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Úvodní slovo
Přátelé,
v roce 2016 jsme založili Institut pro sociální inkluzi – nezávislý think tank, který sleduje
a vyhodnocuje politiky sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení ve veřejné
správě od roku 1990 do současnosti.
Představili jsme mapu hlavních událostí, které sociální vyloučení a sociální začleňování
ovlivnily nejvíce, a to s ohledem na dopady na rodiny a jednotlivce v sociálním vyloučení.
Zavázali jsme se, že každý rok mapu aktualizujeme a přispějeme tak ke zvýšení kvality
a věcnosti rozhodování o veřejných politikách v této oblasti.
Pohled do mapy prozatím není optimistický. Ukazuje, že většina opatření nebyla účinná
a nepomohla situaci v sociálním vyloučení řešit, nebo ji dokonce zhoršila.
Od zahájení veřejných činností v červnu loňského roku jsme také začali – relativně
pravidelně – analyzovat a komentovat aktuální události v sociálním vyloučení a začleňování.
Za rok 2016 jsme připravili celkem 11 takových analytických komentářů.
Rok 2016 byl pro sociální začleňování velmi významný: mj. byly dokončeny práce
na zákoně o sociálním bydlení, o němž dnes již víme, že přesto, že byl schválen vládou,
jej parlament neprojednal. I přesto v několika městech začalo sociální bydlení v pilotním
provozu fungovat. Dramaticky se změnily parametry zákona o pomoci v hmotné nouzi, snížila
se výše vypláceného doplatku na bydlení, ale zejména byla obnovena veřejná služba nikoliv
jako motivační opatření, ale jako represe vůči příjemcům dávek. Zpoždění přípravy zákona
o sociálním podnikání narostlo do té míry, že ani v tomto případě nebude zákon projednán
parlamentem v tomto funkčním období. Novela školského zákona neznamenala rozklad
českého školství, ale naopak postupný a nekonfliktní mainstreaming inkluzivního vzdělávání.
Nebyly však dokončeny práce na změně financování regionálního školství, které teprve inkluzi
uvedou do praxe společně s potřebnými financemi na podpůrná opatření pro děti a žáky.
Při sledování a komentování těchto a dalších událostí jsme relativně rychle získali
podporu a zájem uživatelů facebooku a twitteru, i těch, kdo nás sledují na webu. Rád bych Vám
všem, kteří nás sledujete, zapojujete se do aktivit IPSI, nebo nám poskytujete zpětnou vazbu,
poděkoval.
Také v roce 2017 začleňujte!
Martin Šimáček

3

O IPSI
Institut pro sociální inkluzi (IPSI) je nezávislý think tank reflektující českou veřejnou
politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. Tvoří ho lidé, kteří
se celoživotně zabývají sociální inkluzí, a to především ve veřejné správě a v neziskových
organizacích.
IPSI založili v roce 2015 experti se zkušeností s přímou prací se sociálně vyloučenými
lidmi, pracující v sociálních službách, ve školství, na obecních úřadech či úřadu práce,
v neziskových organizacích i ve státní správě. Většina zakladatelů IPSI má rozsáhlou zkušenost
s prací ve veřejné správě, tedy s organizací veřejných politik.
Tato individuální, ale i kolektivní zkušenost (významná část zakladatelů IPSI dříve
pracovala pro Agenturu pro sociální začleňování), která se dále posiluje současným aktivním
zapojením zástupců IPSI do veřejných politik v ČR na různých úrovních, je hlavní expertizou
IPSI k vyhodnocování minulých i současných veřejných politik sociální inkluze v Česku
a navrhování jejich změn (viz preambule na webu IPSI).
Zakladatelé IPSI se shodli na základní vizi české společnosti, jež by měla „soudržná
a solidární, jež uznává a naplňuje podporu rovných příležitostí pro všechny občany, hodnoty
spravedlnosti a solidarity, a která předchází sociálnímu vyloučení zranitelných skupin
a jednotlivců“ (viz vize na webu IPSI).
IPSI je otevřený think tank, který postupně přizývá ke spolupráci další experty zabývající
se sociální inkluzí v ČR a zahraničí.
IPSI si dává za cíl rozvíjet a kultivovat společenskou debatu o veřejných politikách
v Česku, pomáhat pojmenovávat sociální problémy podle skutečnosti a v souvislostech.
Reaguje na aktuální praktické sociální problémy, na které se dívá jak z pohledu funkčnosti
veřejných politik, které by je měly řešit, ale také z pohledu občanů, kterých se týkají, a jimž
by měly pomáhat v běžných denních situacích (viz co děláme na webu IPSI).
IPSI analyzuje veřejné politiky ve státní správě a samosprávě, a to jak v dlouhodobých
trendech, tak ve vztahu k aktuálním rozhodnutím politiků a práci úředníků.
IPSI vydává analýzy a studie, ale také komentáře, blogy a tiskové zprávy. Zpracovává
návrhy a doporučení, které nabízí jak médiím a veřejnosti, tak především konkrétním
institucím ve veřejné správě. IPSI připomínkuje návrhy legislativních a systémových změn.

Struktura organizace
K 31.12.2016 pracovalo v IPSI 13 pracovnic a pracovníků v pěti odborných sekcích:
zaměstnanosti a příjmů, veřejných služeb, vzdělávání, migrace a regionů, samosprávy
a bezpečnosti.
Odborné sekce sledují jednotlivé oblasti sociálního vyloučení a začleňování, analyzují aktuální
události, připravují podklady pro odborné analýzy a články.
Odborné sekce byly ustaveny současně se založením ústavu.
Činnost sekcí zajišťují vedoucí:
Alena Zieglerová, vedoucí Sekce zaměstnanosti a příjmů
Vít Lesák, vedoucí Sekce veřejné služby
Jana Němcová, vedoucí Sekce vzdělávání
Zuzana Kollárovitsová, vedoucí Sekce migrace
Štěpán Bolf, zastupující vedoucí Sekce regiony, samosprávy a bezpečnost.
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Ředitelem IPSI a statutárním zástupcem byl správní radou zvolen Martin Šimáček.
Činnosti IPSI zabezpečují zejména zakladatelé IPSI, vedle ředitele a vedoucích sekcí to byli
k 31.12.2016 Františka Dvorská, Martina Heryšerová, Lucie Macků, Alexander Olah, Bronislav
Podlaha, Karel Straka a Jaroslav Valůch.
Ke spolupráci jsou přizýváni další spolupracovníci, kteří se zapojují do aktivit jednotlivých
odborných sekcí nebo veřejných aktivit IPSI, nebo se podílejí na analytické činnosti IPSI.

Správní rada IPSI
Správní rada je tříčlenná a od ustavení IPSI pracuje ve složení: Vladimír Foist (zvolen předsedou
SR na ustavujícím zasedání SR), Dana Hradcová a Jaroslav Valůch.
První ustavující jednání SR proběhlo 5. října 2015.
Projednány byly tyto body:
- představení procesu vzniku IPSI a jeho zakladatelů
- představení vize, poslání, preambule a činnost IPSI
- sekce IPSI a plán činnosti IPSI do konce r. 2015 a na první pololetí r. 2016
- představení zakládací listiny IPSI
- volba předsedy správní rady
- projednání statutu IPSI a schválení správní radou
- představení kandidátů na ředitele IPSI a volba ředitele.
V roce 2016 neproběhlo žádné zasedání správní rady, a to především s ohledem na zdravotní
indispozici předsedy správní rady. Členové správní rady a statutární zástupce spolu
komunikovali zejména cestou e-mailu. Informace o činnosti IPSI a schvalování záměrů
zpracování žádostí o podporu formou projektů probíhalo rovněž elektronicky.
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Založení ústavu a veřejné akce k založení
IPSI, z.ú. byl do rejstříku ústavů zapsán 12.3.2016.
Dne 16. června vydal IPSI tiskovou zprávu, ve které oznámil založení.
Návazně dne 22. června uspořádal IPSI v Praze veřejné setkání pro odbornou veřejnost,
partnery a novináře, na které IPSI a jeho plánovanou činnost představil.

Foto: představení IPSI

Mapa hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování
Důraz na sledování a vyhodnocování veřejných politik sociálního začleňování
se projevil hned od začátku veřejného působení IPSI. Institut představil jako svou první
a stěžejní veřejnou aktivitu mapu hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování
od r. 1990 do současnosti. Plánem IPSI je každoročně mapu inovovat o aktuální události
uplynulých 12 měsíců.
První tisková zpráva proto byla uvedena sugestivně – „Nový think tank odpovídá
na otázku:
Proč v Česku vyrostlo za 26 let přes 600 chudinských čtvrtí?“
V úvodu zprávy IPSI definoval svou roli takto: „IPSI je nový think tank reflektující českou
veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. IPSI
zahajuje svou činnost zveřejněním Mapy hlavních událostí, které zásadně ovlivňovaly a měnily
vývoj sociálních politik v Česku. Mapa poskytuje přehled politických rozhodnutí v sociální
oblasti od roku 1990 až do současnosti v kontextu transformačního vývoje naší země,
ve vzájemných souvislostech a s důrazem na dopady konkrétních rozhodnutí na občany
a jejich rodiny.“
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MAPA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V SOCIÁLNÍCH POLITIKÁCH OD ROKU 1990 je dostupná na:
www.socialniinkluze.cz/analyzy.

Foto: práce na Mapě událostí

Foto: porada IPSI

Vytvoření internetové stránky, facebookového profilu a twitterového
účtu
Současně s oznámením zahájení činnosti zprovoznil IPSI také internetové stránky, twitterový
účet s facebookový profil.
IPSI na webu: www.socialniinkluze.cz
IPSI na twitteru: http://twitter.com/socialniinkluze
ISPI na facebooku: http://www.facebook.com/socialniinkluze

Blogy
V roce 2016 jsme připravili celkem 11 analytických článků, které pojmenováváme jako
blogy, a jednu tiskovou zprávu.
Prostřednictvím blogů sledujeme, co se děje v sociálním začleňování v Česku. Aktuální
události zasazujeme do kontextu a souvislostí, dodáváme k nim expertní komentář
ve srozumitelném jazyce.
Zprostředkováváme a komentujeme, co se stalo před tím, než politik nebo úředník
udělal rozhodnutí a k čemu jeho rozhodnutí může vést. Načrtáváme, jaké bude mít důsledky
na lidi, kteří žijí v chudobě nebo sociálním vyloučení.
Blogy publikujeme na webových stránkách IPSI, ale velmi často také
na www.aktualne.cz, www.romea.cz, www.denikreferendum.cz, popř. i jinde.
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Přehled blogů v roce 2016:
15. 6. 2016, Alena Zieglerová:
Vše, co potřebujete vědět o připravovaném zákonu o sociálním podnikání

15. 6. 2016, Jana Němcová:
10 twitterových účtů, bez kterých se v sociálním začleňování neobejdete
16. 6. 2016, tisková zpráva:
TZ: Nový think tank odpovídá na otázku: Proč v Česku vyrostlo za 26 let přes 600 chudinských
čtvrtí?
22. 6. 2016, Vít Lesák
8 receptů Ministerstva pro místní rozvoj, jak potopit sociální bydlení v ČR
Představte si na okamžik, že jste ministryní či ministrem pro místní rozvoj. Můžete nyní přímo
rozhodovat o tom, jak budou desítky tisíc rodin v Česku bydlet. Jestli v ghettu, na ubytovně
nebo normálně mezi ostatními.
29. 6. 2016, Martin Šimáček
Jiří Čunku, nevyhrožujte!
Vsetínský starosta Jiří Čunek vyhodil před 11 lety z okna přes 85 miliónů korun za nákup
unimobuněk a rozpadlých baráků na vesnici, do kterých násilně přestěhoval 300 chudých
Romů z centra města. Problém se – světe div se – nevyřešil.
11. 7. 2016, Alena Zieglerová:
Jak se tvoří legislativa? Pronikněte s námi do tajů vzniku zákonů a zapojte se!
11. 9. 2016, Alena Zieglerová:
Nezaměstnaní si nyní mohou přilepšit – marketingový mýtus, který skončí špatně pro
nezaměstnané i obce
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15. 9. 2016, Martin Šimáček
Populisty prokletý Varnsdorf
Vicepremiér Babiš po čase soustředil pozornost veřejnosti na severočeské město Varnsdorf,
dějiště pogromistických pochodů na romské ubytovny v roce 2011. Babiš se pro letošek stal
králem varnsdorfských populistů a volně tak navázal například na Ivanu Řápkovou nebo místní
neonacisty.
23. 9. 2016, Alena Zieglerová
Jak řešit dlouhodobou nezaměstnanost a závislost na dávkách? Není to nemožné
Prakticky při všech volbách, aktuální krajské a senátní klání nevyjímaje, přichází na přetřes
otázka našeho příliš štědrého sociálního systému, kvůli němuž někteří lidé nejsou ochotni
pracovat. Je to zmiňováno tak často, že o tom málokdo pochybuje…
12. 10. 2016, Martin Šimáček
Donášejte na Cikány
František Ryba, předseda Stavebního bytového družstva Krušnohor, včera ústy mluvčího
družstva vyzval obyvatele Mostu, aby začali donášet na „Cikány a nepřizpůsobivé“, pokud jim
vadí jako sousedé.

31. 10. 2016, Alena Zieglerová
„Stát je štědrý. Sype, ani neví na co“ – V čem se mýlí Ivana Faryová v MF Dnes
Citace z článku šéfky pražské přílohy MF DNES Ivany Faryové o tom, proč některé děti
nedokončí ani základní školu. Prý za to mohou rodiče, resp. dávky od státu, které pobírají…
19. 12. 2016, Martin Šimáček
Kdo nejvíc zneužívá dávky? Politici!
Už ne jen Jiří Čunek nebo Ivana Řápková, ale i Miloš Zeman a Andrej Babiš (a na Slovensku
Robert Fico) tvrdě útočí na chudinské dávky, kterým se podle současné legislativy říká dávky
pomoci ve hmotné nouzi.
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IPSI v médiích
Zástupci IPSI jsou aktivní při různých příležitostech ve veřejných debatách a vystupují
v médiích. V roce 2016 to byla tato nejvýznamnější vystoupení v médiích:
Sociální práce: Institut pro sociální inkluzi představuje mapu klíčových událostí v historii
sociálních politik Česka
Eurozprávy.cz, Romové že jen berou dávky? Nejvíce je zneužívají politici, zaútočil institut
„Populističtí politici tahají téma „zneužívání dávek“ z klobouku opakovaně, nejčastěji, když jim
teče do bot a potřebují odpoutat pozornost (od něčeho) nebo upoutat pozornost (na vadnoucí
zájem o sebe sama). Skutečně seriózních vyjádření na téma chudinských dávek a jejich dalšího
rozvoje je poskrovnu a od politiků je v podstatě neslýcháme,“ Martin Šimáček, ředitel IPSI
Český rozhlas, Pro a proti – sociální bydlení
Martin Šimáček, ředitel IPSI
ČT 24, Boj proti sociálnímu vyloučení
„Sledujeme výrazné oslabení v tahu na bránu, co se týče projektového poradenství,
předkládání projektů a vytváření spolupráce s novými obcemi“, Martin Šimáček, ředitel IPSI
k vývoji práce Agentury pro sociální začleňování
Penize.cz, Osoby v hmotné nouzi čeká veřejná služba. Jinak jim klesnou dávky
„Nová úprava veřejné služby nebude pro chudé motivační a nepovede ke zlepšení jejich šancí
na trhu práce. Pokud budou vykonávat veřejnou službu v rozsahu 20 hodin měsíčně, zůstanou
maximálně na svém, což budou zcela jistě vnímat jako práci zdarma a lze očekávat, že tato
skutečnost povede k dalšímu napadení veřejné služby u Ústavního soudu. Ani při výkonu
30 hodin měsíčně si chudí příliš nepolepší, přesněji, získají 121 korun nad rámec životního
minima, tedy čtyři koruny za hodinu práce,“ myslí si vedoucí sekce zaměstnanosti a příjmů
Institutu sociální inkluze Alena Zieglerová.
ČT 24, Zákon o sociálním bydlení
„Nyní tedy máme na stole Zákon o sociálním bydlení a my předpokládáme, vzhledem k tomu,
že je funkční, úsporný a že všichni dlouhodobě slibovali, že ho podpoří, tak že se nezastaví, teď
před posledním krůčkem. Protože pokud by ČR nepřijala tento zákon, v těch posledních
měsících před dalšími volbami, tak je pravděpodobné, že bychom oddálili jakékoliv seriózní
řešení této neudržitelné situace o pět až deset let, jak jsme to viděli v těch letech předchozích,“
Vít Lesák, ředitel Platformy pro soc. bydlení, Institut pro sociální inkluzi
Novinky.cz: Veřejná služba se má zvýhodnit, návrh ale připomíná Drábkův paskvil
„Pokud bude veřejná služba zahrnuta do individuálního akčního plánu uchazeče, pak nepřijetí
nabídky veřejné služby se rozumí jako jeho porušení. To je důvodem pro vyřazení z evidence
uchazečů na šest měsíců“, Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi
Události, ČT: Přísnější pravidla pro výplatu dávek
„Uchazeč narazí na to, že tolik pracovních míst není a nebude v danou chvíli k dispozici“, Alena
Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
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Respekt: Jak existovat na existenčním minimu
„Systém se bude rozbíhat třeba rok a na všechny se nedostane … Pokud se obcím nebude
někdo líbit, tak ho z veřejné služby vyřadí. Je to koncipované spíše pro silné a zdravé jedince“,
Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
„Odnesou to lidé s kumulací handicapů, kteří si nedokážou najít práci a nebude pro ně ani
veřejná služba“, Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi

Projekty v roce 2016
V roce 2016 zpracoval IPSI několik žádostí o finanční podporu, zejména k nadacím. S žádnou
však neuspěl.
Současně v roce 2016 nerealizoval IPSI žádný projekt.

Advokační a výkonná činnost zástupců IPSI
Zástupci IPSI se zapojují do aktivit ve veřejné správě v oblasti sociálního začleňování
na různých úrovních – od municipalit po státní správu. Zástupci IPSI byli aktivní při zpracování
lokálních strategických plánů sociálního začleňování měst a obcí, ale také např. místních
akčních plánů v oblasti vzdělávání. Působili především v obcích Ústeckého, Královehradeckého
a Jihomoravského kraje, např. v Chomutově, Kadani, Postoloprtech, Mostě, Dvoře Královém
nad Labem, Brně atd.
IPSI vstoupil do komunikace o spolupráci s Libereckým krajem, ve kterém mj. pro rok
2017 začal připravovat odbornou konferenci zaměřenou na sociálně vyloučené lokality v kraji,
sociální služby a sociální bydlení.
Zástupci IPSI spolupracovali v roce 2016 zejména s ministerstvy práce a sociálních věcí,
školství, mládeže a tělovýchovy a spravedlnosti. Odbornou expertizou se podíleli především
na přípravě zákona o sociálním bydlení, o sociálním podnikání, a na řadě dalších norem.
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EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2016
Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 9490,14 Kč.
Členům Správní rady a statutárnímu zástupci nebyly v roce 2016 vyplaceny odměny, funkční
požitky, nebyly poskytnuty zálohy, půjčky a úvěry.
Organizace nepřijala v roce 2016 dary pro zajištění vlastní činnosti.
Organizace neposkytla v roce 2016 dary jiným organizacím.
 Přehled o příjmech a výdajích
Výdaje
Jiné ostatní náklady (bankovní poplatky)
Celkem

Částka v Kč
10
10

Příjmy

Částka v Kč

Tržby z prodeje služeb

9 500

Celkem

9 500

Hospodářský výsledek – zisk

9 490

 Rozpočet na rok 2017
Výdaje
Osobní náklady
Služby

Ostatní
CELKEM

Výdaje položkově
Odborné příspěvky na konferenci v Liberci
Moderování veřejné debaty v Praze
Občerstvení pro konferenci v Liberci
Webhosting www.socialniinkluze.cz
Vedení účtu a bankovní poplatky

Částka v Kč
0
2500
2000
3100
1300
50
8950

V Praze dne 16. 3. 2017

___________________
Martin Šimáček
ředitel
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