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Základní údaje o obci

VESELÍČKO

• Olomoucký kraj
• okres Přerov
• ORP Lipník nad Bečvou
• Rozloha: 1.318 ha

– 584 ha SMP
– 0,96 ha Obec Veselíčko od roku 2019 (směna pozemků)

• Počet obyvatel: 900 (k 1. 1. 2019)

• Sociální práce od roku 2017, vazba na realizaci projektu 
„Pilotní ověření sociálního bydlení“ (POSOB)



Veselíčko
v regionu



Plán obnovy a rozvoje obce Veselíčko 

POROV 2016-2026
Priorita rozvoje:
Priorita 1:

Péče o majetek obce a zlepšování vzhledu vesnice 
Priorita 2:

Rozvoj života v obci
Priorita 3:

Péče o krajinu a životní prostředí
Priorita 4:

Oživení kulturního dědictví obce
Priorita 5:

Rozvoj turistiky a cestovního ruchu
Priorita 6:

Zlepšování služeb obecní samosprávy
Priorita 7:

Podpora podnikání v obci a regionu



Plán obnovy a rozvoje obce Veselíčko 2016-26

Priorita 2: Rozvoj života v obci
2.1. Zajištění nabídky, programu a provozu Komunitní školy Veselíčko
2.2. Vytvoření podmínek k výstavbě nových rodinných domů na základě

nového územního plánu - sítě pro pozemky, výkupy, nové plochy
2.3. Obnova sportovních, společenských a spolkových zařízení v obci
2.4. Vytvoření nového zázemí pro volnočasové aktivity
2.5. Vybudování komunitního domova důchodců s denním stacionářem,

sociálního (nájemního) bydlení a zajištění sociální péče pro seniory
2.5.1. Využití stávajícího objektu bytového domu č. p. 7 (POSOB: 4 nové byty)
2.5.2. Zpracování projektu a vlastní realizace výstavby  
2.5.3. Zajištění sociální služby pro seniory v návaznosti na odborníky
2.5.4. Zajištění sociálního pracovníka pro nájemníky a obyvatele obce

2.6. Grantový program pro místní spolky a instituce
2.7. Pořádání a podpora kulturně-společenských a sportovních akcí v obci
2.8. Podpora rodiny a prorodinných aktivit

2.8.1. Podpora prorodinných komisí (Klub pro děti a rodiče, Klub Happy Bee)
2.8.2. Podpora aktivit seniorů (Klub důchodců a Klub přátel muzea)

2.9. Vytvoření Sportovního centra Veselíčko
2.10. Zlepšení dopravní dostupnosti obce (Lipník, Olomouc)



Jak proti vylidňování?

1) Služby pro lidi

2) Strategie
- Územní plán

- Plochy pro individuální bydlení
- Centrum řemesel a podnikání (nově v aktualizaci ÚPOV)

- Architektonická studie nového bydlení (viz obrázek)
- Lokální koncepce sociálního bydlení (vč. Reko bytového domu)
- Založení „Služby Obce Veselíčko, a.s.“: odpady, kompostárna
- Chodníky, místní komunikace, kanalizace
- Veřejné osvětlení (nově EFEKT), rozhlas (nově OPŽP), mobilní rozhlas
- Životní prostředí (park, les, stezky…) … dle anket klíčová věc
- Vzhled veřejných prostranství, obnova veřejných budov… 

3) Akce – Spolky - Rodina



Územní plán: bydlení



Prioritní plocha k bydlení



Obec a služby

- Obecní úřad (ověřování etc…)
- Mateřská škola
- Bytový dům (9 bytů nájemních/ 

sociálních) + 4 nově)
- Pošta (podařilo se zachovat!)
- Hospoda (zůstala jen 1! obecní

Na Kovárně / + letní Sokolka)
- Obchod (zůstal 1! vietnamec)
- Nově sociální pracovník

(projekt POSOB)
- Rozvoz obědů seniorům aj.
- Kompostárna (sběr BRKO, větví 

apod. / kompost do zahrad)



Index stáří v obci klesá



Bydlení Obec / ORP LnB



Projekty obce 2020+



Pilotní sociální bydlení: POSOB



Výzva: 03_16_128 
Název výzvy: Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti 
sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí 
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 

16 zapojených měst (městských částí) a obcí

36 měsíců, ukončení 04/2020

Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení v obci Veselíčko



Cíle projektu:
• uchopit problematiku sociálního bydlení
• nastartovat  systematickou sociální práci na obci,

řešit rozličné problematiky související s bydlením
• vypracovat metodickou podporu pro realizaci SB,

tj. Lokální koncepci sociálního bydlení (LKSB)
• ověřit implementaci v sociálních bytech

(ubytování 5 klientů/domácností)

Pilotní ověření implementace systému 
sociálního bydlení v obci Veselíčko



• Garant lokální koncepce
Eva Masná, EDUKOL s.r.o.
Alžběta Panáková, obec Veselíčko

• Sociální pracovník
Pavlína Trpáková, obec Veselíčko

Projektový a finanční management projektu: EDUKOL s.r.o.

Další experti: autoři analýz, oponentur, evaluace, atd.

Realizační tým projektu I.



Co v projektu děláme II.



Bytový dům Veselíčko, č. p. 7

Co v projektu děláme II.



Vnitřní rekonstrukce bytu v BD7



Co v projektu děláme III.

KA 1 Tvorba analýz pro zpracování LKSB 

Analýza potřeb sociálního bydlení

Analýza technických nároků sociálního bydlení

Predikce sociodemografického vývoje, definice cílové skupiny 
osob, které mají/budou mít nárok na vstup do systému SB:

• z hlediska věku

• z hlediska nezaměstnanosti

• z hlediska příjmů

• zdravotního stavu

Startovací, sociální byty, krizový byt, dostupné bydlení.



Co v projektu děláme IV.

KA 2 Tvorba Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko (LKSB) 

KA 3 Pilotní testování Lokální koncepce sociálního bydlení

Strategický rámec, na jehož základě je realizováno pilotního testování systému
soc. bydlení.

Výstupy:

Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Veselíčko, schválena ZOV 9/2018

Metodika sociální práce v sociálním bydlení

Metodika programu prevence ztráty bydlení

• Nastavení systému výběru osob v rámci CS v účasti na sociálním bydlení
(5 osob)

• Sociální práce v rámci problematiky bydlení s dalšími občany (5 osob)

• Program prevence ztráty bydlení (30 osob formou poradenství)





Co v projektu děláme V.

Přednášky, workshopy, propagace projektu

04 a 10/2019 Setkání sociálních pracovníků 

03/2018 a 06/2019 Kulatý stůl sociálního bydlení

11 přednášek, více než 60 účastníků Přednášky pro občany (finanční gramotnost, 
počítačová gramotnost, péče o blízké,
senior bez nehod, bezpečný internet, apod.)



Přednášky, workshopy, propagace projektu



Přednášky, workshopy, propagace projektu



Přednášky, workshopy, propagace projektu



Co v projektu děláme VI.

KA 4: Spolupráce s MPSV

• Sdílení dat o úspěšnosti a účinnosti aplikovaných postupů

• Spolupráce v rámci „Jednotné metodiky monitorování
a hodnocení místních systémů sociálního bydlení“

• Setkávání s ostatními zapojenými obcemi, výměna zkušeností

• Metodická podpora MPSV

• Účast na workshopech, přednáškách, konferencích

• Účast na zahraničních cestách (Skotsko, Rakousko, Švédsko) 



Co v projektu děláme VII.

KA 5: Vzdělávání sociálního pracovníka

• Účast sociálního pracovníka na vybraných vzdělávacích akcích 
(32 hodin)

• Studijní zahraniční cesta člena projektového týmu
a zástupce obce (Nizozemí)

KA 6: Evaluace projektu

• Externí dodavatel

• Evaluační studie složená ze zprávy průběžné a zprávy 
závěrečné



Studijní zahraniční cesta
Holandsko 10/2019



Co se podařilo:
• Kontaktní místo sociální práce/

kancelář
• Nastartovat  systematickou 

sociální práci na obci
• Uchopit, pilotovat problematiku 

sociálního bydlení, síťování
• Zpracovat metodické podklady 

pro realizaci SB, tj. LKSB
• Zahájit program prevence ztráty

bydlení

Z čeho jsme se poučili:
• Erudovaný sociální pracovník
• Vhodná kancelář, intimita jednání

Dobrá praxe



Nové byty v bytovém domě



Nové byty v bytovém domě



Nové byty v bytovém domě



Děkuji Vám za pozornost


