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Pojmosloví
Sociální vyloučení je možné definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu
ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces
sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je
diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad
rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy,
mezi něž patří například neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk
nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.
Sociální integrace je proces začleňování sociálně vyloučených osob do většinové společnosti.
Superhrubá mzda je mzda včetně odvodů za zaměstnance i zaměstnavatele.
Unikátní osoba je započítána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podpor v rámci všech klíčových aktivit v projektuobdržela.
Klíčová aktivita je soubor popisu činností a výstupů určitého téma v projektu, které v tomto případě byly podkladem pro
jednotlivá výběrová řízení na realizaci služeb.

-4-

I. Úvod
Název projektu: Sociální integrace na Jesenicku
Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Poskytovatel dotace: MPSV, OP Lidské zdroje a zaměstnanost 3.2 – Podpora soc. integrace příslušníků romských lokalit
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Cílem projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ byla integrace osob v sociálně vyloučené romské lokalitě zpět do společnosti, parciální zabránění migrace cílové skupiny (CS), její návrat na trh práce, zvýšení standardu životní úrovně,
prevence rizikového chování a přímá dopomoc v případech, kdy se již některé osoby ocitly v tíživé situaci a nebyly schopny ji samy řešit. Podkladem byly oblasti identifikované ve „Strategickém plánu lokálního partnerství Jesenicko“ a to
v oblastech bydlení, oddlužování, návykového jednání a jiných závislostí, sociálně patologického a rizikového chování,
potulky dětí a mládeže, a vzdělávání.
Projekt byl zaměřen na děti a mládež od 16 do 26 let, dospělé jedince a rodiny z lokality a z azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší
a předlužené. Podpora byla poskytována prostřednictvím zajištění sociálních a fakultativních služeb, koordinací aktivit, sjednocování postupů relevantních institucí a organizací řešící problémy sociálně vyloučených osob. Projekt počítal
s akreditovaným vzdělávacím programem pro pracovníky v sociálních službách v oblasti finanční gramotnosti.
K měření efektivity poskytovaných služeb byla zajištěna etapová kvalitativní analýza potřeb uživatelů a dopadu aktivit
na CS. Pro řešení zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílové skupiny byl použit integrovaný výzkumný
přístup. Důraz byl kladen na propojení úrovní řízení a aktivit projektu, jako nástroje hodnocení dopadů služeb na cílové
skupiny obyvatel a podklad pro nastavení podpory a pomoci dle aktualizovaných potřeb po skončení projektu.
Cílové skupiny, na něž byl projekt zaměřen, byly vymezeny ve dvou úrovních. První úrovní byli klienti sociálních služeb,
náležející specifickým cílovým skupinám: děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích
bytů a azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj. Tyto skupiny dostávaly podporu prostřednictvím
poskytování sociálních služeb nebo prostřednictvím fakultativních služeb (odborné poradenství – dluhové, zdravotnické, právní apod., motivační semináře – dluhové pasti, návykové jednání a návykové látky apod.).
Druhou úrovní byly podpořené osoby z řad pracovníků pracujících s klienty cílových skupin prostřednictvím vzdělávacích
služeb. Tato skupina mimo toho, že pracovala s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob
sociálně vyloučených, dostávala podporu prostřednictvím vzdělávacích programů a tematických seminářů, metodického
vedení a koordinace terénních pracovníků apod. Jednalo se o vzdělávací služby, jejichž dopad byl zaznamenáván prostřednictvím jak počtu osob účastnících se vzdělávacích aktivit, tak kvalitou tohoto vzdělávání (prostřednictvím pohovorů a realizovaných testů zjišťujících dosaženou úroveň vzdělání). Podpořenými osobami vzdělávacích aktivit byli nejen
sociální pracovníci, pracovníci působící v sociálních službách, terénní pracovníci apod., ale i jednotliví klienti cílových
skupin děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů, osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez přístřeší
a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj., kteří byli ochotni participovat na konkrétní vzdělávací aktivitě.
Dokument je chronologicky seřazen do ucelených bloků. Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník na něm spolupracovalo s koordinátorkou projektu, realizátory jednotlivých klíčových aktivit a čerpalo i ze „Závěrečné evaluační
analýzy dopadu projektu na cílové skupiny“, kterou zpracovala firma Sociotrendy s.r.o. Olomouc.
Projekt byl zaměřen převážně na území Mikroregionu Jesenicko, které zahrnuje obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves,
Jeseník, Lipová – lázně a Ostružná. Některé aktivity pak měly dosah na celé území okresu Jeseník. To je shodné s územím
správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník. Bližší identifikace místní dostupnosti aktivit projektu jsou uvedeny v každé kapitole popisující její obsah.
Poděkování patří především politické reprezentaci Města Jeseník a vedoucím odboru sociálních věcí MěÚ Jeseník
za roli příjemce dotace, ale i projevené úsilí při realizaci projektu, kterým deklarovali svůj vnímavý postoj k sociálním problémům obyvatelů Jesenicka.
Bc. Lenka Tichavská, ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
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Sociálně-demografická situace na Jesenicku
(správní obvod obce s rozšířenou působností)
V souvislosti s potřebností realizovat dlouhodobý projekt na podporu sociální integrace vyloučených osob a s vytyčenými
cíli projektu Sociální integrace na Jesenicku byla již zmíněna nepříznivá sociální, ekonomická i demografická situace
obyvatel na Jesenicku. Analýza této situace ve vztahu k hlavním demografickým, sociálním či ekonomickým oblastem
a ve vztahu k identifikaci výrazných problémových oblastí a tendencí a následným důležitým potřebám území Jesenicka
a jeho obyvatel je uvedena v kapitole níže.
Okres Jeseník čítá celkem 24 obcí, z nichž pouze 5 obcí (Javorník, Jeseník, Vidnava, Zlaté hory a Žulová) má statut města.
Z důvodu lépe koordinované spolupráce na komplexním rozvoji obcí vytvořily obce na Jesenicku 4 mikroregiony. Každý
mikroregion je tvořen dobrovolným svazkem obcí. Pod Mikroregion Jesenicko spadají obce Bělá pod Pradědem, Česká
Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Ostružná. Mikroregion Zlatohorsko je tvořen obcemi Hradec - Nová Ves, Mikulovice, Písečná, Supíkovice, Velké Kunětice a Zlaté Hory. Mikroregion Žulovsko je dobrovolným svazkem obcí Černá Voda, Kobylá nad
Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová a pod Mikroregion Javornicko spadají
obce Javorník, Bílá Voda, Bernartice, Vlčice a Uhelná. Město Jeseník je z hlediska přenesené působnosti státní správy
tzv. obcí III. stupně – obec s rozšířenou působností (ORP), která je ekvivalentní s bývalým okresem Jeseník. Správní obvody pověřených úřadů obcí v působnosti II. stupně jsou následující: Jeseník (zahrnuje obce Bělá pod Pradědem, Česká
Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně, Ostružná, Supíkovice, Písečná, Velké Kunětice) a Zlaté hory (zahrnuje obce
Mikulovice a Zlaté Hory). Javorník zahrnuje obce Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda,
Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová. Pod Mikroregion Javornicko spadají obce Javorník, Bílá Voda, Bernartice, Vlčice
a Uhelná.

1. Obyvatelstvo
Správní obvod ORP Jeseník měl v roce 2013 celkem 39 910 obyvatel, což tvořilo pouhých 6,27 % ze všech obyvatel Olomouckého kraje. Jak je vidět v následující tabulce a grafech, počet obyvatel v ORP Jeseník, i v samotném městě Jeseník,
má klesající charakter.

Tabulka č. 1: Počty obyvatel v jednotlivých územních celcích, ve vývoji od roku 2009 do roku 2013
Počet obyvatel

2009

2010

2011

2012

2013

Olomoucký kraj

642 041

641 681

638 638

637 609

636 356

SO ORP Jeseník

41 255

41 095

40 486

40 189

39 910

město Jeseník

12 068

12 048

11 841

11 711

11 579
Zdroj: ČSÚ

Počet obyvatel nepatrně klesá nejen ve městě Jeseník a v okrese Jeseník (každoročně zhruba o 0,7 %), ale také v Olomouckém kraji jako celku.

Graf č. 1: Klesající počet obyvatel v ORP Jeseník od roku 2009 do roku 2013 - Zdroj grafu: ČSÚ
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Ubývá také obyvatel v předproduktivní a produktivní věkové skupině, naopak jich přibývá ve věkové skupině 65 let a více.
Zvyšující se počet obyvatel, kteří ORP Jeseník opouštějí, a také snižující se počet obyvatel této lokality, jsou zapříčiněny především díky ekonomicky slabšímu charakteru území, vysoké nezaměstnanosti, špatným příležitostem pracovního
uplatnění a špatné dopravní dostupnosti. Jinými slovy klesající charakter počtu obyvatelstva i postupné zvyšování věkové struktury obyvatelstva na Jesenicku souvisí jak s úbytkem lidí v produktivním věku, tedy úbytkem pracovní síly,
tak se snižujícím se počtem potenciálních zaměstnavatelů. S mladými lidmi odchází také jejich vzdělanostní a kariérní
potenciál.
Tabulka níže zaznamenává počty obyvatel a celkové přírůstky v jednotlivých obcích Mikroregionu Jesenicko. Důležité je
poznamenat, že záporné hodnoty celkového přírůstku obyvatel jsou způsobeny zejména migrací obyvatel a zvyšujícím
se počtem vystěhovalých lidí. Nižší porodnost a vyšší úmrtnost nemají v tomto případ na hodnotu celkového přírůstku
takový vliv, jako právě záporná migrace obyvatelstva. Pouze jedna z obcí Bělá pod Pradědem zaznamenala v roce 2013
oproti předchozímu období kladný celkový přírůstek.

Tabulka č. 2: Počty obyvatel a celkový přírůstek obyvatelstva v obcích Mikroregionu Jesenicko
v letech 2011 - 2013
2011

Obyvatelstvo
v obcích
mikroregionu
Jesenicko

Počet
obyv.

2012
Celkový
přírůstek
(%)

Počet
obyv.

2013
Celkový
přírůstek
(%)

Počet
obyv.

Celkový
přírůstek
(%)

Bělá pod Pradědem

1 826

11

1 819

-7

1 841

22

Česká Ves

2 475

-8

2 484

9

2 441

- 43

11 841

- 56

11 711

- 130

11 579

- 132

2 397

- 15

2 362

- 35

2 338

- 24

170

-6

171

1

163

-8

Jeseník
Lipová-lázně
Ostružná

Zdroj: ČSÚ
Poznámka k tabulce: směr šipky znázorňuje klesající či stoupající charakter celkového přírůstku. Červená barva šipek
je použita pro záporné hodnoty (ať už je jich tendence klesající či stoupající) a zelená barva naznačuje kladné hodnoty
celkového přírůstku obyvatel.
Postupné stárnutí obyvatelstva je globální problém, který se dotýká nejen Jesenicka, ale celé České republiky, Evropy
a dalších zemí. Staří lidé mají vyšší nároky na zdravotní péči a na zajištění některých sociálních služeb. Stárnutí obyvatelstva je zkoumáno pomocí ukazatele index stáří, který vyjadřuje počet osob ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku
0 – 14 let. Pokud je výsledná hodnota větší než 100, znamená to, že je v dané populaci převaha počtu seniorů, než dětí.
V případě okresu Jeseník byla hodnota vyšší než 100 zaznamenána ve sledovaném období od roku 2010, kdy postupně
meziročně až do roku 2013 narůstala. Zvyšuje se tak index stáří, který se od roku 2009 z hodnoty 99,8 zvýšil v roce 2013
na hodnotu 121,2. S ohledem na následující roky a budoucí vývoj lze dále předvídat postupné narůstání hodnoty tohoto
indexu, tedy zvyšující se počet starých osob vzhledem k počtu dětí.
Celkový přírůstek obyvatelstva zahrnuje jak přirozený přírůstek (rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých) tak migrační přírůstek (rozdíl mezi počty vystěhovalých a přistěhovalých)

Tabulka č. 3: Procentuální zastoupení věkových skupin v rámci obyvatelstva ORP Jeseník a absolutní
hodnoty indexu stáří ve vývoji od roku 2009 do roku 2013
Věková
skupina

Měřící jednotka

2009

2010

2011

2012

2013

0 - 14

(%)

14,2

14,1

14,3

14,2

14,1

15 - 64

(%)

71,7

71,4

70,4

69,5

68,7

65 a více

(%)

14,1

14,5

15,2

16,3

17,1

Index stáří

(abs., počet
osob ve věku 65
a více let na 100
dětí ve věku
0–14 let)

99,8

102,5

106,2

114,2

121,2
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Zdroj: ČSÚ
Z následující tabulky vyplývá argumentace pro sledování klíčových ukazatelů v rámci demografického pohybu obyvatelstva. Jedná se zejména o přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním (migrační přírůstek) a o celkový přírůstek obyvatelstva. Zatímco přirozený přírůstek zaznamenal v roce 2013 oproti roku 2011, kdy projekt odstartoval, o 0,2 % příznivější
hodnotu, přírůstek stěhováním značně od roku 2011 poklesl (z hodnoty – 3,1 na – 5,3). S tím souvisí také zvyšující se
počet vystěhovalých osob (v roce 2011 jich bylo 497, v roce 2013 to bylo 579 vystěhovalých osob), které výrazně převyšují počty přistěhovalých či narozených a v celkovém výsledku se postupně v záporných hodnotách zvyšuje také celkový
přírůstek obyvatelstva na území okresu Jeseník (v roce 2011 byla hodnota celkového přírůstku – 5,0 a v roce 2013 se tato
hodnota zvedla na – 7,0).
Jinými slovy ukazatel sledující počet vystěhovalých obyvatel z lokality zaznamenal stoupající tendenci. Na záporném
celkovém přírůstku obyvatelstva Jesenicka se podílejí více vystěhovalí lidé než umírající staří občané a menší počet
živě narozených dětí (viz tabulka níže Vybrané demografické ukazatele sledované ve vývoji od roku 2009 do roku 2013
na území ORP Jeseník – ukazatele přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním a celkový přírůstek).
V ORP Jeseník rovněž ubývá uzavřených sňatků, naopak se nepatrně zvyšuje počet rozvodů, což jistě nepřispívá k optimalizaci celkového rodinného zázemí obyvatel Jesenicka.

Tabulka č. 4: Vybrané demografické ukazatele sledované ve vývoji od roku 2009 do roku 2013 na území
okresu Jeseník
Demografický
ukazatel

2010

2011

meziročně

2012

meziročně

2013

Přirozený
přírůstek

(%)

-0,6

-1,9

-1,6

-1,7

Přírůstek
stěhováním

(%)

-3,3

-3,1

-5,7

-5,3

Celkový přírůstek

(%)

-3,9

-5,0

-7,4

-7,0

Sňatky

(abs.)

174

152

161

124

Rozvody

(abs.)

99

117

100

112

Vystěhovalí

(abs.)

534

497

565

579

meziročně

Zdroj: ČSÚ
Poznámka k tabulce: směr šipky znázorňuje klesající či stoupající charakter ukazatele. Červená barva šipek je použita pro
negativní interpretaci vývoje ukazatele, zelená barva znázorňuje žádoucí a kladný vývoj ukazatele. Černá barva byla použita pro hodnotově neutrální vývoj ukazatelů, neboť se primárně nevztahují k cílům a podporovaným oblastem projektu,
ovšem může být zajímavé jejich vývoj mapovat (např. klesající počty sňatků, které mohou souviset jednak s obecným
úbytkem obyvatelstva, ale i s ubývající důležitostí přisuzované instituci manželství ze strany mladých lidí).

2. Trh práce, nezaměstnanost, sociální dávky
Nezaměstnanost představuje na Jesenicku jeden z nejvýraznějších problémů a příčin sociálního vyloučení, neboť s nezaměstnaností velmi často souvisí další nežádoucí jevy jako závislost na sociálních dávkách, zadluženost, ztráta bydlení,
závislost na návykových látkách atd. Okres Jeseník každoročně obsazuje horní příčky pořadí okresů s nejvyšší nezaměstnaností v České republice. Nezaměstnanost je zde ovlivněna zejména špatnými příležitostmi k pracovnímu uplatnění,
horší dopravní dostupností, nízkou vzdělanostní strukturou obyvatelstva a ubývajícím počtem zaměstnavatelů. S tím
souvisí již výše zmíněný značný úbytek obyvatelstva v produktivním věku, které z regionu odchází. Tito vystěhovalí tak
mohou představovat např. vzdělanostní potenciál, pracovní sílu i zaměstnavatele, kteří v regionu tolik chybí. Nabídka
trhu práce je ve velké míře ovlivněna sezónními výkyvy, přičemž více práce bývá spíše v letních měsících.
Podíl nezaměstnaných osob se ve sledovaném období pohyboval v případě okresu Jeseník vždy nad hranicí 10 %, ve většině případů dosahoval spíše hodnoty bližší 11 %. Za sledované období byla nezaměstnanost nejvyšší v roce 2013 (11, 18
%), pokles byl naopak zaznamenán oproti minulému roku v letech 2012 (o 0,18 %) a 2014 (o 0,59 %). V porovnání s hodnotami podílu nezaměstnaných osob za okres Olomouc i za celou Českou republiku jsou čísla Jeseníku poměrně vysoká.
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Tabulka č. 5: Podíl nezaměstnaných osob (%) v okrese Jeseník v porovnání s podílem nezaměstnaných
(%) v okrese Olomouc a v celé ČR
okres
ČR

2011
6,70

2012
6,76

2013
7,68

2014
7,70

Olomouc

7,37

7,36

8,68

8,77

Jeseník

10,52

10,34

11,18

10,95
Zdroj: ČSÚ; Statistiky Úřadu práce

Z tabulky níže je patrné, že zatímco byl od roku 2010 do roku 2013 zaznamenán zvyšující se počet volných pracovních
míst, počet uchazečů na 1 volné místo v tomto sledovaném období naopak klesal. Klesající charakter počtu uchazečů
na 1 volné místo může být však ovlivněn také postupným úbytkem obyvatelstva na území okresu Jeseník. Nicméně lze
konstatovat, že větší počet pracovních míst a nižší počet uchazečů o 1 místo teoreticky identifikují příznivější podmínky
pro vstup na trh práce, než v předchozích obdobích. Současně je však potřeba brát v úvahu další faktory, které do statistických dat zahrnuty nejsou a přitom situaci na trhu práce ovlivňují nejvíce. Jedná se zejména o nízkou motivaci sociálně
vyloučených osob nastoupit do dlouhodobého zaměstnání, o převážně sezónně zaměřenou nabídku práce. Na druhé
straně v případě, že zástupci této cílové skupiny pracovat chtějí, často se potýkají ze strany zaměstnavatelů s neochotou
je na pracovní místo přijat.
Do roku 2013 byla sledována především registrovaná míra nezaměstnanosti, od 1. 1. 2013 došlo ke změně ukazatele, nyní
se sleduje podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let na všech obyvatelích ve věku 15-64 let. Doposud byl počet nezaměstnaných poměřován pouze s ekonomicky aktivními osobami. Sjednotilo se tak vykazování MPSV a ČSÚ. V rámci dokumentu pracujeme pouze s ukazatelem podíl nezaměstnaných osob, a to i za roky 2010 – 2012 z důvodu lepší komparace dat ve vývoji
za sledované období.

Tabulka č. 6: Volná pracovní místa a počet uchazečů na 1 volné místo v okrese Jeseník
Okres Jeseník
Volná pracovní místa

2010

2011

2012

2013

64

71

.

88

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

63,4

48,5

.

44,7

Podrobnější informace o situaci v oblasti zaměstnanosti a trhu práce a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti vzhledem k realizaci projektu na Jesenicku jsou uvedeny v třetím oddíle dokumentu „Závěrečná evaluační analýza dopadu
aktivit projektu na cílové skupiny“, v kapitole III. 3 Zhodnocení projektu s ohledem na potřeby území Jesenicka – 3.1
Zhodnocení činností v oblasti trhu práce.
Výrazným problémem sociálně vyloučených lokalit bývá závislost jejich obyvatel na sociálních dávkách, jejichž pobírání upřednostňují před nástupem do zaměstnání či před zajištěním si stabilních finančních příjmů z jiných adekvátních
zdrojů. O situaci na Jesenicku vypovídá tabulka uvedená níže, která zachycuje vývoj počtu vyplacených dávek státní sociální podpory v okrese Jeseník za období před projektem, v počátku realizace projektu i v jeho průběhu (tzn. na základě
dostupných dat od roku 2009 do roku 2013). Klesající či stoupající tendence jednotlivých dávek jsou okomentovány pod
tabulkou.

Tabulka č. 7: Počty vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounských dávek obyvatelům okresu
Jeseník v letech 2009 až 2013 (počty jsou v tisících)
2009

2010

2011

2012

2013

90

77,8

66,5

63,5

62,3

52,5

40,8

38

37

36,9

- příspěvek na bydlení

7

8,1

10,2

11,3

13,4

- rodičovský příspěvek

16,5

15,1

14

12,9

11,9

2

2,2

2,4

2,2

2,4

- příspěvek na úhradu potřeb dítěte

0,9

1,1

1,3

1,3

1,4

- odměna pěstouna

0,9

1,2

1,1

0,9

1

Celkem dávky státní sociální podpory
- přídavek na dítě

Celkem dávky pěstounské péče

Zdroj: ČSÚ
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Celkový počet vyplacených dávek státní sociální podpory se ve sledovaném období neustále snižoval, stejně tak jako
počet vyplacených dílčích dávek: přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Snižující se počet těchto vyplacených dávek
lze dát do souvislosti také s postupným úbytkem obyvatelstva v produktivním věku a s klesajícím počtem rodících se dětí.
Naopak lze zaznamenat narůstající počet dávek příspěvek na bydlení, což lze dát do souvislosti s již zmíněnými většími
problémy týkajícími se sociálního vyloučení osob na území Jesenicka, ztrátou bydlení a dalšími sociálně-patologickými
jevy, které mají vliv na zhoršenou bytovou situaci obyvatel, na život v nevyhovujících bytových podmínkách a na hrozbu
ztráty bydlení. Narůstající počet vyplacených dávek příspěvku na bydlení může identifikovat výraznější potřebu služeb
prevence před ztrátou bydlení, prevence před zadlužením, nezaměstnaností, sociálním vyloučením atd.

3. Síť sociálních služeb
Provázanost klíčových aktivit projektu a sociálně-demografické situace na území Jesenicka se promítla také do některých realizovaných dílčích aktivit projektu Sociální integrace na Jesenicku. V Návrhu komunitního plánování sociálních
služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013 byly stanoveny některé prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb, a také cíle, které souvisí se zlepšením podmínek poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny .
Dotčenou cílovou skupinou byly osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo jinými sociálně-patologickými jevy, které byly na základě Návrhu komunitního plánování sociálních služeb charakterizovány jako:
• osoby vracející se z výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody,
• osoby závislé na alkoholu nebo jiných nealkoholových toxikomániích,
• osoby ohrožené ztrátou bydlení,
• osoby bez přístřeší,
• osoby, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činnosti jiných osob,
• osoby v produktivním věku dlouhodobě nezaměstnané a díky absenci vzdělání obtížně zaměstnatelné,
• osoby žijící nedůstojným způsobem života z důvodu nezajištění základních potřeb,
• osoby ohrožené z rasových, národnostních, etnických a jiných důvodů,
• mladí dospělí bez rodinného zázemí,
• skupiny dětí přímo ohrožených sociálně patologickými jevy,
• skupiny mladých lidí bez motivace k profesionální orientaci,
• početné rodiny bez přiměřeného zázemí,
• nízkopříjmové rodiny s dětmi,
• osoby v akutní krizi nebo v obtížné životní situaci,
• neúplné rodiny s dětmi,
• extrémně zadlužení jednotlivci a rodiny, předlužené domácnosti,
• osoby bez důchodového zabezpečení nebo s minimálními důchody.
Výše byly uvedeny pouze ty charakteristiky cílové skupiny, které korespondují s cílovou skupinou „klienti“ jednotlivých
klíčových aktivit projektu, pro něž byly určeny jednotlivé aktivity a na něž byla zaměřena pomoc jednotlivých realizátorů
KA.
Následující SWOT analýza Jesenicka v rámci cílové skupiny osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo jinými sociálně-patologickými jevy, byla zpracována v Návrhu komunitního plánování a odráží situaci na území
v roce 2010, tedy rok před začátkem projektu (ten začal v červnu 2011, klíčové aktivity byly realizovány od ledna 2012).
V poli „slabé stránky“ jsou vyznačeny ty oblasti, které spadaly do činností jednotlivých klíčových aktivit v rámci projektu.
Tedy navázaly na potřeby identifikované v Návrhu komunitního pánování a přispěli k celkovému zlepšení situace těchto
oblastí, jež byly považovány za nedostatečné a minimální. Vyznačena je také Agentura pro sociální začleňování v poli
„příležitosti“, neboť v rámci projektu byla tato příležitost naplněna a s Agenturou bylo v průběhu celého projektu spolupracováno , dále se Agentura pro sociální začleňování, spolu s dalšími koordinátory inkluze z celé ČR, zúčastnila v březnu
2012 workshopu v rámci projektu. Účast Agentury na projektu byla hodnocena velmi pozitivně a přínosně a po skončení
projektu bude s Agenturou i nadále úzce spolupracováno v rámci dalších projektů sociálního začleňování.
Město Jeseník – Návrh komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013,
schváleno v Jeseníku roku 2010.
V rámci realizace projektu realizační tým spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování, která projektový záměr města
iniciovala a od jeho počátku podporovala. Spolupráce probíhala především formou konzultací (realizace klíčových aktivit
z pohledu právního, sociálního apod.), přenosem dobré praxe a informací (realizace IP v jiných obcích/lokalitách) a případnou účastí na pořádaných akcích, zabývajících se tématy souvisejícími s klíčovými aktivitami projektu (sociálně-patologické
jevy, vzdělávání, bydlení, hazard/ gambling, připravované/ realizované legislativní změny či reformy) či jeho realizací. Toto
partnerství bylo dohodnuto a stvrzeno Dohodou o spolupráci při realizaci projektu mezi Úřadem vlády ČR (Agenturou pro
sociální začleňování) a Městem Jeseník dne 1. 6. 2011.
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Dále bylo z pole „příležitostí“ v rámci projektu připraveno zázemí pro rozvoj a podporu sociálního podnikání na Jesenicku a byla rozvíjena vzájemná spolupráce nejen mezi místními aktéry, ale také mezi obcemi Mikroregionu Jesenicka
i celého okresu Jeseník.

Tabulka č. 8: SWOT analýza poskytování sociálních služeb na Jesenicku s ohledem na cílovou skupinu
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené
Silné stránky
Slabé stránky
• Provázanost a informovanost poskytovatelů v regionu • Ztížený přístup k bydlení
• Spolupráce s městskými úřady v regionu
• Ztížený přístup k zaměstnání a podporované zaměstnávání
• Přístup obcí k sociálním službám
•
Chybějící občanská poradna
• Existence stávající sítě sociálních služeb
• Finance na vzdělávání zaměstnanců v sociálních služ• Nově realizované sociální služby
bách
• Individuální projekt prevence Olomouckého kraje
• Metodické vedení a koordinace terénní práce
• Sociální bydlení
• Spolupráce s Úřadem práce
• Spolupráce s obcemi
• Koordinace sociálních služeb
• Informovanost sociálních služeb
• Nedostatečná kapacita a chybějící azylové domy pro
rodiny s více dětmi (5 a více)
• Chybějící aktivizační služby pro klienty, kteří opouštějí
sociální služby
• Nedostupnost a nedostatek zařízení výchovné prevence a potřeba zajištění služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
• Nedostupnost sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené bez dostatečných příjmů
• Nedostatek služeb pro osoby, které nejsou schopni se
dlouhodobě postarat o své základní potřeby
• Bezdomovectví ve venkovském prostředí
• Pomoc při zpracování projektů
Příležitosti
Hrozby
• Existence Agentury pro sociální začleňování v rom- • Nejasné financování sociálních služeb
ských lokalitách
• Volby a politická reprezentace
• Spolupráce s obcemi
• Systém financování sociálních služeb (jeho absence)
• Sociální podnikání
• Systém veřejně prospěšných prací
• Systém státní sociální podpory
• Nemotivační systém sociálních dávek ve vztahu k získání zaměstnání
• Služby, které se nedostaly do zákona o sociálních službách
V oblasti zajištění dostatečné sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu ohrožených osob a v oblasti podpory a rozvoje
lokální spolupráce poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku, se klíčové aktivity projektu obecně zaměřily na některé
následující cíle (korespondující s vybranými cíli Návrhu komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících
na Jesenicku pro roky 2011 až 2013) .
V tabulce níže jsou uvedeny hlavní cíle podpory a rozvoje služeb vzhledem k cílové skupině, jež byly uvedeny rok před
začátkem projektu v Návrhu komunitního plánování a aktivity, které byly realizované v rámci čtyřletého působení projektu Sociální integrace na Jesenicku, a které korespondovaly s vytyčenými cíli a naplňovaly identifikované nedostatky
a potřeby.
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Cíle Návrhu komunitního plánování sociálních služeb a služeb
souvisejících na Jesenicku pro roky 2011 až 2013 a aktivity v rámci
projektu Sociální integrace na Jesenicku realizované jednotlivými KA,
které s těmito cíli korespondují.
Cíl č. 1 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro sociálně vyloučené
a ohrožené sociálním vyloučením
Aktivity realizované jednotlivými poskytovateli v rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku související s cílem č. 1:
• Postupné snižování dopadu sociálního vyloučení jednotlivých osob s ohledem na zajištění přístupu k sociálním službám, trhu práce, bydlení a vzdělávání
• Etablování dvou nových služeb za období realizace projektu – TP zaměřující se především na osoby sociálně vyloučené, dluhová poradna
• Rozšíření otevírací doby NZDM 4.lístek o víkendy
• Posílení terénních programů o terénní pracovníky, větší územní dostupnost služeb
• Podpora a rozvoj terénních i ambulantních služeb pro závislé osoby

Cíl č. 2 Zajištění koncepčního přístupu a zvýšení dostupnosti bydlení pro rodiny a jedince ohrožené
sociálním vyloučením na území okresu Jeseník
Aktivity realizované jednotlivými poskytovateli v rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku související s cílem č. 2:
• Tematické semináře a konzultace v oblasti dluhového poradenství pro cílovou skupinu klientů i poskytovatelů sociálních služeb
• Systém prostupného bydlení – spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
• Vytvoření mapy příležitostného bydlení a vyhledávání potenciálních pronajímatelů bytů, které by bylo možné zařadit
do prostupného bydlení
• Propojení systému prostupného bydlení s činností terénních prací, s důrazem na práci v sociálně vyloučených lokalitách
• Zajištění pracovníka na pozici koordinátor bydlení na Jesenicku

Cíl č. 3 Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti klientů sociálních služeb potýkajících se
s nezaměstnaností v okrese Jeseník
Aktivity realizované jednotlivými poskytovateli v rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku související s cílem č. 3:
• Poskytování pracovního poradenství pro osoby před nástupem do zaměstnání i po nástupu
• Zprovoznění nácvikové dílny a klubu pracovního poradenství
• Vytvoření databáze zaměstnavatelů a potenciálních pracovních míst v rámci APZ
• Uzavření trojdohody mezi třemi NNO na Jesenicku o poskytování služeb sociální rehabilitace a navrácení klientů
služeb zpět na trh práce
• Nastavení spolupráce NNO a Úřadu práce Jeseník ohledně nabídky rekvalifikačních kurzů a APZ
• Zajištění pracovníka na pozici koordinátor pro práci na Jesenicku
• Vytvoření zázemí pro podporu a rozvoj sociálního podnikání

Cíl č. 4 Vytvoření zastřešující organizace poskytovatelů sociálních služeb v okrese Jeseník
Aktivity realizované jednotlivými poskytovateli v rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku související s cílem č. 4:
• Vytvoření komunikační platformy terénních sociálních služeb a přispět ke zkvalitnění poskytovaných terénních sociálních služeb, zpracování dokumentu Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb
na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko
• Zpracování metodických podkladů pro sjednocení postupů při výkonu terénních prací a při práci s cílovou skupinou
klientů (Manuál pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním a Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb)
Je nutné upozornit, že realizace projektu Sociální integrace na Jesenicku primárně nenavazuje ve svých činnostech na Návrh
komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku, ovšem vybrané vytyčené cíle „Návrhu“ odpovídají předmětu plnění zakázek jednotlivých klíčových aktivit v rámci „projektu“, a je tedy tuto provázanost dobré zmínit,
s ohledem na činnosti realizované v rámci projektu a potřeby zmíněné v „Návrhu“ pro cílovou skupinu. Lze tak sledovat vývoj
plnění vytyčených cílů a rozvoj sociálních služeb na Jesenicku v rámci projektu Sociální integrace na Jesenicku.
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Pro obyvatele Mikroregionu Jeseník poskytují své služby zejména místní organizace Darmoděj o.s. a Boétheia SKP, které
pokrývají poptávku po službách alespoň v základní míře pro prioritní oblasti potřebné pomoci a podpory. Organizace
Boétheia SKP poskytuje služby azylového domu, nízkoprahového denního centra, noclehárny, terénních programů a odborného sociálního poradenství. Organizace Darmoděj o. s. poskytuje služby kontaktního a doléčovacího centra, terénní
služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Na území Jesenicka
v oblasti podpory a zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněním působí formou sociálních rehabilitací a sociálně terapeutických dílen organizace Zahrada 2000 o.s. Dále se zde nachází poradna pro rodinu zřízená olomouckým
Střediskem sociální prevence. V okrese Jeseník dále působí organizace ESTER, která poskytování svých služeb (azylový
dům, SAS pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, terénní programy a další) zaměřuje zejména na oblast Javornicka.
Síť služeb na území Jesenicka lze tedy považovat, s ohledem na zastoupení potřebných služeb, za vcelku vyváženou.
Vzhledem k narůstajícím problémům osob z cílové skupiny sociálně vyloučení lze však i do budoucna odhadovat postupný
nárůst poptávky po některých typech služby a vyšší kapacitní vytíženost poskytovatelů těchto služeb. V rámci realizace
projektu byly některé služby nově zavedeny (např. terénní program organizace Boétheia SKP; poskytování bezplatného
dluhového poradenství a služeb oddlužování atd.) nebo byly služby rozšířeny tak, aby vyšly vstříc potřebám obyvatel Jesenicka a jejich měnícím se potřebám (např. rozšíření provozní doby NZDM o víkendech, posílení terénních služeb o další
pracovníky a další).
Výhledově lze očekávat zvyšující nárůst poptávky po službách dluhového poradenství, terénních programů v sociálně
vyloučených lokalitách, a to s ohledem na potřeby, které vyplynuly během realizace projektu, a na provedenou sociální
a ekonomickou analýzu, i s ohledem na globální problémy a fenomény, které zasahují obyvatelstvo na území celé České
republiky (např. zadluženost, stárnutí populace, obtížný vstup na trh práce pro etnické menšiny či osoby s chronickým
duševním či mentálním postižením).
Oblastí, která před zahájením realizace projektu vykazovala velké nedostatky, byla veřejná informovanost o sociálních
službách, a to zejména u lidí, kteří tyto služby akutně nepotřebují. Proto bylo jedním z opatření vytvoření informační
koncepce, která má za cíl nejen rozšířit povědomí o sociálních službách mezi obce a města, odbornou i širokou veřejnost,
ale zároveň má zajistit provázanost poskytování těchto informací se souvisejícími oblastmi jako je zdravotnictví, úřady
práce apod.
Naplnění nedostatku v této oblasti bylo také jedním z dílčích cílů projektu Sociální integrace na Jesenicku, v rámci kterého se někteří realizátoři KA podíleli na tvorbě letáků informujících o možnostech využití jednotlivých služeb. Letáky byly
následně distribuovány tak, aby se dostaly mezi cílovou skupinu potenciálních klientů a představily jim hlavní činnosti
nabízené služby (například využití NZDM pro cílovou skupinu mládež od 16 do 26 let ohrožené sociálním vyloučením,
pracovní či dluhové poradenství pro cílovou skupinu zadlužených osob apod.).
Méně příznivá ekonomická a sociální situace v okrese Jeseník měla přímý vliv také na plnění některých klíčových aktivit
v rámci projektu. Například poskytovatel KA05 „Terénními programy ke zvyšování sociálních a profesních dovedností
cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů“
se ve smlouvě zavázal podpořit 66 unikátních osob z cílové skupiny klienti. Již v průběhu jednotlivých monitorovacích
období počty podpořených osob výrazně převyšovaly původní záměr a na konci projektu byl celkový počet podpořených
klientů 290, což je více než 4 krát větší počet podpořených osob. Důvodem pro tak vysoké překročení indikátoru bylo
především to, že se zhoršuje situace na Jesenicku z pohledu zaměstnanosti, kdy postupně od počátku projektu ubývalo
a ubývá zaměstnavatelů. Na to pak navazují problémy obyvatel se zadlužením a následně ztrátou bydlení. Již na počátku
projektu bylo Jesenicko oblastí s nejvyšší nezaměstnaností v Olomouckém kraji.
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II. Charakteristika projektu
Projekt Sociální integrace na Jesenicku je ukázkově více cílový projekt koncipovaný jednak k přímé podpoře cílových skupin prostřednictvím sociálních a fakultativních služeb, ale také ke zvyšování kompetencí ve veřejné správě, neziskových
organizacích, ale i v podnikatelské sféře při práci s klienty.
Složitost projektu spočívá i v propojení a koordinování činností nestátních organizací s veřejnou správou, s úřady práce
i podnikatelskou sférou na poli zaměstnanosti, bydlení, v oblasti zadluženosti apod. Obsahuje i komplexní koordinační
a metodické nastavení řešené oblasti celého ORP Jeseník za spolupráce mnoha velmi rozdílných subjektů z různých oblastí činnosti a s odlišnými cíli.

III.Vznik projektové žádosti
Projektovou žádost bylo nutné podložit relevantními údaji formou analytického dokumentu. Na jeho podkladech spolupracovalo mnoho subjektů realizujících sociální služby, zástupců škol a školských zařízení, obcí a Agentura pro sociální
začleňování, zastoupená Mgr. Martinem Navrátilem a Ing. Martinou Mařákovou. Veškeré činnosti probíhaly ve spolupráci
s Řídící skupinou komunitního plánování sociálních a navazujících služeb na Jesenicku.
Práce všech zúčastněných dala vzniknout zásadnímu dokumentu s názvem „Strategický plán lokálního partnerství Jesenicka“. Ten posloužil jako základní analýza potřebnosti sociálních a fakultativních služeb na území okresu Jeseník
a současně byl povinnou přílohou pro předkládání žádostí do výzvy č. 55 OP LZZ - 3.2 – Podpora soc. integrace příslušníků
romských lokalit.
Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ byl zpracován Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník na základě výběrového řízení Města Jeseníku. Konzultace probíhaly jak na úrovni pracovníků Městského úřadu Jeseník, Agentury
pro sociální začleňování, tak i s MPSV a se společností Expirit, s.r.o. Olomouc, která byla oficiálním konzultantem k výzvě
č. 55.

Cílovou skupinu projektu tvořily:
•
•
•
•
•

děti a mládež od 16 do 26 let,
osoby / rodiny ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách,
osoby / rodiny dlouhodobě nezaměstnané,
osoby / rodiny bez přístřeší,
osoby / rodiny předlužené.

Rozpočet projektu:
• Celkem 23 760 906,00 Kč, z toho:
• strukturální fondy 20 196 770,10 Kč
• státní rozpočet 3 564 135,90 Kč
Ve stejném období byla zpracovávána i žádost o investiční finanční prostředky SKP Boétheia do výzvy IOP 3.1b, „Zkvalitnění a rozšíření služeb Azylového domu Boétheia“ Jeseník. Cílem souběžného investičního projektu bylo zrekonstruovat
prostory, s nově zřízenými a vybavenými třemi kancelářemi pro 5 nových pracovníků, zajišťujících poskytování sociálních služeb. Klienti by byli ubytováni v rekonstruovaných pokojích se sociálním zařízením. V nově vytvořených školících
a vzdělávacích místnostech pak měly probíhat nejrůznější kurzy, přednášky, školící cykly pro klienty i pracovníky apod.,
které by realizovali a koordinovali pracovníci hrazení z projektu „Sociální integrace na Jesenicku“. Nově zrekonstruovaný azylový dům by tak plně vyhovoval standardům kvality pro poskytování sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

Investiční projekt nakonec nebyl realizován z několika závažných důvodů:
• MPSV ČR neustále v průběhu tvorby projektu měnilo podmínky, za kterých bylo možné žádost úspěšně zpracovat.
• Realizací investičního projektu by SKP Boétheia byla nucena přistoupit na podmínky snížení své kapacity, což nebylo
možné akceptovat.
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IV. Zahájení projektu
Oficiální zahájení projektu dne 1. 6. 2011 nastartovalo mnoho činností zaměřených na nastavení systému práce. Prvními členkami realizačního projektového týmu se staly Ing. Martina Mařáková – koordinátor projektu a Petra
Janhubová – ekonomická manažerka projektu. V co nejkratším termínu bylo
nutné zpracovat výběrové řízení na „Administrátora projektu“ a tím doplnit
celý realizační tým.
Výběrové řízení a jeho znění bylo zpracováno koordinátorem a ekonomickým
manažerem. Zadávací dokumentace byla kontrolována MPSV, právníkem města Jeseník, pracovníky Oddělení investic a rozvoje Městského úřadu Jeseník
a společností Centire Czech, s.r.o. (která byla městu doporučena MPSV). Supervizi a poradenství poskytla Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR.
Dne 25. 7. 2011 byla zveřejněna výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, max. 3 750 000 Kč
bez DPH. Nabídku podalo 8 společností. Dne 30. 9. 2011 byla uzavřena smlouva
o dílo se SRSS, o.p.s. Jeseník s nabídkovou cenou 2 635 600 Kč bez DPH a zahájením prací od 1. 10. 2011.

Realizační projektový tým
Kompetence realizačního týmu byly rozděleny. „Ekonomický manažer projektu“ (zaměstnanec MěÚ Jeseník 0,5 pracovního úvazku), „Koordinátor projektu“
(zaměstnanec MěÚ Jeseník na 1 pracovní úvazek) a „Administrátor projektu“
(služba pro Město Jeseník) spolupracovali na výběrových řízeních a naplnění
cílů celého projektu.

1. Výběrová řízení
Během měsíce října a listopadu 2011 bylo nutné vyhlásit 6 ze 7 výběrových řízení, aby byla splněna podmínka poskytování sociálních služeb po dobu 39. měsíců. U sociálních a fakultativních služeb zpracoval Administrátor kritéria pro
hodnocení kvality nabídek, která měla dle typu veřejné zakázky různou procentní váhu. Celý realizační tým projektu se
podílel na přípravě výběrových řízení, která byla konzultována s řadou odborníků Města Jeseník, MPSV, Agenturou pro
sociální začleňování a externími firmami určenými MPSV.
• Dne 10. 10. 2011 byla vyhlášena výzva k podání nabídek zakázky malého rozsahu na KA_02 - zpracovatele „Zajištění
kvalitativní analýzy dopadu projektu na cílové skupiny“ (dále jen Kvalitativní analýza).
Následně byly vyhlášeny výzvy k podání nabídek na realizátory sociálních a fakultativních služeb.
• 14. 11. 2011 – KA_03 – „Zajištění podpory cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti
a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců, včetně vytvoření místního týmu odborníků“(dále jen „Podpora cílové
skupiny k ekonomické stabilizaci“) veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR) – 50%, nabídková cena 50%
kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb)
• 14. 11. 2011 – KA_07 – „Zajištění služeb prevence sociálního vyloučení a kriminality dětí a mládeže“ (dále jen „Zajištění služeb prevence“) - podlimitní veřejná zakázka dle § 38 a § 44 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
40% nabídková cena, 60% kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb)
• 14. 11. 2011 – KA_08 – „Nastavení mezioborové spolupráce, realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci
cílové skupině zpět na trh práce“ (dále jen „Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace“) VZMR - 40%
nabídková cena, 60% kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb
• 28. 11. 2011 – KA_04 – „Zajištění koordinační činnosti a metodické podpory pracovníků v sociálních službách na poli
terénní práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu projektu“ (dále jen „Koordinační činnosti a metodická podpora“) VZMR - 50% nabídková cena, kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb 50%
• 28. 11. 2011 – KA_06 – „Zajištění terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním“ VZMR - 50%
Nabídková cena, 50% kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb
• 23. 7. 2012 – KA_05 - „Zajištění terénních programů ke zvyšování sociálních a profesních dovednosti cílové skupiny s podporou ambulantní formy fakultativních činností odborného poradenství a motivačních seminářů“ (dále jen
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„Zajištění terénních programů a fakultativních služeb“) nadlimitní veřejná zakázka dle § 27 a § 44 zákona 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, 40% nabídková cena, 60% kvalita zpracování návrhu postupu realizace služeb.

2. První představení projektu
V rámci přípravných prací Středisko rozvoje sociálních služeb jako „Administrátor“ uskutečnilo ve spolupráci s Městem
Jeseník dne 7. 11. 2011 setkání zástupců organizací, které se podílely na tvorbě analytických podkladů pro tvorbu projektu a dalších hostů. Účastníci byli seznámeni s cíli, kterých má projekt dosáhnout a předpokládanými dopady na vytyčené cílové skupiny.
Na programu bylo představení prvních členů „Realizačního týmu“, seznámení s jejich rolí v projektu a samotné nastavení
jejich spolupráce.
• koordinátor projektu (MěÚ Jeseník - Ing. Martina Mařáková)
• ekonomický manažer (MěÚ Jeseník - Petra Janhubová)
• administrátor projektu (SRSS, o.p.s., Jeseník – Bc. Lenka Tichavská)
• zpracovatel kvalitativní analýzy (Sociotrendy s.r.o., Olomouc, Doc. RNDr. Ivana Loučková CSc.)
Cílem bylo seznámit přítomné s aktivitami, které se na území Města Jeseník, Mikroregionu Jesenicko a ORP v rámci projektu Jeseník chystaly. Pozváni byli zástupci obcí, škol a dalších aktérů Strategického dokumentu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování. Na schůzku byli přizváni poskytovatelé sociálních služeb, kteří v současné době poskytují
sociální služby pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob, kteří na své aktivity čerpají finance z různých dotačních
a jiných veřejných zdrojů (městské a krajské rozpočty apod.), aby se již dopředu otevřela otázka zamezení možného
překrývání dotačních zdrojů, aby tedy nebyly realizované sociální služby duplicitní nebo hrazeny z více než jednoho
takového zdroje.
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V. Realizace projektu
Dne 5. 1. 2012 se uskutečnilo první setkání téměř celého „Realizačního
týmu“, který byl rozšířen o realizátory klíčových aktivit vzešlých z výběrových řízení. Pracovní setkání bylo zaměřeno na vzájemné seznámení zástupců jednotlivých organizací, ujasnění si celkového rozsahu projektu
a především byli seznámeni s provázaností jednotlivých klíčových aktivit.
Neméně důležité byly i informace o nastavených indikátorech plnění projektu. Ke sledování unikátních podpořených osob SRSS, o.p.s. vytvořilo
software „Sysifos“, který sledoval průběh podpořených osob ve všech klíčových aktivitách tak, aby nedocházelo k započítání jedné podpořené osoby u dvou či více realizátorů. Dalším bodem programu bylo nastavení obsahu měsíčních hodnotících zpráv realizátorů služeb a fakturace služeb.
Zvoleny byly měsíční hodnotící zprávy včetně ekonomické části, aby bylo
zajištěno pružné koordinování jednotlivých aktivit a současně aby bylo zajištěno pravidelné financování služeb. Koordinace po jednotlivých měsících
bylo nutné zavést i s ohledem na to, že realizátoři měli zpracované v rámci
výběrových řízení vlastní harmonogramy činností a ty bylo bezpodmínečně
nutné koordinovat, aby nedocházelo ke kumulacím akcí či nesystémové realizaci seminářů a vzdělávání.

Klíčové aktivity
Realizátoři klíčových aktivit byli zavázáni povinnostmi, které byly specifické pro výkon soutěžené služby, ale byli také
zavázáni povinnostmi, které byly pro všechny společné.
Společné povinnosti všech realizátorů klíčových aktivit
• Nesli odpovědnost za realizaci díla v celém rozsahu, a to v souladu s platnými manuály OP LZZ (tzv. Desatero OP LZZ)
a schválenou projektovou žádostí stvrzenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace (č. OPLZZ-ZS824-901/2011);
• Účastnili se tří evaluačních odborných workshopů realizovaných administrátorem, na kterých prezentovali výstupy
své práce a získávali zpětnou vazbu od ostatních realizátorů. Prostřednictvím získaných výstupů pak participovali
na prokoordinování poskytovaných sociálních i fakultativních služeb;
• Účastnili se závěrečné konference projektu, na které prezentovali výstupy poskytovaných služeb podle předmětu
smlouvy;
• Spolupracovali s koordinátorem, ekonomickým manažerem a administrátorem projektu, při realizaci zakázky (např.
organizační a administrativní záležitostí, výkaznictví a předkládání hodnotících zpráv, které jsou součástí faktur
k vyúčtování služeb).
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1. KA_01 „Administrátor projektu“
– Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník
Předmětem smlouvy bylo zajišťovat po obsahové a technické stránce řízení projektu „Sociální integrace na Jesenicku“
(CZ.1.04/3.2.00/55.00006), a to po dobu 44 měsíců od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2015. Realizátorem zakázky se stalo na základě výběrového řízení Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.

Předmět zakázky
Základními povinnostmi zhotovitele bylo spolupracovat s koordinátorem projektu a ekonomickým manažerem projektu
na úspěšné realizaci klíčových aktivit projektu, a to v souladu s harmonogramem, schváleným rozpočtem a stanovenými
indikátory projektu.
Zpracovat, a za účasti koordinátora a ekonomického manažera projektu také realizovat, celkem sedm výběrových řízení
v rozsahu od 200.000 Kč bez DPH do 6.031.568 Kč bez DPH:
• Zpracování kvalitativní analýzy (v termínu 10/2011)
• Koordinační a metodická činnost (v termínu 10/2011-12/2011)
• Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci (v termínu 10/2011-12/2011)
• Terénní programy a fakultativní služby (v termínu 10/2011-12/2011)
• Terénní programy zaměřené na osoby s návykovým jednáním (v termínu 10/2011-12/2011)
• Zajištění služeb prevence (v termínu 10/2011-12/2011)
• Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace (v termínu 10/2011-12/2011)

Spolupráce realizátora s ostatními KA
Průběžně pak SRSS, o.p.s. zprostředkovávalo informace mezi
vybranými dodavateli, koordinátorem projektu a ekonomickým
manažerem projektu, kontrolovalo dodržování harmonogramu
projektu a naplňování jednotlivých indikátorů dodavateli vzešlých z jednotlivých výběrových řízení. Podílelo se na zajištění
plynulého financování projektu za úzké spolupráce ekonomického manažera projektu. Mimo tyto činnosti se zavázalo:
• zajistit a organizovat 3 workshopy v rámci monitoringu
a evaluace naplňování klíčových aktivit, včetně technického zabezpečení,
• zajistit a organizovat 20 pracovních setkání realizátorů výběrových řízení, včetně technického zabezpečení,
• zajistit a organizovat 1 konferenci pro účastníky projektu,
včetně technického zabezpečení (= zajištění prostor, techniky a veškeré administrativy),
• zajistit dílčí podklady pro zpracování průběžných (půlročních) a mimořádných monitorovacích zpráv projektu
za úzké spolupráce koordinátora projektu,
• zajistit dílčí podklady pro zpracování závěrečné monitorovací zprávy při ukončení realizace projektu za úzké spolupráce koordinátora projektu,
• zajišťovat povinnou publicitu projektu a tisk informačního
banneru projektu za úzké spolupráce koordinátora projektu,
• zpracovat „Závěrečný shrnující dokument projektu“ o realizovaných aktivitách před ukončením realizace projektu.

Komentář realizátora
Práce na tomto projektu byla velmi hektická, zejména v období realizace veřejných soutěží a následně při nastavování
všech organizačně právních dokumentů. Nezanedbatelná byla i míra metodické podpory, kdy bylo nutné se všemi realizátory nastavit znaky publicity, formu společných dokumentů ale i vnitřních systémů kontrol načítání unikátních osob.
U každého realizátora bylo potřebné se věnovat zejména pracovním smlouvám a pracovním náplním, evidenčním kartám
a dalším dokumentům pro klienty, ale například byly řešeny i vnitřní metodické postupy, aby nedocházelo ke zdvojené- 18 -

mu vykazování klienta v organizaci. Za účelem sledování unikátních osob podpořených v celém projektu SRSS, o.p.s.
zpracovalo metodiku kódování osob, které umožňovalo unikátnost klientů kontrolovat, ať už byli vedeni anonymně nebo
pod jménem. Na to navazovala tvorba softwaru tzv. „Sysifos“, který byl každý měsíc plněn daty o klientech. V rámci této
agendy byly sledovány i pohyby klientů mezi jednotlivými realizátory klíčových aktivit. Proběhla rovněž dvě období, kde
byla sledována i četnost využívání sociálních a fakultativních služeb klienta u jednotlivých realizátorů. Nosným počinem
pak bylo zavedení „Pravidel pro kódování anonymních klientů“ do praxe. Kapitola 1 řešila tvorbu kódu, kapitola 2. Řešila
pravidla pro zpracování, vedení a uchovávání klientovy dokumentace. SRSS, o.p.s. pevně stanovilo minimální obsah karty klienta, způsob jejího uložení včetně řešení přístupu ke kartám pro případ kontroly. Součástí pravidel byla i kapitola
o archivaci těchto dokumentů.
Rovněž zpracovalo pravidla pro odevzdávání (kontrolu) hodnotících zpráv realizátora, které bylo založeno na trojité
kontrole prostřednictvím pracovníka SRSS, o.p.s., koordinátora projektu a finančního manažera projektu.
Během realizace projektu Středisko řešilo vyjasnění hierarchie pracovních koordinátorů, kteří se začali u poskytovatelů
sociálních služeb objevovat v jiných projektech. Červeným písmem jsou vyznačeni koordinátoři pro práci realizující své
činnosti na území ORP mimo Mikroregionu Jesenicka. Černým písmem pak jsou zaznamenání realizátoři projektu Sociální
integrace na Jesenicku. KA_08 s působností na ORP jako zastřešující aktivity a KA_05 s působností na území Mikroregionu Jesenicko.

Další činností Střediska ve spolupráci s koordinátorem projektu a finančním manažerem projektu bylo nastavení kontrol
na místě u realizátorů sociálních služeb. Kontroly byly hlášené a probíhaly v místě realizace sociální služby. Zaměřeny
byly na Vykazování unikátních osob, které jsou vzhledem k druhu sociální služby vedeny anonymně (dle Metodiky kódování anonymních klientů), ale i dokumentace neanonymních klientů.
Probíhala namátková kontrola čerpání finančních prostředků, kontrola
dokumentace (pracovní výkazy, dohody o provedení práce a pracovní
smlouvy včetně náplní práce) a znaky povinné publicity.
Vzhledem k tomu, že nebyl realizován investiční projekt IOP 3.1b (SKP
Boétheia) muselo být řešeno, kde se budou odehrávat aktivity projektu, které byly plánované do nových prostor. Většina aktivit byla umístěna do prostor, které zabezpečilo SRSS, o.p.s. Jeseník. Zbývající aktivity
byly uskutečněny v prostorách realizátora projektu, tedy Města Jeseník.
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2. KA_02 „Kvalitativní analýza dopadu projektu na cílové skupiny“
– Sociotrendy s.r.o. Olomouc
Předmět zakázky
• Sběr dat a zpracování vstupní kvalitativní analýzy uživatelů sociálních služeb v lokalitě a změření aktuálního - počátečního stavu působení stávajících poskytovaných služeb na cílové skupiny sociálně vyloučené romské lokality
ve spektru: děti a mládež od 16 do 26 let, dospělí jedinci a rodiny z lokality, ze startovacích bytů a azylových domů,
osoby ohrožené návykovým jednáním nebo závislé na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané, bez
přístřeší a předlužené, vracející se z výkonu trestu aj. (doba plnění 11/2011 až 03/2012)
• Sběr dat a zpracování první formativní (průběžné) analýzy ve spolupráci s koordinátorem projektu, administrátorem
projektu a realizátory jednotlivých klíčových aktivit (sociálních a fakultativních služeb) vzešlých z výběrových řízení
a v terénu Mikroregionu Jesenicko. (doba plnění 12/2012 až 04/2013)
• Sběr dat a zpracování druhé formativní (průběžné) analýzy ve spolupráci s koordinátorem projektu, administrátorem
projektu a realizátory jednotlivých klíčových aktivit (sociálních a fakultativních služeb) vzešlých z výběrových řízení
a v terénu Mikroregionu Jesenicko. (doba plnění 12/2013 až 04/2014)
• Sběr dat a zpracování sumativní (závěrečné) analýzy ve spolupráci s koordinátorem projektu, administrátorem projektu a realizátory jednotlivých klíčových aktivit (sociálních a fakultativních služeb) vzešlých z výběrových řízení
a v terénu Mikroregionu Jesenicko. (doba plnění 12/2014 až 04/2015)
Zpracování závěrečné souhrnné zprávy kvalitativní analýzy v písemné a elektronické podobě. Zpráva bude obsahovat
minimálně kvalitativní změření dopadů aktivit projektu na cílové skupiny, (tzn. uživatele sociálních i fakultativních služeb), včetně sociotechnických doporučení pro směřování jednotlivých služeb. Její výstupy poslouží jako základ k diseminaci projektu. Hotové dílo realizátor odevzdává řádně a včas administrátorovi projektu 3x v tištěné formě a 2x na CD
nosiči.

Spolupráce realizátora s ostatními KA
Spolupráce byla ve spolupráci s koordinátorem projektu a administrátorem projektu nastavena napříč všech klíčových
aktivit prostřednictvím Realizačních týmů, workshopů, ale i individuálních pracovních setkávání.

Komentář realizátora
Cílem této evaluační analýzy je především zmapovat dopad jednotlivých intervencí projektu na cílové skupiny, kterými
byly sociálně vyloučené osoby na Jesenicku a poskytovatelé služeb či místní odborníci. Tyto osoby jsou zároveň zasazeny
do demografického, sociálního a ekonomického kontextu, který je taktéž důležité zmapovat, s ohledem na průběh projektu a možné změny, které se díky intervencím projektu ve vnějším prostředí toho kontextu odehrály.
• Jaké jsou výstupy klíčových aktivit projektu, a do jaké míry byl naplněn plánovaný rozsah odpovídajících výstupů?
• Jaký měly jednotlivé klíčové aktivity a jejich výstupy dopad na cílovou skupinu podpořených osob?
• Byly naplněny potřeby v oblasti vzdělávání u cílové skupiny poskytovatelé sociálních služeb?
• Do jaké míry byl splněn cíl ohledně plánovaného počtu podpořených unikátních osob jednotlivých klíčových aktivit?
• Byly jednotlivé intervence klíčových aktivit přínosné a úspěšné v rámci prioritních oblastí, na které se projekt zaměřoval?
První etapa (11/2011 až 03/2012)
První etapa – vstupní analýza celého projektu byla zahájena v červnu 2011. Organizací projektu byl pověřen koordinátor projektu, který měl v jeho průběhu zajistit dohled nad několika klíčovými činnostmi. Koordinaci, administrativnímu
a technickému vedení zároveň odpovídalo plnění zakázky klíčové aktivity 01 „Obsahové a technické řízení projektu“.
Realizátorem této první klíčové aktivity se stalo místní Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. V rámci Realizačních týmů, ale i v terénu byla sesbírána a vyhodnocena data Vstupní analýzy, která popsala stávající stav sociální
situace a její vývoj při realizaci projektu.
Druhá etapa (04/2012 až 03/2013) a třetí etapa (12/2013 až 04/2014)
Sběr dat pro dvě samostatné formativní (průběžné) analýzy probíhal rámci Realizačních týmů, ale i v terénu Mikroregionu Jesenicka. Následně byla data vyhodnocena a předána.
Čtvrtá etapa (doba plnění 12/2014 až 04/2015)
proběhla za bezchybné spolupráce všech realizátorů klíčových aktivit a koordinátora projektu. Dokument byl zpracován
a předán ve smluvené kvalitě a kvantitě.
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Komentář Administrátora
Celková spolupráce se společností Sociotrendy s.r.o. byla na velmi profesionální úrovni. Zpracované dokumenty jsou
srozumitelné, jsou postaveny na skutečné realitě a postihují zásadní změny – respektive dopady projektu na všechny
cílové skupiny. Přidanou hodnotou jsou i sociotechnická doporučení, která lze využít pro komunitní plánování sociálních
a fakultativních služeb na Jesenicku.

3. KA_03 „Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci“
- RUBIKON Centrum o.p.s. Praha
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stalo na základě výběrového řízení Sdružení pro probaci a mediaci, o.p.s., společnost později
přejmenována na RUBIKON Centrum.
Realizátor zajišťoval služby podpory cílové skupiny k ekonomické stabilizaci v oblasti finanční gramotnosti a přímé pomoci oddlužování rodin a jedinců v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“, a to po dobu 39 měsíců (od 1. 1.
2012 do 31. 3. 2015)
Dále zajišťoval vzdělávací programy zaměřené na dluhové poradenství v rozsahu 56 výukových hodin. Z toho 24 hodin
akreditovaného vzdělávacího programu. Vzděláno bylo 15 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách vybraných zadavatelem z území ORP Jeseník (tzn. bývalý okres Jeseník). Z těchto absolventů poskytovatel vytvořil tým
místních odborníků. Poskytl jim 20 hodin profesionálních konzultací jako počáteční podporu při jejich samostatně řešených kauzách. V průběhu zakázky pro ně organizoval 4 interaktivní semináře v oblasti dluhového poradenství (každý
seminář v rozsahu 3 hodin), dále pak za účasti začínajícího místního týmu odborníků řešil 6 kauz osob z cílové skupiny ze
sociálně vyloučené romské lokality a vytvářel anonymizované příklady oddlužovacích strategií.
Realizátor zpracoval „leták prevence“ nejčastějších dluhových pastí a rizikových společností na půjčování peněz a dalších nevýhodných finančních transakcí. Zajistil jeho grafickou úpravu a tisk v počtu 4 000 kusů. Cílem bylo pomocí nástrojů prevence předcházet ekonomické nestabilitě rodin a jednotlivců.
V průběhu zakázky realizátor přebíral od pracovníků v sociálních službách (klíčových pracovníků) komplikovanější případy a zajistil tým expertů (právník, finanční poradce apod.), kteří poskytovali přímou pomoc osobám, které se již v dluzích
ocitly. Společně pak vytvářeli vhodné scénáře oddlužení. Časová dotace profesionálního individuálního dluhového poradenství zadluženým osobám ze sociálně vyloučené romské lokality Mikroregionu Jesenicko byla 320 hodin.
Spolupráce realizátora s ostatními KA
RUBIKON Centrum v rámci své zakázky KA_03 realizoval motivační semináře pro klienty KA_05 „Zajištění terénních programů a fakultativních služeb“ (Boétheia SKP) a také pro KA_07_“Zajištění služeb prevence“ (Darmoděj, o.s., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek)
Komentář realizátora – RUBIKON Centrum
Společnost RUBIKON Centrum zcela naplnila zakázku dle aktivit a nastavených indikátorů. Vzhledem k velké zadluženosti
občanů bylo odborné dluhové poradenství v plné výši vyčerpáno k datu 31. 12. 2013.
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Graf č. 2: Přehled poskytnutého odborného dluhového poradenství dle obcí

Graf č. 3: Přehled rozdělení podle míry zadlužení klientů

Graf č. 4: Rozdělení podle jednotlivých zakázek klientů
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Zajišťoval akreditované vzdělávací programy se zaměřením na dluhové poradenství v rozsahu 7 dní = 56 výukových hodin. Celkem bylo 15 absolventů, každý obdržel osvědčení o absolvování vzdělávání se specifikací obsahu (tematických
okruhů) vzdělávacích programů.

Účastníci při praktickém cvičení

Graf č. 5: - Dopad akreditovaných vzdělávacích programů na cílovou skupinu sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách - Vstupní a výstupní testy pro řešení finanční situace předlužených
osob

Na základě výše uvedené tabulky a grafu lze konstatovat, že vstupní testy účastníků kurzu nedosáhly ani v jedné oblasti úspěšnosti
50 %. Úspěšnost výstupních testů byla potom ve dvou případech
100 %, v dalších dvou téměř stoprocentní a v jednom případě lze
hodnotit úspěšnost výstupních testů okolo 90 %. Každopádně lze
zaznamenat jednoznačnou užitečnost kurzu a pozitivní dopad
na jeho účastníky.

Diskuse účastníků
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Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 8: Vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

% splnění

4 interaktivní semináře v oblasti dluhového poradenství

4 interaktivní semináře v oblasti dluhového poradenství

100



Podpoření minimálně 15 sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních
službách

Bylo podpořeno 16 unikátních osob
z cílové skupiny poskytovatelé

100



320 hodin dluhového poradenství pro
minimálně 60 unikátních osob (z cílové
skupiny klienti)

Bylo realizováno celkem 320 hodin dluhového poradenství pro 69 podpořených
osob z cílové skupiny

115



Minimálně 16 hodin profesionálních
konzultací pro místní odborníky

20 hodin konzultací o dluhovém poradenství místním odborníkům

125



Zpracování 6 kazuistik oddlužovacích
strategií

Zpracováno 6 kazuistik

100



Vypracování několika letáků prevence

Byly vypracovány a vytištěny letáky prevence a letáky nejčastějších dluhových
pastí (celkem 4000 ks)

100



Spolupráce s KA 02, 04 a 05

Spolupráce probíhala na harmonogramem stanovených činnostech

100



Komentář Administrátora
Vzhledem k sociální situaci na Jesenicku, která je ovlivněna mírou nezaměstnanosti byl velký tlak na službu odborného
dluhového poradce. Smluvených 320 hodin přímé práce bylo předčasně vyčerpáno k prosinci 2013, tedy rok a čtvrt před
ukončením projektu. V rámci těchto hodin bylo podpořeno 69 unikátních osob, přičemž jednoduchý propočet poukazuje
na fakt, že každé osobě bylo v průměru věnováno necelých 5 hodin. Nutno však dodat, že hovoříme o unikátních osobách, nikoli o osobách, které byly zaevidovány jako unikátní osoba u jiné zakázky a následně využila dluhového poradenství. Vytvořený místní tým dluhových poradců z řad zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a obecních úřadů
poskytující základní dluhové poradenství se v čase zmenšil na 2 aktivní pracovníky, kteří tuto činnost vykonávají nad
rámec svých pracovních povinností. Příčin je několik. Odchod pracovníků do starobního důchodu, odchod z pracovního
poměru a v neposlední řadě přechod pracovníků obecních úřadů do úřadu práce v souvislosti s legislativními změnami.
Zadluženost obyvatelstva na Jesenicku viditelně stoupá a velmi často se vyskytuje spolu s dalšími nežádoucími jevy,
jakými je nezaměstnanost, hrozící ztráta bydlení, závislost na sociálních dávkách apod. Projekt umožnil zadluženým
osobám na Jesenicku využívat služeb bezplatného dluhového poradenství a oddlužení, které zde do té doby nepůsobily.
Tyto služby během realizace projektu zaznamenaly nejvyšší míru poptávky a potřebnosti, což dokazuje také mnohonásobně větší počet podpořených osob, než bylo původně zamýšleno. Poskytování služeb odborného poradenství přispělo
k optimalizaci finanční situace mnoha klientů, nicméně i do budoucna lze předpokládat nárůst zadlužených osob a vysokou poptávku služeb dluhového poradenství. Po skončení projektu však, i přes tuto identifikovanou potřebnost, služby
dluhového poradenství poskytovány v rozsahu KA 03 nebudou.
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4. KA_04 “Koordinační činnost a metodická podpora pracovníků
v sociálních službách na poli terénní práce a síťování poskytovaných
terénních služeb pro cílové skupiny“ - Člověk v tísni o.p.s. Praha,
pobočka Olomouc
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stala na základě výběrového řízení organizace Člověk v tísni, o.p.s. Praha, pobočka Olomouc.
Realizátor zajišťoval služby koordinační činnosti a metodické podpory pracovníků v sociálních službách na poli terénní
práce a síťování poskytovaných terénních služeb pro cílovou skupinu projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ (od 1.
1. 2012 do 31. 3. 2015)
Prostřednictvím prokoordinovaných terénních forem služeb podpořil cílovou skupinu sociálně vyloučené lokality ORP
(obce s rozšířenou působností) Jeseník. Realizátor ve spolupráci s koordinátorem a administrátorem provedli prvotní
oslovení subjektů, institucí a organizací, poskytujících terénní práci. Oslovené subjekty byly vyzvány ke spolupráci na aktivizaci a koordinaci poskytovaných terénních služeb. Smyslem bylo i metodické sjednocení postupů práce terénních
pracovníků. V průběhu zakázky s nimi poskytovatel průběžně komunikoval a poskytoval jim konzultace. Poskytovatel
ve spolupráci s koordinátorem a administrátorem zajišťoval součinnost s vybranými realizátory klíčových aktivit 05 – 08.
Realizátor vytvořil komunikační platformu poskytovatelů pracujících v terénu na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko, s cílem vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko. Koordinoval a metodicky podporoval sociální a další pracovníky
poskytující terénní služby. Cílem bylo systémovými kroky postupovat při prokoordinování poskytovaných terénních forem služeb pracujících s vytčenou cílovou skupinou. Za tím účelem realizoval 14 pracovních setkání terénních pracovníků, kterým poskytl metodickou podporu, a 8 tematických odborných seminářů za účelem zvyšování kvality terénní práce
s cílem poskytnout terénním pracovníkům na území ORP Jeseník rovný přístup ke zkvalitňování poskytovaných služeb.
Tematické semináře mimo zvyšování odborných kompetencí terénních pracovníků sloužily i jako prevence syndromu
vyhoření. První vstupní seminář k dluhové problematice cílové skupiny byl uskutečněn ve spolupráci s realizátorem klíčové aktivit č. 03. Jeden ze seminářů zaměřený na návykové chování byl uskutečněn ve spolupráci s realizátorem klíčové
aktivit č. 06. Ostatní semináře byly zaměřené dle aktuálních potřeb terénních pracovníků v souladu s potřebami cílové
skupiny a specifiky lokality.
Realizátor dále zpracoval dokument „Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko“ (prostřednictvím všech subjektů bez ohledu na formu zřizovatele na území ORP Jeseník). Návrh dokumentu předložil ke konzultaci koordinátorovi a administrátorovi projektu, kteří
dokument připomínkovali a odsouhlasili. Po schválení návrhu zajistil realizátor grafickou úpravu a tisk 30. kusů této
brožury.

Spolupráce realizátora s ostatními KA
Realizátor KA_04 využil odborných zkušeností a realizoval „Vstupní seminář k dluhové problematice cílové skupiny“,
který byl uskutečněn ve spolupráci s realizátorem KA_03 „Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci“ RUBIKON
Centrum, o.p.s. a jeden seminář zaměřený na návykové chování byl uskutečněn ve spolupráci s realizátorem KA_06 Darmoděj o.s.

Komentář realizátora – Člověk v tísni o.p.s.
1. Iniciace platformy
V rámci této aktivity vznikla analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP. Analýza obsahuje charakteristiku
území, charakteristiku subjektů poskytující terénní služby, geografické vymezení těchto služeb, rozdělení terénních sociálních služeb podle cílových skupin, problematika a tematické zaměření jednotlivých terénních sociálních služeb.
Tato analýza byla vytvořena pouze v elektronické verzi a sloužila jako podklad pro vytvoření dokumentu „Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb“
Co se podařilo:
• zpřehlednit všechny subjekty poskytující terénní programy,
• zpřehlednit terénní programy dle cílových skupin a dle jejich zaměření,
• geografické vymezení jednotlivých terénních služeb na území ORP Jeseník.
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2. Odborné metodické vedení
V rámci této aktivity probíhaly průběžně konzultace telefonicky, emailem a osobně. Ze začátku v době zavádění terénních
programů na Jesenicku probíhaly konzultace intenzivněji.
Co se podařilo:
• poskytnout podporu pro zavadění nových služeb na Jesenicku formou konzultací,
• poskytnout podporu při řešení klientských kauz,
• reagovat na potřeby poskytovatelů a aktivně je řešit.
3. Pracovní setkávání terénních pracovníků
V rámci této aktivity proběhlo 12 pracovních setkání v průběhu celé zakázky. Témata jednotlivých setkání si určovali
členové sami dle jejich potřeby, ze začátku se pracovalo na sestavení členů platformy, na tvorbě analýzy a její připomínkování, dalšími tématy pak byla práce s kazuistikami, praktické nácviky dovedností v oblasti poradenství a případové
konference.
Co se podařilo:
• pravidelně setkávat a připravovat platformu dle potřeby členů
• aktivně zapojit i jiné experty z oblasti terénních programů.
Co se nepodařilo:
• ustálit počet členů na platformě.
4. Realizace odborných tematických seminářů
Celkem proběhlo 8 seminářů v časové dotaci 6 hod./1 seminář. Semináře vycházeli z potřeb členů platformy. Témata
proběhlých seminářů:
• metody sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách,
• terénní programy versus sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi,
• nepojistné sociální dávky v roce 2012,
• kazuistický seminář I, II,
• úvod do poradenských dovedností a další 2 semináře ve spolupráci s KA_06 a 07 Darmoděj o.s.
a KA_03 RUBIKON Centrum o.p.s.
5. Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb
Dokument byl předán v tištěné formě v počtu 30 ks a 1x na CD nosiči.
Dokument vychází z praxe a ze zkušeností, po kterou zde realizátor působil. Jednotlivé kapitoly vychází též z praxe poskytovatelů a přímo z kazuistik, které jsou v dokumentu popisovány.
Standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb. Dokument vznikal zejména z úvodní analýzy
(analýza stávajících poskytovaných terénních služeb a analýza spolupráce a návrh mechanismů spolupráce do budoucna). Byl průběžně aktualizován a přepracováván tak, aby reflektoval praxi spolupráce subjektů, tak jak bude rozvíjena,
testována a ověřována při realizaci pracovních setkávání terénních pracovníků a částečně i z aktivit odborných metodických konzultací.
Výsledná metodika modelu je určena primárně terénním sociálním pracovníkům a terénním pracovníkům. Může být
užitečná pro pracovníky dalších sociálních služeb, které na terénní formy práce navazují, v neposlední řadě je užitečná
pro pracovníky dalších úřadů a institucí a je považováno za vhodné, aby s ní byli seznámení pracovníci OSPOD a kurátoři
pro mládež.
V metodice je popsáno, jak se mohou doplňovat a překrývat terénní služby (se stejnou, či podobnou registrací/zaměřením) formou příkladů z praxe, dále kde by se činnost terénních služeb mohla, či dokonce měla navazovat na práci jiných
služeb v regionu, či blízkých institucí (nemusí jít o jen sociální služby, ale také úřady, instituce). Je zde popsána spolupráce v zájmu klientů za použití sjednocujících pravidel a nejvíce je text zaměřený na práci s rodinou, protože na tomto
poli měl realizátor zakázky a výstupu nejvíce zkušeností.
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Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 9: Vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

% splnění

Vytvoření standardizovaného modelu
spolupráce subjektů

Byl vytvořen standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních
služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko

100



Analýza stávajících poskytovatelů terénních služeb, jejich geografický dosah

Byla zpracována analýza poskytovatelů
služeb a zaznamenáno jejich geografické pokrytí u organizací: Boétheia,
Darmoděj, DROM, Společenství Romů na
Moravě, Zahrada 2000 a Ester

100



Byly nastaveny podmínky pro vzájemnou
Vytvoření komunikační platformy pracov- spolupráci a metodické vedení komuniníků v terénních službách
kační platformy pracovníků v terénních
službách

100



Realizace 8 odborných seminářů pro
terénní pracovníky

100



Odborné semináře byly naplněny ve stanoveném rozsahu dle harmonogramu

Komentář Administrátora
V rámci realizované zakázky bylo stěžejní vytvoření standardizovaného modelu spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb na území ORP Jeseník se zaměřením na Mikroregion Jesenicko a to prostřednictvím zástupců všech subjektů
bez ohledu na formu zřizovatele na území ORP Jeseník. Zpracovaná analýza stávajícího stavu sociálních služeb - terénních programů – byla k dispozici všem realizátorům projektu. Důraz byl kladen i na provázání této části zakázky s KA_02
– Sociotrendy, která s tímto materiálem dále pracovala v rámci vstupní analýzy.
Největším přínosem je však nastavená spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a do praxe zavedený způsob předávání klientů na základě vymezených pravidel, ošetřených tzv. trojdohodami.
Neustálený počet členů Platformy terénních pracovníků se odvíjel od personálních změn poskytovatelů sociálních služeb
z finančních důvodů. Jedním aspektem je způsob financování sociálních služeb z roku na rok, kdy 1. čtvrtletí kalendářního roku poskytovatelé nemají finanční prostředky a jsou nuceni propouštět zaměstnance nebo alespoň krátit úvazky.
Druhým aspektem je realizace sociálních služeb, které nejsou adekvátně zabezpečeny finančními prostředky. Následkem
toho vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci odcházejí za lepším platem. Je důležité podotknout, že platy sociálních
pracovníků jsou diametrálně rozdílné, dle typu zaměstnavatele. Například porovnání mezi sociálním pracovníkem NNO,
příspěvkových organizací a MěÚ. Seřazeno od nejméně finančně ohodnocených výkonů stejné práce k více ohodnoceným
výkonům. Důležitou roli hraje i doba trvání pracovního poměru, kdy v NNO je velmi ekonomicky rizikové „mít“ zaměstnance na dobu neurčitou. Současný neutěšený stav financování by se měl zlepšovat v souvislostech se střednědobým
plánováním rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni a tvorbou sociální sítě ošetřené tzv. Akčním plánem. Ten pak
zahrnuje sociální služby, které budou finančně podporovány. V době realizace projektu však tento Akční plán a způsob
financování sociálních služeb nebyl zaveden.
Hodnotíme velmi dobrou spolupráci Člověka v tísni s Administrátorem (KA_01) a koordinátorem projektu, která dala
základ bezproblémového prokoordinování činností s ostatními realizátory.
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5. KA_05 „Zajištění terénních programů a fakultativních služeb“
- Boétheia - společenství křesťanské pomoci
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stalo na základě výběrového řízení Společenství křesťanské pomoci Boétheia Jeseník. Realizátor zajišťoval poskytování činností - služeb vedoucích ke zvyšování sociálních
a profesních dovednosti cílové skupiny prostřednictvím sociálních služeb s podporou fakultativních činností.
• služby sociální prevence - terénní programy
• fakultativní služby – odborné poradenství, motivační semináře.
Dodavatel prostřednictvím sociálních služeb terénních programů, ambulantních forem odborného poradenství a dalších
fakultativních činností poskytoval služby vedoucí ke snížení dopadů sociálního vyloučení osob v lokalitě Mikroregionu
Jesenicko a azylových domů v Jeseníku. Cílem bylo poskytovat sociálně vyloučeným osobám přístup ke službám umožňující návrat na trh práce, bydlení a vzdělávání.
Dodavatel při poskytování terénních služeb spolupracoval s Úřadem práce ČR (krajskou pobočkou Olomouc, kontaktním
pracovištěm Jeseník), Městským úřadem Jeseník a obecními úřady Mikroregionu Jesenicko (Lipová-lázně, Bělá pod Pradědem, Ostružná a Česká Ves) při vyhledávání a kontaktování osob s rizikovým způsobem života, minimalizoval rizika
jejich způsobu života se zaměřením na jejich začlenění do společnosti, poskytování potřebné a časově vyvážené pomoci.
Dále zajišťoval systémovou práci s klienty prostřednictvím docházky terénního pracovníka do tzv. startovacích bytů města Jeseník. Součástí smlouvy s klientem na poskytnutí bydlení byla povinná minimální účast na motivačních aktivitách
v rámci fakultativních služeb zakotvená ve smlouvě o bydlení.
Formou fakultativních ambulantních služeb dodavatel realizoval (prostřednictvím sjednaných odborníků) motivační
semináře, které byli zaměřené na sociální a pracovní rehabilitaci, prevenci sociálně patologických jevů a předcházení
ekonomické nestability, oddlužování, komunikace, základy odpovědného přístupu ke svému zdraví, právní poradenství,
prevence kriminality, význam práce s PC a výuka na PC apod. Dále pak prostřednictvím fakultativních služeb externího
týmu odborných poradců (právník, psycholog, terapeut, dluhový poradce apod.) zajišťoval odborné poradenství.
Důležitým prvkem byla koordinace terénních pracovníků a koordinátorů pro bydlení a pro práci sociálního pracovníka
v návaznosti na individuální plány klientů při pomoci udržení nebo získání zaměstnání, bydlení apod. Koordinátor pro
práci zajišťoval podporu cílové skupině při udržování či získávání pracovních návyků a dovedností, případně při získání
a udržení zaměstnání v souladu s individuálními plány. Terénní programy byly poskytovány celoročně od pondělí do pátku podle potřeb cílové skupiny. Byly zaměřené na poskytování podpory k získávání základních sociálních a profesních
dovedností. Docházka terénního pracovníka byla směrována do startovacích bytů, vyhledávání a kontaktování klientů
ve spolupráci s Městským úřadem Jeseník, Úřadem práce ČR (krajskou pobočkou Olomouc, kontaktním pracovištěm Jeseník) a obecními úřady Mikroregionu Jesenicko. Realizátor zajistil poskytování odborného poradenství dle potřeb cílové
skupiny, klienti startovacích bytů a osoby z terénu Mikroregionu Jesenicko.
• Minimálně 66 podpořených unikátních osob
• Poskytnutí 252 hodin fakultativní služby odborného poradenství (externí tým odborných poradců);
• Poskytnutí 70 tematických seminářů (1 seminář = 4 hodiny), 7 sérií desetidenních seminářů v celkovém rozsahu 280
hodin (z toho minimálně jeden seminář k dluhové problematice poskytovatelem klíčové aktivity 03 a jeden seminář
k látkovým a nelátkovým závislostem poskytovatelem klíčové aktivity 06). Popis klíčových aktivit je přílohou č. 2 této
zadávací dokumentace;
• Personální zajištění zakázky 5,5 úvazku včetně externích odborníků (lektorů motivačních seminářů, odborníků
na poskytování odborného poradenství a supervizora sociálních služeb):

Spolupráce realizátora s ostatními KA
• Účast na aktivitách realizovaných v rámci KA_ 03 minimálně 1 sociálním pracovníkem nebo pracovníkem v sociálních
službách;
• Účast na aktivitách realizovaných v rámci KA_04 minimálně 1 terénním pracovníkem,
• Spolupráce s KA_02 při realizaci „Kvalitativní analýzy“ sloužící jako nástroj měření dopadu jednotlivých zakázek
projektu na cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené romské lokality Mikroregionu Jesenicko.

Komentář realizátora
Koordinátor pro zaměstnávání a terénní pracovník:
S přihlédnutím k individualitě každého klienta probíhaly v rámci individuálních schůzek s klientem následující činnosti:
mapování klienta (SWOT analýza, příp. test osobnosti), tvorba životopisu, motivačního dopisu, vyhledávání a oslovování
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vhodných zaměstnavatelů. Klient mohl čerpat podporu i po nástupu do práce s cílem minimalizovat rizika ukončení pracovního poměru ve zkušební době (asistence na pracovišti, vzdělávání zaměstnavatelů apod.).

Co se povedlo:
• Navázat úzkou spolupráci s NNO v regionu a vytvářet tzv. tréninková místa pro dlouhodobě nezaměstnané;
• Proniknout do problematiky realizace APZ v této sociálně vyloučené lokalitě a u vybraných klientských případů spolupracovat s ÚP v rámci IAP.

Co se nepovedlo:
• Přetrvávající boj s diskriminací na pracovním trhu – věková, rasová apod.;
• Systematická spolupráce s ÚP a předávání informací zprostředkovateli se souhlasem klienta;
• Někdy došlo k přecenění sil klienta a opomnělo se na nutnou dávku kontroly.

Závěr:
Ukazuje se, že pro návrat dlouhodobě nezaměstnaných osob na pracovní trh jsou důležité dva základní faktory:
• Individuální poradenství pro uchazeče o zaměstnání (např. projekt Pracovní návyky jako komplex individuálního
poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu),
• aktivní monitoring zaměstnavatelů.

Koordinátor pro bydlení a terénní pracovník pro bydlení:
Co se povedlo:
• Navázání spolupráce (různého rozsahu a charakteru) s řadou drobných soukromých pronajímatelů a tím napomáhat
klientům k získání bydlení;
• Ve spojení s drobnými pronajímateli a azylovými domy naplňovat princip třístupňového systému prostupného bydlení;
• Působit preventivně proti ztrátě bydlení klientů prostřednictvím mediace a antiopresivní práce;
• Navázat spolupráci s majiteli místních ubytoven;
• Propojit se s bytovou komisí města Jeseník;
• Spolupracovat se zastupitelstvy místních obcí ve smyslu preventivní práce s nájemníky, kterým hrozilo vystěhování;
• Založit „platformu pro bydlení“;
• Vytvořit metodiku prostupného bydlení.
• Nastavena dobrá komunikace se zástupci obcí. Pomoc klientům v obcích byla poskytována nejen v rámci aktivního
vyhledávání klientů, ale také na doporučení zaměstnanců obcí.
• Pomoc při znovuzapojení dodávky energií, vyjednání konkrétní pomoci ze strany obcí
• Pomoc klientům v oblasti základního dluhového poradenství,

Co se nepovedlo:
• Zajistit udržitelnost systému prostupného bydlení po ukončení projektu;
• Vytvořit on-line trh s bydlením;
• Vytvořit systém finanční ochrany pronajímatelů tzv. „garanční fond“ před riziky spojenými s poskytnutím bytu
do prostupného bydlení.
• zapojit klienty do aktivního vyhledávání vhodného bydlení, vyjednávat s majiteli nemovitostí o možnostech bydlení,
kontrola nájemních smluv, tak aby nebyly nevýhodné pro klienta a ani pro pronajímatele.
• dostatečně a efektivně bojovat proti organizacím, které za úplatu poskytují finanční poradenství, přičemž klienty
ve většině případů poškozují

Závěr:
Pokud klient měl problém, se kterým mu naše sociální služba neuměla pomoci, pokusili jsme se nalézt jinou možnost
pomoci. Ať už v jiné sociální službě, nebo odkázáním na jiný úřad, který se danou problematikou zabývá. Bezchybná
spolupráce byla navázána s organizacemi ZAHRADA 2000, Darmoděj o.s., Pečovatelská služba Jeseník, ad. Nejčastějším
ohodnocením ze strany klientů bylo poděkování za pomoc a hlavně za podporu, že je někdo vyslechl.
V rámci tříletého působení v pěti obcích Mikroregionu Jesenicko byla řešena velká škála problémů klientů. Jejich nejčastějším tématem bylo právě bydlení, zaměstnání a dluhy. Ve své práci jsme se však setkali i s jinými problémy, jako jsou
duševní onemocnění, partnerské problémy, vztahové problémy, právní problémy (např. dědictví, společné jmění man- 29 -

želů), rozvodová řízení, úprava výchovy a výživy nezletilých dětí. Díky podpoře společnosti MBA Empire a Křesťanského
společenství jsme mnoho lidí mohli v jejich tíživé situaci podpořit zprostředkováním potravinové pomoci. Do pomoci
našim klientům se zapojili také jiné subjekty, a to Obec Bělá pod Pradědem, Obec Česká Ves, Obec Ostružná, Obec Lipová-lázně, Křesťanské společenství v Jeseníku, Římskokatolická farnost v Jeseníku, firma Levisticum, firma Rantep Jeseník
s.r.o., SKP Boétheia (azylové domy a noclehárny), Internet poradna v Olomouci, Rubikon centrum, Člověka v tísni o.p.s.,
Maltézská pomoc o.p.s., Charitu Javorník, Pečovatelská služba města Jeseník, MěÚ Jeseník (sociální pracovníci, OSPOD,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví), Úřad práce v Jeseníku (oddělení Pomoci v hmotné nouzi, Dávek státní
sociální podpory, Dávek pro zdravotně postižené, Evidence nezaměstnaných), Mgr. Ivan Stránský, Mgr. Monika Novotná,
Ondřej Kameník ad.
Poradenství v rozsahu 250. hodin bylo nejvíce využíváno v právní a dluhové oblasti. Motivační semináře v rozsahu 280.
hodin bylo realizováno pro 517 klientů. Semináře byly využity jako podpůrná fakultativní služba pro motivaci klientů
ke zlepšení své sociální situace.

Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 10: Vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

Podpoření minimálně 66 unikátních osob

Celkem 291 podpořených unikátních
osob (klientů)

% splnění
440



Poradenství bylo poskytováno v následujících oblastech:
• právní (čerpáno 150 hodin)
Minimálně 252 hodin poradenství odbor• dluhové (čerpáno 92 hodin)
níků
• psychologické (čerpány 2 hodiny)
• pracovní diagnostika (čerpáno 8 hodin)

100



Poskytování motivačních seminářů bylo
Minimálně 280 výukových hodin motivačnaplněno dle stanoveného harmonograních seminářů (tzn. realizovat 70 motimu a smlouvy, tedy 70 motivačních semivačních seminářů)
nářů, kterých se účastnilo 517 klientů

100



Minimálně jeden seminář z KA 03

Motivační seminář na téma „Finanční
gramotnost“ pro cílovou skupinu projektu (KA 03)

100



Spolupráce na organizaci motivačních
seminářů s KA 06

Seminář konaný 27.3.2013 na téma „Závislosti“ v DC Restart v Jeseníku (ve spolupráci s KA 06)

100



Účast na aktivitách KA 04

Seminář „Nepojistné sociální dávky
2012“ (21. 6. 2012, KA04);
Setkání terénních pracovníků („Platforma pro terénní pracovníky“, 28. 6. a 25.
9. 2012, KA 04).

100



Personální zajištění: minimálně 1 sociální pracovník, 1 koordinátor pro bydlení, 1 koordinátor pro práci, 2 terénní
pracovníci

Realizační tým byl úspěšně sestaven
ve složení 1 sociální pracovník, 1 koordinátor pro bydlení, 1 koordinátor pro
práci, 2 terénní pracovníci

100



- 30 -

Komentář Administrátora
Při realizaci této zakázky se projevila hloubka potřebnosti obyvatelstva na Jesenicku v oblasti zaměstnávání a bydlení.
S tím je úzce spojena i oblast zadluženosti obyvatelstva. Úzká spolupráce odborníků z KA_03 zabývající se dluhovým
poradenstvím a KA_08 mezioborovou spoluprací v oblasti zaměstnanosti.
Realizátor maximálně využil prostor pro spolupráci i s jinými poskytovateli sociálních služeb v případě, kdy klient potřeboval podporu odborníků sociálních služeb zaměřených na osoby s duševním onemocněním prostřednictvím tzv. trojdohod. Tento nástroj byl přínosem práce KA_04 při nastavování spolupráce terénních pracovníků napříč pomáhajících
organizací v zájmu klienta. Díky promyšlené a prokoordinované práci realizátora bylo podpořeno mnohonásobně více
klientům, jak je popsáno v závěrečné kapitole o naplňování indikátorů.
Zpracovaný systém prostupného bydlení byl publikován Agenturou pro sociální začleňování jako příklad dobré praxe
v manuálu dobrých praxí „Prostupné bydlení“ J. Sládek, J. Snopek(ISN 978-80-7440-114-5.

Graf č. 6: Počty klientů v rámci oblastí cílů, které pro ně byly prioritní

6. KA_06 „Terénní program pro osoby s návykovým chováním“
– Darmoděj o.s. Jeseník
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stala na základě výběrového řízení společnost Darmoděj o.s. Jeseník. Realizátor zajišťoval služby terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku
(od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2015)
Realizátor poskytoval nepřímou podporu cílové skupině realizací 1 semináře pro pracovníky v sociálních službách v rámci
klíčové aktivity. Dále pak realizoval 6 seminářů po 3 hodinách pro celkem 48 osob, včetně 20. hodin konzultací terénním pracovníkům v sociálních službách působících na území obce s rozšířenou působností (ORP) Jeseník k rozpoznání
hlavních znaků závislých osob a možných postupů práce s nimi pro dodavatele terénních služeb projektu. Pro pracovníky
v sociálních službách pracujícími s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním realizátor zpracoval manuál řešící postupy a příklady praxe v oblastech kontaktní práce, sociálního poradenství, informačního servisu,
zprostředkování následné péče, doprovodu, základních zdravotnických ošetření, krizové intervence apod. Dále realizoval 1 motivační seminář, který byl určen pro cílovou skupinu klíčové aktivity. Cílem bylo prostřednictvím poskytnutých
konzultací, seminářů a zpracovaného manuálu zvyšovat kvalitu práce terénních pracovníků při dosahování zmírnění dopadů návykového jednání na cílovou skupinu a na společnost. Celkový rozpočet zakázky byl počítán bez seminářů realizovaných ve spolupráci klíčových aktivit 04 a 05, v rámci nichž bylo hrazeno lektorné. Realizátor poskytl přímou podporu
cílové skupině prostřednictvím zajištění terénní sociální práce v rozsahu 0,5 úvazku na území ORP Jeseník. Cílem bylo
vyhledávat uživatele s látkovými a nelátkovými závislostmi a dopomoci jim ke změně jejich životního stylu, k integraci
do běžného života. Jednalo se o přímou práci s klienty, kteří jsou závislí na drogách, alkoholu, výherních automatech
apod.. Smyslem zakázky bylo poskytovat pomoc lidem, kteří jsou dlouhodobě závislí na návykových látkách či návykovém
jednání nebo jsou jimi ohroženi, ke změně životního stylu, a to formou terénní sociální práce v jejich přirozeném prostředí. Primárně šlo o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, spojených s rizikovým způsobem života cílové skupiny
a druhotně jejich vlivu na rodinu a společnost.
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Spolupráce realizátora s ostatními KA
• Realizátor spolupracoval při realizaci „Kvalitativní analýzy“ k měření úspěšnosti zakázky s vybraným realizátorem klíčové aktivity 02, která sloužila jako nástroj měření dopadu jednotlivých klíčových aktivit na cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené romské lokality. Dále
pak spolupracoval s vybranými realizátory klíčových aktivit 04, 05, 07 a 08.

Komentář realizátora
V rámci plnění nastavených indikátorů v této zakázce jsme se potýkali především s personálním obsazením pracovních pozic - několikrát došlo ke změnám. V rámci poskytování služeb pak
s negativním hodnocením veřejnosti = předsudky při práci se závislými osobami.

Průběh činností:
• Zpracování plánu terénního programu bylo náročné, vzhledem k finančním
možnostem zakázky;
• Vytvoření informačního letáku s místní a časovou dostupností a úprava www
stránek
• Vytvoření a vyhodnocení dotazníku na téma gambling a průběžná spolupráce
s realizátorem KA_02 na vyhodnocení dopadu projektu na cílové skupiny;
• Zahájení příprav pro tvorbu manuálu
• Prezentovali jsme na Workshopech projektu a závěrečné konferenci výstupy
naší práce;
• Účastnili jsme se seminářů a vzdělávacích programů KA_03, 04 a 08, které byly
pro naše pracovníky velkým přínosem;
• Účast na realizačních týmech byla podnětná a měli jsme tak aktuální přehled
o situaci na Jesenicku i celkové organizaci poskytovaných služeb;
• Zpracovali jsme „Manuál pro pracovníky v sociálních službách pracující s osobami závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním“ řešící postupy
a příklady praxe práce s osobami s látkovými a nelátkovými závislostmi, který byl distribuován pracovníkům obcí,
ÚP a poskytovatelům sociálních služeb zabývajících se jinými cílovými skupinami, které však mohou s naší cílovou
skupinou přijít do profesního styku;
• Poskytovali jsme odborné konzultace sociálním pracovníkům z celého území ORP, kteří se dostali do kontaktu s cílovou skupinou osob s návykovým jednáním a různými typy závislostí;
• Účast na platformě terénních pracovníků otevřela možnosti a další formy spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi;
• Pravidelné výjezdy v rámci ORP byly uskutečňovány na trasách uvedených na mapce;
• Pravidelné porady týmu TP a práce pod supervizí;
• Podpořili jsme 41 unikátních klientů a 9 pracovníků sociálních služeb;
• Účast na závěrečné konferenci k projektu.
V rámci realizace zakázky byla vytvořena mapa terénních služeb,
ve které byla zakreslena nejen místní, ale i časová dostupnost služeb
na území ORP Jeseník. Mapa byla průběžně aktualizována a v roce 2014
byla rozeslána všem klíčovým obcím či představena na osobních schůzkách se starosty dotčených obcí.
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Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 11: Vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

Podpoření min. 35 unikátních osob

Celkově bylo podpořeno 50 unikátních
osob (41 klientů a 9 poskytovatelů)

142



Minimálně 16 konzultací k rozpoznání
závislých osob

Do konce února 2014 proběhlo 20 konzultací terénním pracovníkům

125



Manuál pro pracovníky v sociálních
službách

Byl zpracován Manuál pro pracovníky
v sociálních službách pracující s osobami
závislými na návykových látkách a s návykovým jednáním. Celkem bylo vydáno
30 výtisků, které byly distribuovány mezi
poskytovatele sociálních služeb a odbornou veřejnost.

100



133



Bylo realizováno 8 seminářů, z důvodu
Minimálně 6 seminářů pro terénní a socivelkého zájmu a pozitivního hodnocení
ální pracovníky
seminářů ze strany cílové skupiny

% splnění

1 motivační seminář realizovaný pro
pracovníky KA 04

Byl realizovaný 1 seminář pro pracovníky
v sociálních službách - účastníky klíčové
aktivity 04 (lektorné bylo hrazeno z rozpočtu KA 04)

100



Minimálně 1 seminář realizovaný pro
pracovníky KA 05

22.5. a 14.8. 2014 odškoleny semináře
na AD Boétheia na téma „Závislost“

100



Komentář Administrátora
Terénní programy mají na první pohled málo podpořených osob. Je nutné dodat, že zvyklostí této cílové skupiny je udržovat si anonymitu a z toho důvodu je běžné, že jedna osoba využívá služeb výměnného programu injekčních stříkaček
pro více uživatelů. Vzhledem k zakořeněným předsudkům jsme se společnými silami věnovali osvětě. Mezi politickými
reprezentacemi, které rozhodují o podpoře či nepodpoře této služby je běžný názor, že se nebudou starat o to, aby „feťáci“ měli zajištěny komfortní služby. Spojeným úsilím se nám podařilo uvést v povědomí, že se nejedná o komfort pro
cílovou skupinu, ale o systémovou práci s klienty, která se snaží udržet jistou úroveň bezpečného prostředí pro většinovou společnost.
Výpovědní hodnotou o stavu drogových závislostí hovoří i fakt, že za rok 2013 bylo vyměněno 7877 injekčních stříkaček.

7. KA_07 „Zajištění služeb prevence proti sociálnímu vyloučení
a kriminalitě mládeže“ - - Darmoděj o.s. Jeseník - (NZDM 4.lístek)
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stala na základě výběrového řízení společnost Darmoděj o.s. Jeseník. Realizátor zajišťoval služby prevence proti sociálnímu vyloučení a kriminalitě dětí a mládeže projektu „Sociální integrace na Jesenicku“, (od 1. 1.
2012 do 31. 3. 2015)
Cílem poskytovaných služeb bylo snižování potulky cílové skupiny „děti ulice“ a kriminality mládeže, snižování jejich
zvyšujícího se procenta společensky nežádoucího chování a sociálně patologického chování, které je zvyšováno vysokou
mírou nezaměstnanosti a sociálním vyloučení rodičů. Poskytovatel zakázky vyhledával děti a mládež ve věku od 16 do 26
let prostřednictvím terénních pracovníků a v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“) nabízel
smysluplné činnosti o víkendech a získával je pro aktivity k rozvoji jejich kreativity a osobnosti v bezpečném prostředí.
Realizátor prostřednictvím terénních pracovníků na území Mikroregionu Jesenicko vyhledával děti
a mládež ve věku 16 až 26 let, které jsou přirozenou součástí cílové skupiny. Z přirozenosti cílové skupiny vyplývá nedůvěra k formálním institucím a službám. Sdružují se proto spíše v jiných pro ně přirozených, avšak rizikových místech, jako
jsou parky, herny apod.
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Realizátor zajistil rozšíření sociální služby NZDM o víkendech s cílem minimalizace pohybu dětí a mládeže v parcích,
hernách a ulicích, tedy snížení jejich výskytu v rizikovém prostředí, kde se mohou dostat k alkoholu, herním automatům
a drogám.
Další požadovanou službou zakázky byla podpora cílové skupiny poskytováním fakultativních služeb (vhodně zvolených
témat „seminářů“ včetně semináře k finanční gramotnosti prostřednictvím vyškolených místních odborníků - propojení
s činnostmi klíčové aktivity 03 a 06 - látkových a nelátkových závislostí). Semináře zajistil prostřednictvím sjednaných
lektorů ve výši minimálně 150 výukových hodin (1 seminář má 3 výukové hodiny). Dále pak se podílel na distribuci „letáků prevence“ nejčastějších dluhových pasti a rizikových společností na půjčování peněz a dalších nevýhodných finančních transakcí mezi dětmi a mládeží, které budou zpracovány a vytištěny prostřednictvím realizátora klíčové aktivity 03.
Poskytovatel služeb zajistil personální obsazení: sociální pracovník s úvazkem 0,2, terénní pracovník 2,0 úvazky a vedoucí/ekonom zakázky v rozsahu 0,2 úvazku.

Spolupráce realizátora s ostatními KA
• s vybraným realizátorem klíčové aktivity 02 při realizaci kvalitativní analýzy sloužící jako nástroj měření dopadu
jednotlivých klíčových aktivit/zakázek projektu na cílovou skupinu osob ze sociálně vyloučené romské lokality Mikroregionu Jesenicko,
• zajistil účast 1 svého zaměstnaného sociálního nebo terénního pracovníka na realizaci klíčové aktivity 03 při vzdělávání vznikajícího místního týmu odborníků k dluhovému poradenství a zodpovídá za distribuci „letáků prevence“
nejčastějších dluhových pastí a rizikových společností na půjčování peněz a dalších nevýhodných transakcí cílové
skupině děti a mládež ve věku od 16 do 26 let (tvorba a tisk „letáků prevence“ byli zajištěny v rámci realizace klíčové
aktivity 03),
• zajistil účast minimálně 1 svého terénního pracovníka na aktivitách vybraného realizátora klíčové aktivity 04 (metodická podpora terénních pracovníků),

Komentář realizátora
• Realizace rozšíření provozní doby NZDM4.lístek o víkendový provoz proběhla bezodkladně po zahájení realizace zakázky. Byl tak
vytvořen větší prostor pro práci s cílovou skupinou a hojně využíván. Víkendový provoz se ukázal být velikým přínosem. Dokladem
potřebnosti rozšíření služby je vysoká návštěvnost klientů, která se
pohybuje v průměru 25 klientů na den.
• Poskytovat sociální službu NZDM 4.lístek terénní formou v mikroregionu Jesenicko bylo nutno zavést. V prvních měsících bylo prováděno zejména mapování oblasti a vytýčení lokalit, ve kterých se
sdružuje cílová skupina. Jednalo se zejména o parky a autobusové
a železniční zastávky. Ve městě Jeseníku o oblast hotelu Alkron
a okolí autobusového nádraží. Časová dotace terénní formy poskytování služby byla v zimním období stanovena na dva dny v týdnu. V letním období na tři dny v týdnu kdy byl potvrzený předpoklad většího pohybu cílové skupiny v terénu.
• Realizováno bylo 50 tematických (vzdělávacích a preventivních) besed pro cílovou skupinu například na témata:
Zdravý životní styl, Poruchy příjmu potravy, Finanční gramotnost, Rasismus a extremismus, Volba povolání, Drogy
a rizika spojené s jejich užíváním, Šikana a kyberšikana, Alkohol a mladiství, Sexuální výchova, První pomoc a další.
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Graf č. 7: Nejčastěji řešená témata v rámci terénního programu

Graf č. 8: Vyhodnocení úspěšnosti besed

Fotografie z realizace služby

Fotografie vlevo nahoře zachycuje externí aktivitu klubu „sportovní odpoledne“. Jejím  cílem bylo motivovat cílovou skupinu
ke zdravému trávení volného času.
Fotografie vpravo nahoře je pořízena na besedě „šikana a kyberšikana“. Jako host byla pozvána zástupkyně PČR.
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Vystoupení účastníka soutěže „Super Star“ Martina Šafaříka v rámci víkendového
provozu NZDM 4.lístek.
Beseda „První pomoc“

Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 12 vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

% splnění

Podpoření minimálně 52 unikátních osob Celkem podpořeno 60 unikátních osob (59
cílové skupiny
uživatelů a jeden poskytovatel služby)

100



Zajištění terénní pracovnice
k vyhledávání tzv. „dětí ulice“

Byli zajištěni terénní pracovníci
k vyhledávání dětí a mládeže ohrožených
sociálním vyloučením

100



Zajištění fungování NZDM i o víkendech

Zajištěn provoz NZDM v soboty i neděle,
od 13 do 18 hodin

100



Prokoordinované terénní práce v rámci
klíčové aktivity 04

Realizátor se účastnil aktivit: Seminář
„Nepojistné sociální dávky 2012“
(21. 6. 2012, KA04);
Setkání terénních pracovníků „Platforma
pro terénní pracovníky“
(28. 6. 2012, KA 04).

100



90 hodin (30 krát 3hod.) seminářů
zaměřených na prevenci před sociálněpatologickými jevy

Semináře a besedy byly realizovány dle
stanoveného harmonogramu

100



18 (6 krát 3hod.) hodin seminářů
k zajištění finanční gramotnosti, v rámci
tohoto semináře budou klientům
distribuovány „letáky prevence“

18 hodin seminářů k finanční
gramotnosti, probíhalo rozdávání letáků
ve vytipovaných lokalitách

100



24 hodin (8krát 3hod.) seminářů pro
dospívající dívky

9krát 3 hodiny, celkem 27 hodin
seminářů pro dospívající dívky

113



28 hodin( 8 krát 3hod. a 1 krát 4hod)
besed a přednášek zaměřených na drogy

28 hodin seminářů k drogové
problematice

100



Komentář Administrátora
Považujeme za velký úspěch NZDM 4.lístek o víkendový provoz. Jak je uvedeno v „Závěrečné kvalitativní analýze“ dopadů
projektu KA_02 Sociotrendy s.r.o., kapitola III.3.4 Zhodnocení činností v oblasti prevence dětí a mládeže, kdy z hlediska
výstupů Policie ČR došlo ke snížení kriminality mládeže.
Při pohledu na výsledky hodnocení besed cílovou skupinou je patrná zaměřenost na novodobé fenomény a nezájem o témata spojená s lidskou podstatou – tedy vazbou na přírodu.
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8. KA_08 „Nastavení mezioborové spolupráce, realizace sociální
rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce
– Zahrada 2000, o.s. Jeseník
Předmět zakázky
Realizátorem zakázky se stala na základě výběrového řízení společnost Zahrada 2000 o.s. Jeseník Realizátor zajišťoval
nastavení mezioborové spolupráce, realizace sociální rehabilitace formou přímé pomoci cílové skupině zpět na trh práce
v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ (od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2015)
Cílem zakázky bylo pomoci osobám, které dosáhli věku 18 let, nebyli v zaměstnaneckém poměru, nepobírali starobní
důchod a jejich zdravotní stav jim umožnil vykonávat práci alespoň na zkrácený úvazek. Tzn. pomoci lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé životní situaci, zapříčiněné ztrátou zaměstnání, úplnou absencí zaměstnání nebo dlouhodobou nezaměstnaností zachovat schopnosti, potenciál a kompetence a obnovit ztracené pracovní návyky a dovednosti pro návrat
do pracovního procesu prostřednictvím alternativních postupů a sociální rehabilitace dle §70 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších úprav. Ve spolupráci s Městským úřadem v Jeseníku realizátor oslovil úřad práce
a potenciální zaměstnavatele ke spolupráci na aktivitách veřejně prospěšných prací a veřejné službě. Vytvořil tak tým
mezioborové spolupráce ke zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny.
K dosažení cíle zakázky realizátor vytvořil nácvikovou dílnu k udržení či znovu obnovení pracovních schopností a dovedností klientů, rozšířil jejich kompetence vedoucí k návratu na nechráněný trh práce a vytvořil klub pracovního poradenství. Prostřednictvím sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách realizátor zabezpečil vyhledávání,
oslovování a příjem klientů cílové skupiny, kteří měli zájem o službu, dohlížel nad výkonem pracovních aktivit uživatelů
poskytovaných služeb. V rámci alternativních a zákonných nástrojů vytvořil a zabezpečil pracovní poradenství, poskytoval bilanční diagnostiku, jednal se zaměstnavateli apod.

Spolupráce s realizátora s ostatními KA
Spolupráce s realizátorem klíčové aktivity 02 při tvorbě průběžné kvalitativní analýzy k měření úspěchu dopadu projektu
na cílovou skupinu osob a s realizátorem klíčové aktivity 04. Poskytovatel vytvořil pro cílovou skupinu informační brožuru o poskytovaných službách.

Komentář realizátora
Za dobu realizace projektu bylo podpořeno celkem 38 osob z cílové skupiny, z toho 19 žen a 19 mužů. Pro potřeby práce
s cílovou skupinou byla vytvořena metodika „Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace – přímá pomoc
cílové skupině zpět na trh práce“. V souladu se smlouvou bylo v metodice stanoveno, že budou osobám z cílové skupiny
nabízeny tyto aktivity: sociální rehabilitace v nácvikových dílnách, individuální pracovní poradenství, klub pracovního
poradenství. Ze strany podpořených osob byl největší zájem o sociální rehabilitaci v nácvikových dílnách (zejména v šicí,
tkalcovské a keramické dílně) s cílem být následně zaměstnán v rámci chráněných pracovních míst organizace (mimo
projekt SIJ). Z 27 osob, které prošly v rámci projektu sociální rehabilitací v nácvikových dílnách, je celkem 15 osob zaměstnáno.
Sociální rehabilitace v dílnách byla dle potřeby podpořených osob doplněna o individuální poradenství ze strany sociálního pracovníka. Zájem byl nejen o pracovní poradenství, ale rovněž o dluhové a sociálně právní poradenství.
Činnost klubu pracovního poradenství byla zahájena v lednu 2013 ve spolupráci s OU a PrŠ Lipová – lázně. Po ukončení
školní docházky, pak od druhé poloviny roku 2013 navštěvovali klub pracovního poradenství pouze jednotlivci z řad
podpořených osob. O aktivitu klubu pracovního poradenství celkově nebyl příliš velký zájem (klienti dávali přednost individuálnímu pracovnímu poradenství před skupinovou aktivitou, klub pracovního poradenství navíc realizuje pracoviště
úřadu práce).
1. Zajištěný a vytvořený provoz nácvikové dílny, zajištění fungující služby sociální rehabilitace.
Služba sociální rehabilitace je organizací Zahrada 2000 provozována už od roku 2007. V rámci projektu bylo možno
využít 4 vybavených nácvikových dílen: Šicí a tkalcovská, Keramická, Košíkářská dílna a Tréninková prádelna s madlem.
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2. Vzniklý a fungující tým mezioborové spolupráce.
Za dobu realizace projektu bylo osloveno a kontaktováno celkem 96 představitelů místních organizací (NNO, pobočky ÚP, firmy a vzdělávací instituce) a proběhlo 17 setkání týmu mezioborové spolupráce. Práce týmu
probíhala na třech úrovních:
• Individuální jednání s představiteli místních organizací.
• Užší koordinační schůzky týmu mezioborové spolupráce.
• Širší tematicky zaměřené schůzky týmu mezioborové spolupráce.
Mezi větší aktivity týmu mezioborové spolupráce patřilo:
• Nastavení spolupráce pracovníků NNO s pracovníky ÚP Jeseník.
• Workshop na téma sociální podnikání.
• Koordinace poskytovaných služeb a příprava písemného materiálu
k této problematice.
• Workshop na téma společensky zodpovědné zadávání veřejných zakázek.
• Příprava na fungování nástroje prostupného zaměstnávání, uvedení
daného nástroje do praxe.
Tým mezioborové spolupráce byl místem pro koordinaci spolupráce mezi
jednotlivými poskytovateli služeb a dále pro komunikaci s jednotlivými
představiteli úřadu práce (informování o strategii APZ, prostupném zaměstnávání, volných pracovních místech, koordinace práce s jednotlivými
podpořenými osobami) a dalších organizací realizující své aktivity v oblasti zaměstnanosti (Agentura pro sociální začleňování, FDV). Co se nepodařilo, bylo navázání užší spolupráce s představiteli firem (představitelé
firem byli ochotni se zúčastnit pouze individuálních jednání).

Mezioborový tým 14. 12. 2012

Pokračovaní v realizaci zakázky po ukončení projektu:
Po skončení projektu bude realizátor zakázky pokračovat v aktivitě sociální rehabilitace v nácvikových dílnách a individuálního pracovního poradenství. Klub pracovního poradenství a setkávání týmu mezioborové spolupráce po ukončení
projektu probíhat nebude.
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Přehled aktivit a jejich naplnění
Tabulka č. 13: Vyhodnocení naplnění aktivit zakázky
Plánovaná činnost v rámci projektu

Naplnění činnosti

% splnění

Minimálně 30 podpořených unikátních
osob z cílové skupiny klienti

Bylo podpořeno celkem 38 osob z cílové
skupiny (19 žen a 19 mužů)

127



Zajištění týmu mezioborové spolupráce,
kontaktování místních organizací,
realizace setkání týmu mezioborové
spolupráce

Bylo osloveno a kontaktováno celkem 58
představitelů místních organizací (NNO,
pobočky ÚP, firmy a vzdělávací instituce)
a proběhlo 17 setkání týmu mezioborové
spolupráce.

100



Vytvoření informační brožury
o poskytovaných službách

Byla zpracována a distribuována brožura
o poskytovaných službách s názvem
„Hledáte práci a …“

100



100



Účast na aktivitách realizovaných v rámci Mezioborová spolupráce s Člověkem
klíčové aktivity 04
v tísni
Zajištění a vytvoření provozu nácvikové
dílny, včetně školení pracovníků

Nácvikové dílny byly zprovozněny (dílna
šicí, tkalcovská, keramická, košíkářská
a prádelna)

100



Zajištění a vytvoření fungující služby
sociální rehabilitace, včetně klubu
pracovního poradenství

Do dubna 2013 klub probíhal 1x měsíčně,
od dubna byly otevřeny 2 skupiny a klub
tak probíhal 2x měsíčně.

100



Komentář Administrátora
Z komplexního hlediska měla tato zakázka velkým přínosem pro nastavení spolupráce neziskových organizací, institucí
a soukromých firem na poli zaměstnanosti. Je velká škoda, že se prozatím nepodařilo zajistit pokračování této spolupráce, nicméně je patrné, že některé vazby se za tři roky realizace zakázky podařilo nastavit tak, že budou samovolně
pokračovat.

Ještě jiný pohled na projekt SRSS, o.p.s. Jeseník
Činnosti SRSS, o.p.s. koordinačního, metodického a organizačního charakteru nejsou výčtem úplným. Mezi již jmenované činnosti patří i tvorba závěrečné publikace, která je pojata ne jako pouhý výčet aktivit projektu, ale i jako dokument,
který je významným doplněním „Závěrečné analýzy dopadů projektu na cílové skupiny“ společnosti Sociotrendy s.r.o.
Otevřeně popisuje radosti a strasti čerpání finančních prostředků Evropských strukturálních fondů a rozpočtu České republiky při realizaci projektu s cílem řešit složitou sociální situaci v naší lokalitě.
Na projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ lze nahlédnout z mnoha úhlů pohledu. Je to pohled analytický, kterým lze
posoudit, jak byly vynaloženy finanční prostředky Evropských strukturálních fondů a rozpočtu České republiky.
Zajímavý je i pohled politickou reprezentaci (s gescí sociální oblasti) v průběhu projektu, kdy u vzniku projektu stál
místostarosta MUDr. Jiří Staňa (do 2011), u podpisu smlouvy byla ve funkci starostka města Ing. Marie Fomiczewová
(do 2014) a u ukončování místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová.
V posledním roce došlo ke změně vedení odboru sociálních služeb, kdy místo Jany Křivánkové nastoupil nový vedoucí
Mgr. Jiří Kovalčík (2014). Rovněž v „Realizačním týmu“ došlo ke změnám, kdy na pozici koordinátora projektu Ing. Martinu Mařákovou vystřídala Ing. Markéta Reinerová (2013) a na pozici finančního manažera projektu Petru Janhubovou
vystřídala Olga Tomášková (2012). Velkou oporou byl v průběhu celého projektu právník města Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček.
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1. Klíčové aktivity projektu a jejich nákladovost
V průběhu projektu se neustále skloňuje nákladovost a hospodárnost soutěžených služeb
projektu. Laický pohled na schválený rozpočet služeb v celkové částce 16 658 810,00 Kč
svádí ke zjednodušenému pohledu, že „je to
velký balík peněz a výsledek není vidět“. Tato
kapitola je proto věnována tvrdým, číselným
údajům, které prokážou jednoznačnou hospodárnost celého projektu včetně nákladovosti v porovnání s podpořenými unikátními
osobami.
Soutěžené služby lze rozložit na dvě kategorie. Tou jednou kategorií jsou koordinačně-metodické činnosti a evaluace projektu, což
jsou klíčové aktivity 01 a 02. Tou druhou kategorií jsou pak sociální služby, fakultativní
služby a služby prokoordinování a podpoření
kvality a místní dostupnosti sociálních služeb. Procentuální poměr byl projektován 72:28% nákladů na služby.
V grafu č. 1 je uveden poměr těchto dvou kategorií, jak byly rozpočtovány v projektu.
Na jednotlivé služby byly stanoveny odborné
odhady finanční nákladovosti.
V rámci všech osmi uskutečněných výběrových řízení byly soutěženy nejen nižší částky
na samotnou realizaci, ale měnil se i poměr
sledovaných kategorií viz graf č. 2.
Výsledkem je poměr 77% finančních prostředků určených pro realizaci přímé práce
s cílovými skupinami a 23% koordinačně evaluačních. Tento výsledek je velmi uspokojivý.
V níže uvedené tabulce č. 1 je uveden přehled
dalších úspor v rámci realizace jednotlivých
zakázek. Pouze u KA 01. 02 a 08 nebyly zaznamenány úspory z důvodu nastavených
paušálních plateb. U ostatních zakázek došlo
k úsporám z důvodu nastavených výší mezd
zaměstnanců. Tyto nebylo možné vzhledem
např. k čerpání dovolených (výpočet náhrad) nastavit se 100% přesností. Jednotliví poskytovatelé služeb tak dopředu
museli spíše mzdy držet na nižších číslech.
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Tabulka č. 14: Přehled o finančním čerpání projektu
Rozpočet
projektu
Klíčová aktivita projektu
na dodavatele
služeb
01 Administrace
projektu, obsahové
a technické řízení

Smluvní cena
na základě
výběrového
řízení
dodavatelů
služeb

Skutečné
čerpání fin.
prostředků
dodavatelů
služeb

Rozdíl mezi
rozpočtem projektu
a skutečně
vynaloženými
finančními
prostředky

Rozdíl mezi
sjednanou
a skutečně
čerpanou
cenou

4 500 000,00

3 162 720,00

3 162 720,00

0

1 337 280,00

02 Zajištění kvalitativní
analýzy dopadu

240 000,00

179 000,00

179 000,00

0

61 000,00

03 Podpora cílové
skupiny k ekonomické
stabilizaci

666 900,00

576 270,00

557 525,98

18 744,02

109 374,02

04 Koordinační činnosti
a metodická podpora
pracovníků

681 984,00

664 970,00

664 969,29

0,71

17 014,71

05 Terénními programy
ke zvyšování sociálních
a profesních dovednosti
CS

6 031 568,00

6 025 400,00

5 780 942,00

244 458,00

250 626,00

666 900,00

630 518,00

590 622,00

39 896,00

76 278,00

07 Zajištění služeb
prevence

2 140 122,00

2 116 660,00

2 095 298,00

21 362,00

44 824,00

08 Nastavení
mezioborové spolupráce
realizace sociální
rehabilitace

1 731 336,00

1 713 500,00

1 713 500,00

0

17 836,00

16 658 810,00 15 069 038,00 14 744 577,27

324 460,73

1 914 232,73

06 Zajištění terénní
sociální práce
zaměřenou na osoby
s návykovým
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2. Klíčové aktivity a počty podpořených unikátních osob

Graf č. 11: Počet plánovaných, smluvních a skutečně podpořených osob KA_01, KA_03-KA_08

Graf č. 12: Podpořené unikátní osoby celého projektu v členění na uživatele a poskytovatele

V rámci projektu poskytovali služby dva realizátoři (KA_01 a KA_04) výhradně pro poskytovatele a další tři realizátoři
pracovali s oběma skupinami (KA_03, KA_06 a KA_08). Přesto dosažený poměr podpořených unikátních osob uživatelů
dosahuje celých 70% z celku.
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Závěrem
Představa množství lidí, kterým bylo jakýmkoli způsobem pomoženo, musí hřát u srdce všechny. Nás, kteří jsme se menší
či větší mírou o tento výsledek zasadili, rozhodně těší!
Sluší se poděkovat za kvalitně provedenou práci realizátorům všech klíčových aktivit a spolupracujícím subjektům. Jejich práce přinesla mnoho dobrého. Rozhodnutí, zda nastavená spolupráce neziskových organizací, institucí a dalších
právních subjektů bude pokračovat i po ukončení projektu, spočívá na každé jedné organizaci. Především však na jejich
zaměstnancích, neboť jsou to právě oni, kdo do svých zaběhnutých pracovních činností vnáší prvky inovativních přístupů, které načerpali v projektu „Sociální integrace na Jesenicku“.
Koho náš projekt zaujal, může najít více informací na webových stránkách Města Jeseník www.mujes.cz, kde najdete
všechny vzniklé dokumenty a především podrobně zpracovanou „Kvalitativní analýzu“ dopadu projektu na cílové skupiny.
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Realizační tým

Zleva - Koordinační asistent SRSS, o.p.s. Jeseník - Daniel Horký
a koordinátorka projektu Město Jeseník - Ing. Markéta Reinerová připravují Workshop III
Administrátor projektu Bc. Lenka Tichavská - SRSS, o.p.s. Jeseník
a koordinátorka projektu, Ing. Markéta Reinerová – Město Jeseník ukončují závěrečnou konferenci.
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Prezentace dobré praxe

30. 10. 2012
	 Prezentace projektu Sociální integrace na Jesenicku
na konferenci Komunitního plánování
sociálních služeb ORP Kyjov (75 obcí)
		

9. 12. 2013
Prezentace aktivit projektu
Sociální integrace na Jesenicku
(dluhové poradenství a prostupné bydlení)
na Krajské koordinační skupině Olomouckého kraje

http://www.jesenik.org/projekty-mesta/34486-realizovane-aktivity-aneb-co-se-nam-jiz-podarilo.html

