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Tisková zpráva 
 

Liberec zapracuje na sociálním začleňování 

Na začleňování sociálně vyloučených osob se bude moci v příštím roce výrazně zaměřit 

statutární město Liberec. Spolu s dalšími osmi obcemi totiž byl Liberec ve čtvrtek vybrán k 

užší spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování (ASZ). Čtyřmi prioritními oblastmi, 

které město ve své žádosti zvolilo, přitom jsou bydlení, vzdělávání, sociální služby a prevence 

kriminality a bezpečnost. 

Kromě Liberce vládní agentura vybrala dalších osm měst a obcí s takzvanými vyloučenými 

lokalitami, se kterými bude v následujících třech letech kooperovat – Chomutov, Most, Nový 

Bor, Postoloprty, Sokolov, Varnsdorf, Vítkov-Budišov a Žďár nad Sázavou. Všechny obce 

především čeká zpracování strategického plánu začleňování a souvisejících koncepcí, dalším 

krokem pak může být čerpání prostředků do zvolených oblastí. „Kdo bude mít Agenturou a 

zastupitelstvem schválený strategický plán, získá velkou výhodu při čerpání financí z předem 

připravených balíčků. Na tyto prostředky obce bez spolupráce s Agenturou vůbec nedosáhnou,“ 

informoval náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.  

Ve vybraných lokalitách nejprve vznikne platforma s názvem Lokální partnerství, která zahrne 

místní subjekty podílející se na řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Sdružovat 

bude například zástupce města, škol, úřadu práce, policie nebo neziskových organizací. 

„Skupina společně vypracuje takzvaný místní strategický plán sociálního začleňování. Agentura 

pak obcím napomůže se získáváním prostředků na konkrétní projekty z operačních programů 

Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální Operační program. Může jít 

třeba o podporu sociálních služeb, infrastrukturu pro sociální bydlení, nízkoprahová zařízení pro 

děti a mládež, společné vzdělávání, komunitní centra či projekty podpory zaměstnanosti,“ dodal 

Langr. 

„Cílem je, aby řešení problematiky sociálního vyloučení probíhalo koordinovaně, komplexně a 

dlouhodobě ve všech oblastech, kterých se týká. Aby nebyly řešeny její dílčí části nebo projevy 

problémů spojených s chudobou a vyloučením," uvedl ředitel Agentury Radek Jiránek. 

 

Vládní agentura začala fungovat v březnu 2008 a je jedním z odborů úřadu vlády. Spadá pod 

ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. 

 



Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, 

oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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