale v praxi se na Holické buduje další.  

 

Zajímavé také je, že oproti dřívější nemožnosti získat bydlení jinde, byl několika rodinám 

z domu Přichystalova 70 již přidělen městský byt, o který požádaly. Ty mají návaznou 

podporu terénních pracovníků. Některé rodiny nabízené byty odmítly, neboť byty prý byly 

ve stavu vyžadujícím velké finanční investice na opravy (nové podlahy, nová okna, v zimě 

by některý byt prý nájemníci nevytopili), a nájem byl v takové výši, že by si jej rodiny 

nemohly dovolit.  

 

Několik rodin si samo našlo podnájmy. Nebyly spokojeny se zdejší situací a rozhodly se 

místo opustit. Většinou lidé odcházející z lokality zůstávají v Olomouci, k níž mají citový 

vztah, mnozí zde vyrůstali od malička. Jen výjimečně se někteří lidé odstěhovali mimo 

město – v tomto případě ke své rodině. Mnoho dlužníků bylo z domu na Přichystalově 70 

vystěhováno, což řádně platící obyvatelé domu ocenili jako výraz spravedlnosti, i to je 

součástí změny atmosféry v domě. Z domu se dle informací zbylých nájemníků 

odstěhovalo nebo bylo vystěhováno cca 70 % rodin. Z toho přibližně polovina až dvě 

třetiny zůstávají nadále ve městě a to v různých typech bydlení. Zůstala tedy kategorie 

nájemníků, kteří nemají problémy s placením nájmu.  

 

Je zřejmé, že lokalita přestala fungovat jako krátkodobá alternativa pobytu pro osoby, 

které se zde koncentrovaly, velmi brzy se dostaly do potíží s placením nájmu a posléze 

dům opouštěly.  Volné byty nejsou na Přichystalově 70 obsazovány.  

 

Dopady na ostatní aktéry 

 

Dotazovali jsme se také lidí bydlících v sousedství domu na Přichystalově ul. 70, zdali 

vnímají nějaké změny. Obyvatelé sousedního DPS shodně uváděli, že změny v hlučnosti 

domu nezaregistrovali žádné, ačkoliv vidí, že některé byty jsou již vyklizené. Ani lidé 

v okolních domech nezaznamenali žádné změny. Pozitivní je, že se shodli na tom, že 

dopoledne bývá v domě klid, protože děti jsou ve školách. Přestože počet nájemníků 

výrazně klesl, projevuje se zde spíše mechanismus stereotypního nahlížení na lokalitu   

(obdobný jev byl pozorován i v Přerově, kdy téměř vystěhovaná a opuštěná lokalita na 

Škodově ulici byla stále okolím považována za nebezpečné místo, aniž by jím mohla vůbec 

být).  
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Další aktéři, kteří nebyli součástí procesu síťování, ale měli alespoň nějaké informace o 

projektu, vnímali skutečnost, že zapojení partneři pracují na společné koncepci, ale  

praktické dopady nedokázali blíže specifikovat.  

 

Akční plán 

 

Na základě výstupů ze Situační analýzy, Evaluací a zkušeností z práce v rámci Lokálního 

partnerství měl vzniknout tzv. Akční plán pro další období s cílem identifikovat další 

potřeby obyvatel lokalit, navrhnout a zavést adekvátní podpůrná opatření, zajistit 

synergickou návaznost všech aktivit, definovat rozvojové záměry lokality na dalších 5 let, 

formulovat konkrétní společné projektové záměry s dopadem na zlepšení sociálního 

začleňování v lokalitě včetně návrhů potenciálních zdrojů pro finanční zajištění, 

formulovat konkrétní návrhy priorit a opatření do dokumentů města dle indikovaných 

potřeb sociálního začleňování v předmětné lokalitě a vytvořit opatření pro krizové situace. 

Do vytvoření Akčního plánu měli být zapojeni všichni zúčastnění poskytovatelé služeb. 

Nakonec na Akčním plánu pracovaly ustavené Pracovní skupiny.  

 

Akční plán a jeho záměr byl představen až v souvislosti s uvolněním informace ze strany 

statutárního města Olomouc o svých záměrech s vyloučenou lokalitou. Akční plán je od 

počátku formulován jako střednědobý dokument, který by měl mít platnost na příštích 5 

let a měl by být vzat na vědomí Radou města. Akční plán měl na základě červnové 

informace navrhovat opatření pro spolupráci a rozložení služeb, zdůraznit a podpořit 

oblasti, které fungují a představit konkrétní opatření a formulovat kompetence a 

zodpovědnost subjektů za jednotlivé oblasti. Výstupy z Pracovních skupin měly být hotové 

koncem srpna, v listopadu měla proběhnout konečná finalizace textu. Dokument měl být 

jednoduchý a srozumitelný. Pro naši evaluci dokument představoval mírnou překážku, 

protože hodnotíme pouze jeho neúplnou verzi z data 16. 10. 2012, na další verze jsme již 

s ohledem na čas nemohli brát zřetel. Proto jsou možná naše poznámky již irelevantní, ale 

přesto tento dokument určený k připomínkování komentujeme. V následujícím textu se 

tedy vyjadřujeme k této verzi textu, neznáme jeho další úpravy a je možné, že některé 

naše postřehy mohou být v kontrastu s finální verzí dokumentu nerelevantní.  

 

Akční plán je přehledně členěn do patnácti kapitol. V prvních třech kapitolách se rámcově 

seznamujeme s projektem Lokálního partnerství, metodikou tvorby Akčního plánu a 

základními charakteristikami lokality Přichystalova a Holická. Čtvrtou kapitolu 

„doporučení z výzkumných zpráv“ jsme neobdrželi, neznáme tedy její obsah a můžeme se 

pouze domýšlet, že bude obsahovat ucelený přehled již vypracovaných výzkumných zpráv 

vztahujících se k předmětným lokalitám, na které se Akční plán v dalších pasážích 

odkazuje. Šestá až dvanáctá kapitola se věnuje jednotlivým prioritním oblastem Lokálního 

partnerství Přichystalova – Holická, kde je blíže popsán výchozí stav, klíčové problémy, 

vize a jednotlivá navrhovaná opatření pro realizaci. Akční plán přináší popis navrhovaných 
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opatření, informace o indikátorech plnění, termín a instituci pověřenou plněním opatření 

a finanční bilanci. Mezi prioritní oblasti patří bydlení, zaměstnanost, vzdělávání, 

zadluženost, komunitní práce, bezpečnost a optimalizace sociálních služeb. Poslední 

jmenovaná oblast v naší verzi dokumentu schází. Rovněž jsme neměli k dispozici 

následující kapitoly věnující se návaznosti Akčního plánu na další strategické dokumenty, 

shrnutí a závěru, které jsou pro tento typ dokumentu klíčové.  

 

Akční plán jako celek působí zatím nekompaktním dojmem. Jsme si vědomi, že budou 

doplněny chybějící kapitoly a bude provedena jazyková korektura. I přesto se můžeme 

v Akčním plánu setkat s nepřesnostmi ve faktických údajích o lokalitách či odkazováním 

na chybné ustanovení zákona apod. Domníváme se, že kvalitnější popis výchozího stavu 

by dokumentu tohoto typu prospěl. Ve stávající podobě jsou informace o lokalitách 

roztříštěné do jednotlivých prioritních oblastí a čtenář si potom složitě skládá celkovou 

představu lokalit, kterým se má Akční plán věnovat.  

 

Kladně hodnotíme viditelnou snahu o komplexní řešení situace v lokalitách Přichystalova 

– Holická a zaangažování širokého spektra aktérů z neziskového sektoru, orgánů města a 

policie, které je pro tento cíl nezbytné.  

 

Akční plán odráží procesy síťování a některé události, které projekt ovlivnily. Věnuje se 

velkému počtu témat, přičemž není zřejmé, které oblasti jsou prioritní. Za výrazný 

nedostatek považujeme absenci celkové vize. Není zřejmé, kam Lokální partnerství 

Přichystalova – Holická směřuje, k jakému stavu se chce prostřednictvím Akčního plánu 

přiblížit. Ačkoli Akční plán obsahuje v každé prioritní oblasti subkapitolu nazvanou „vize“, 

jedná se spíše o cíle v dané oblasti, které přináší kusé informace o jednotlivých oblastech, 

nikoli o celkovém pohledu na předmětné lokality. Domníváme se, že absence vize se 

odráží i na znatelné neprovázanosti jednotlivých opatření v prioritních oblastech. Je 

evidentní, že přípravné práce probíhaly v oddělených skupinách dle zaměření prioritních 

oblastí. Následně však nedošlo k úplnému provázání na sebe navazujících opatření, na 

čemž pravděpodobně Partneři v současné chvíli pracují. Např. důsledná kontrola 

neplacení nájemného a předkládání výpovědí z nájmu bytu v případě nezaplacení 

druhého nájmu v opatření z oblasti bydlení je nekompatibilní s opatřením z oblasti 

zadluženosti, které hovoří o zřízení zvláštního příjemce sociální dávky u domácností, které 

se dostaly do prodlení tří měsíců s platbami. 

 

Prioritní oblasti zaměstnanost, vzdělávání jsou pojaty velmi široce a navrhovaná opatření 

značně přesahují předmětné lokality Přichystalova – Holická. Tím se Akční plán dostává 

nad rámec svého vymezeného cíle. Tento fakt vnímáme jako ohrožení realizace 

navrhovaných opatření, zvláště pak v kontextu s předpokladem, že Rada města Olomouce 

vezme Akční plán pouze na vědomí.   
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Z dokumentu není zřejmé, jakým způsobem bude s Akčním plánem následně nakládáno, 

jakým způsobem se s ním bude pracovat a jak bude probíhat proces realizace 

navrhovaných opatření. To je docela zásadní. Iniciační roli má v Lokálním partnerství 

realizační tým projektu, není však zřejmé, zda a jakým způsobem bude Lokální partnerství 

pokračovat po skončení tohoto projektu.  

 

Působení Pracovních skupin 

 

Působení Pracovních skupin bylo úzce provázáno právě s pátou aktivitou projektu, kterým 

bylo sestavení Akčního plánu. Jednalo se o následující Pracovní skupiny: Bydlení, 

Komunitní práce, Zadluženost, Zaměstnanost, Vzdělávání, Optimalizace sociálních služeb 

a Bezpečnost.  

 

Složení Pracovních skupin (dále PS) je vyvážené, jsou v nich zahrnuti místní významní 

aktéři a zastoupeni zaměstnanci Partnerů projektu. Za zmínku stojí také skutečnost, že se 

ve skupinách objevili také lidé bydlící v sociálně vyloučené lokalitě a měli příležitost se 

k tématům a navrhovaným řešením vyjádřit. Toto je potřeba vyzdvihnout, nejednalo se o 

ojedinělý jev týkající se pouze jedné skupiny.   

 

Práce ve skupinách je jejími členy hodnocena v celku příznivě. Za klíčovou překážku je 

považován limit způsobený politickým rozhodováním o osudu lokality, tedy budov. 

Někteří členové skupin nebyli vnitřně ztotožněni s procesem plánování. Plánování 

v momentu, kdy není vyřešená otázka, jak město Olomouc naloží dále se svým majetkem, 

bylo některými členy PS považováno za zbytečné a frustrující. Členové PS by rádi nejdříve 

viděli definitivní rozhodnutí města Olomouce a teprve poté by plánovali. Co je důležité, 

neuvádí, že by nějak mohli sami svým působením ovlivnit rozhodování města nebo mu 

alespoň nastínit alternativy. Město Olomouc je vnímáno jako cestrum externě 

prováděného rozhodování bez možnosti ho ovlivnit. Na jedné straně se setkáváme 

s kritickým naladěním a na druhé s rezignací. Jak uvádí jeden z účastníků: „Špatné je, že 

v konečném závěru o těch objektech bude stejně rozhodovat někdo jiný.“ Z hlediska 

evaluace se jedná o poměrně zajímavý moment, kdy je samospráva vnímána jako 

neovlivnitelný subjekt mocenského rozhodování o osudu sociálně vyloučených osob. 

Účastníci byli velmi senzitivní vůči působícím vnějším okolnostem. Dalším zdrojem 

nejistoty byly od počátku nejasnost, k čemu jsou výstupy určeny a jak se s nimi bude dále 

„systematicky pracovat“.  

 

Jednání pracovních skupin často zahlcovaly aktuální problémy. Některý z účastníků vynesl 

novou informaci a strhnul pozornost na určitý problém, což způsobilo, že se skupina 

v daném čase věnovala detailům problému a pozapomněla na své cíle. V těchto 

momentech chyběl ve skupině moderátor, který by skupinu k tématu opět navrátil. 
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S odstupem času někteří účastníci uvádí, že se nechali vtáhnout do v tu chvíli důležitých 

problémů, které ale jak v čase zjistili, byly spíše zástupné.    

 

Mimo tuto ústřední překážku plánování se objevují i další. Patří k nim pociťovaná absence 

podpory z Partnerské roviny. Členové některých skupin s odstupem hodnotí, že jim 

chybělo porozumění z vyšších pater projektu – Lokálního partnerství a Partnerů. Ve 

skupinách, kde byla následně jejich práce ne příliš kladně přijímána Partnery projektu 

v rámci zpracovávání Akčního plánu, se objevily připomínky k absenci včasné zpětné 

vazby. Snad nejvýrazněji to bylo artikulováno ve skupině Komunitní práce, kde došlo 

k nejzřejmější neshodě. Ukázalo se, že se představy PS lišily od náhledu Partnerů projektu. 

Z pozorování vyvozujeme, že se jednalo o vůbec nejnáročnější skupinu, která se věnovala 

složitému a těžkému tématu komunitní práce, na které existuje mnoho náhledů, ale 

současně se jedná o téma opředené spoustou mýtů, nejasností a neurčitých představ 

s absentujícími zkušenostmi. Jak uvedl jeden z účastníků, „chyběla zde zpětná vazba“. Jak 

po čase vidíme, skupiny s obtížnějšími tématy se potýkaly s většími problémy a bylo by 

dobré do nich dříve intervenovat, případně zajistit shodu na námětech v rámci Platformy 

LP či Partnerů. V momentu, kdy PS předkládají své již téměř hotové výsledky, je 

intervence považována za míjející se účinkem, za „zásah shora“.  

 

Práce ve skupinách je hodnocena členy skupin jako přínosná. Skupiny byly místem k 

„zamyšlení, reflexi, jak by se to dalo řešit“. Byly místem aktivity, kde se objevovalo 

společné směřování k nějakému cíli, „bylo vidět, že chceme docílit stejné věci.“  Ve 

skupinách došlo ke shodě na stylu a způsobu práce a také na cílech a výsledcích. To je 

evidentně dobrým signálem. Členové zjistili, že byli „schopni spolupracovat, dávat 

podněty“. Jinde „se pochopili“. Atmosféru a komunikaci na PS vnímali účastníci jako velmi 

dobrou.  

 

Z pozorování a také rozhovorů usuzujeme, že práce uvnitř některých PS byla 

nerovnoměrně rozložena. Obvykle se práce soustředila na pověřené editory kapitoly 

akčního plánu, kteří práci s větším či menším úspěchem přerozdělovali mezi ostatní členy 

skupin. Z perspektivy projektového týmu volba těchto editorů (hovoří se o autorech) 

zlepšilo práci v Pracovních skupinách, protože editoři si vzali za své výsledky ve skupinách 

a do skupin vstoupil pragmatismus a směřování k výsledku. Účastníci měli možnost 

připomínkovat rodící se dokument, což mnozí činili. Moment aktivizace členů Pracovních 

skupin patřil k jednomu úspěšnému momentu zvýšení angažovanosti účastníků projektu. 

Bohužel k němu došlo až ve finální části projektu.  

 

Někteří členové mají připomínky k tomu, že práce měla být více rozložena v čase a 

koordinovaná, intenzita vzrostla ke konci projektu. V některých rozhovorech se ukázalo, 

že docházelo k obměnám účastníků, do skupin byli vysíláni neinformovaní zástupci, kteří 

se občas střídali, někteří docházeli sporadicky. Nově se objevující zástupci organizací se 
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nebyli schopni v práci skupiny zorientovat a mnohdy její činnost navraceli zpět k již 

prodiskutovaným tématům. Tempo práce se lišilo od skupiny ke skupině, některé měly 

potřebu se setkávat minimálně, jiné zase stále diskutovaly své směřování a diskuse 

nesměřovala ke konkrétním výsledkům.  

 

Členové PS uváděli, že jim práce přinesla novou naději, „že se bude něco dít, nastanou 

nějaké změny“. Celkově ale nedokázali uvést, co nového konkrétně jim práce přinesla. 

Během pozorování práce některých skupin jsme vyčetli, že přínosy jsou především 

v oblasti vzájemné komunikace a shody na cílech. Jeden z účastníků uvádí, že se učil, jak 

„jednat s lidmi, jak formulovat otázky, jak přemýšlet o tématech, vytyčovat cíle“. Ve 

skupinách se setkávali různorodí účastníci a docházelo zde k výměnám názorů a 

stanovisek. Jeden ze zdrojů napětí a výměn se týkaly oblasti bydlení. Už jen tato výměna 

perspektiv a obeznámení se s různými náhledy na řešení sociálního problému je 

prospěšná. Prostředí města Olomouce je obvykle prezentováno aktéry jako místo, kde se 

všichni znají a vědí o sobě mnohé věci, ale v řadě skupin účastníci zjistili, že je stále co 

poznávat.  Současně ale zejména ke konci projektu pociťovali tlak na výsledky. 

Projevovala se únava, což se odráželo na malé ochotě texty komentovat a připomínkovat, 

do redakční práce tak byli vtaženi Parteři, kteří do textů zasahovali. Někdy připomínky 

Partnerů úplně pozměnily výsledky Pracovní skupiny.  

 

d) Prostředí a ekologický kontext projektu  

 

 

Vnitřní prostředí projektu 

 

Projekt ovlivňovalo nejen vnější prostředí, ale bezprostředně i jeho vnitřní prostředí. 

Jedním z působících vlivů byly personální proměny, které se odehrávaly přímo u Partnerů 

projektu. Během realizace projektu docházelo k obměnám zástupců a tyto změny 

následně projekt ovlivňovaly. Jednalo se o změny na personálních pozicích, u jednoho 

z Partnerů se obměnil zástupce na úrovni Partnerů (statutární město Olomouc), a tato 

změna na sebe obvykle poutá největší pozornost. Ale vedle této změny na projekt 

působily také obměny zástupců i u dalších partnerů, střídaly se osoby docházející do 

Pracovních skupin, na schůzky Partnerů apod. Tyto obměny se týkaly důsledků 

zástupnosti, kdy na schůzky docházely různě se zastupující osoby, které byly aktuálně 

vyslány Partnery a ty si následně úplně nevyměňovaly informace, což ve svém důsledku 

působilo na projekt nepříznivě a brzdilo jeho dynamiku. V některých skupinách se 

objevovali lidé, kteří zastupovali své kolegy a nedokázali se ve své roli zorientovat a 

následně ani předat informace.  
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Přestože neprohíhala průběžná evaluace projektu, tak při této závěrečné evaluaci se 

nemůžeme zbavit dojmu, že přístup k projektu se i u samotných Partnerů postupně 

vyvíjel. Domníváme se, že z počátku zkušení partneři projekt vnímali standardně jako 

ostatní projekty, ale časem, kdy se projekt začal setkávat s některými potížemi (zejména 

tématizované rozhodování o dalším osudu vyloučené lokality na úrovni města Olomouce) 

a kdy vyvolával velké množství interakcí, střetávání myšlenek, tříbení názorů mezi 

zapojenými aktéry, sledujeme změnu postojů. Potřeba na tyto procesy reagovat ústila ve 

větší pozornost Partnerů, kteří reagovali na procesy a okolnosti různě a navzájem se i 

svými přístupy překvapovali. Ukázalo se, a to není nikterak špatné, že každý z Partnerů má 

své vlastní priority a preferovaná témata. V těchto momentech se začaly více projevovat 

limity jednotlivých Partnerů a vlivy vnitřních kultur Partnerských organizací. Partneři 

nejsou identičtí a i přes deklarovaný společný zájem mezi nimi existují značné rozdíly. 

Partneři a také další aktéři si začali klást otázky, kde jsou možné rezervy, proč práce nejde 

tak hladce apod. a začali je hledat spíše uvnitř projektu, jen z části reflektují skutečnost, že 

projekt vyvolal svými efekty také potřebu znovu otevřeně reflektovat a pravděpodobně i 

revidovat Partnerské pozice a role. S odstupem času se dá říci, že v Partnerské rovině 

měla probíhat větší reflexe probíhajících procesů, partneři nebyli operativně připraveni 

čelit některým nečekaným procesům a důsledkům síťování, které projekt a vnější 

prostředí vyvolávalo. V rámci síťování měla být od počátku vymezena aktivnější role 

Partnerů napříč strukturou a úrovněmi projektu, což se týká důsledněji aplikovaných 

Partnerských rolí a možnosti vznášení připomínek a doporučení, které by projekt více 

dynamizovaly. Nestanovení jednoznačné vize a i priorit toto umožňovalo.  

 

Samotnému řízení projektu jsme se až tolik v evaluaci nevěnovali. Personálně byl projekt 

zabezpečen, podmínky měl vytvořené a v rámci komentářů k řízení projektu vynikají 

pouze dvě podle nás důležité informace. První se týká sebehodnocení týmu a druhá 

způsobu řízení procesu síťování, což je otázka vnějšího prostředí projektu.   

 

Co se týká sebehodnocení realizačního týmu, setkávali jsme se s poměrně značnou mírou 

kritické sebereflexe. Přítomnost takovéto perspektivy byla pro evaluaci velmi dobrá 

(koneckonců i pro projekt). Je totiž zřejmé, že řídit projekt v oblasti síťování služeb je 

nesmírně obtížné. Náročné je zorientování se mezi Partnery, členy Lokálního partnerství a 

Pracovních skupin, ale i dalšími místními aktéry a procesy. Právě nevyzpytatelnost mnoha 

vnějších vlivů a jejich mnohdy nepřímé a silné dopady na jednání aktérů a tím i na projekt 

znamenají, že realizační tým je vystaven mnoha stresům a musí neustále manévrovat ve 

složitých a měnících se podmínkách. Přitom nemá k dispozici žádné mocenské prostředky, 

kromě obecně závazné partnerské smlouvy, na kterou se může odvolávat. Komplikace 

také přináší situace, kdy jsou členové realizačního týmu zaměstnanci Partnerů, takže výtky 

vůči Partnerům a jejich působení v projektu se mohou krýt s kritikou de facto nadřízené 

osoby. Mnohé zdroje nejistoty, složitost koordinace procesu síťování a závislost na 

vnějších procesech činí z těchto pracovních míst skutečně nezáviděníhodné pozice.  
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V závěru projektu projektový tým musel intervenovat do práce některých Pracovních 

skupin a více je vést ke konkrétním výsledkům. Prácovní skupiny měly tendenci témata 

diskutovat a rozebírat z mnoha stran, potýkaly se s problémem je shrnout a představit ve 

stručné podobě.  

 

Projektový tým se snažil předávat informace, ale jak sám zjišťoval, informační kanály 

směrem k terénu nefungovaly bezchybně. Indikátory projektu se podařilo naplnit.  

 

V momentu, kdy byl projekt pozdržen projednáváním postoje města Olomouce, se 

projektový tým zaměřil na téma komunitní práce. Zacelil tak téměř půlroční mezeru, ale i 

téma komunitní práce se ukázalo být velkým oříškem. Jednalo se o téma nové, na které 

neexistoval jednotný názor a mnozí v něm tápali a nedokázali se zorientovat.  

 

Vnější prostředí projektu  

 

Další informací je, že systém řízení narážel na některé překážky vyvolané procesem 

síťování. Patří sem především výběr vhodných partnerů, ochotných se do procesu aktivně 

zapojit a hledat společnou strategii. Výsledky procesu síťování se přímo odvíjí od nasazení 

aktérů, nikoliv od manažerského týmu. Tento základní předpoklad skupinové práce si 

mnozí aktéři úplně neuvědomovali a uchylovali se k naučeným formálním postupům a 

mnohdy vyčkávání, chybělo vědomí vlastní zodpovědnosti. Mnoho zúčastněných aktivitu 

a iniciativu očekávalo především od projektového týmu, v tomto směru chybělo 

porozumění tomu, že řídící tým byl z podstaty své role koordinátorem aktivit, nikoliv jejich 

tahounem či realizátorem. Tato dvojí optika nahlížení na projekt ovlivnila spoustu soudů a 

hodnocení projektu aktéry.  Řídící tým často narážel na neochotu různých aktérů na sebe 

převzít větší míru zodpovědnosti, zhostit se konkrétních úkolů či se ujmout jednoznačnější 

role v rámci procesu síťování. Kroky od pouhého plánování a diskusí ke konkrétní realizaci 

byly obtížné a ve většině případů se odsunuly až po sestavení Akčního plánu do budoucna. 

Slovy jednoho účastníka Platformy Lokálního partnerství šla práce vcelku dobře až do 

chvíle, kdy bylo „třeba začít něco více dělat“.  Projektový tým si často v reakci na tuto 

praxi kladl otázku, zdali mohl nějak více přispět k motivaci aktérů a proces síťování více 

dynamizovat. Z jejich perspektivy dokonce se na nějakou dobu zcela pozastavil, když 

nebyly jasné výsledky a informace o rozhodování statutárního městra Olomouc o osudu 

příslušných nemovitostí. Všichni vyčkávali a rozhodování na politické úrovni sloužilo jako 

legitimizace nečinnosti aktérů síťování a to napříč celou organizační strukturou – od 

úrovně Partnerů, přes Platformu až po Pracovní skupiny.   

 

Řízení bylo limitováno obecně sníženou mírou motivace některých místních aktérů zapojit 

se do síťování, kteří často svou účast pojali jako nutnost být přítomen/a a disponovat 

přehledem o tom, co se chystá či děje. Proces řízení trpěl malou mírou závaznosti a 

pravidel pro další zúčastněné aktéry. Také se ukázalo, že síťování vyžaduje dostatek času a 
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v závěru projektu, když se objevily potíže při sestavování Akčního plánu, potřebný čas 

chyběl. Ukazuje se, že na síťování je zapotřebí o něco déle času, měl by být delší než dva 

roky. Proces vyčerpávaly potřebné konfrontace různých přístupů, tím si ale aktéři museli 

projít. Negativně působila rezignace na jakákoliv přijímaná řešení sociálního problému a 

také nízká systémová ochota problém řešit.  

 

Projekt o sobě dával podle výpovědí konverzačních partnerů málo vědět směrem ven. Byl 

sice opakovaně prezentován, velmi dobře distribuoval a přenášel informace, ale to 

zejména v rámci vlastní vytvořené sítě, nepodařilo se mu více proniknout mimo rámec 

spolupracujícíh aktérů. Projekt o sobě dával vědět na stránkách KPSS Olomouc 

http://www.olomouc.eu/kpss/ a u realizátora projektu http://ies.podaneruce.cz/granty-

a-projekty/lokalni-partnerstvi/. Stránky KPSS Olomouc přináší nejkomplexnější informace 

o projektu. Z internetového prostředí je patrné, že převážná část informací o projektu je 

dostupná ze stránek realizátora, zpracovatele výzkumů (SocioFactor s.r.o.) a Partnerů 

projektu. Výjimkou, kdy o sobě projekt dával vědět směrem k širším sítím, bylo 

vzdělávání, kdy se ve vzdělávacích programech objevovali pracovníci organizací, které 

stály mimo projekt. A vzhledem k pozitivnímu vnímání vzdělávání se jednalo o kladné 

informace, které projekt vysílal do svého okolí.  

 

Udržitelnost projektu a vedlejší účinky 

 

Udržitelnost projektu je stále otevřenou otázkou. Odpověď na ni musíme hledat 

v nastartovaných procesech a u Partnerů. Mezi aktéry panuje spíše nedůvěra v to, že 

dokument bude k něčemu dobrý. Především není závazný. Jednou ze zvažovaných variant 

je napojení procesu síťování na již existující proces komunitního plánování. Otázkou 

zůstává také využitelnost Akčního plánu, ale již nyní je zřejmé, že se některé organizace 

inspirovaly náměty a připravují své projektové záměry.  

 

 

 

http://www.olomouc.eu/kpss/
http://ies.podaneruce.cz/granty-a-projekty/lokalni-partnerstvi/
http://ies.podaneruce.cz/granty-a-projekty/lokalni-partnerstvi/

