Projekt „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji“
informace k projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.2.00/15.00003

Realizátor projektu:

Ústecký kraj

Finanční zdroj:

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ESF

Oblast podpory:

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Období realizace:

září 2009 – srpen 2012

Celkové náklady projektu:

18.571.900 Kč

Hlavní cíl projektu
Zajištění nových a rozvojových sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách
v Ústeckém kraji vedoucích k integraci jejich obyvatel na trh práce a do společnosti. Vybrané
služby vycházejí z cílů identifikovaných pro oblast sociálních služeb pro příslušníky etnických
menšin Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008-2011.
Potřebnost služeb je identifikována i ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb na
úrovni obcí. Projekt reagoval na nedostatečnou dostupnost sociálních služeb v některých
lokalitách kraje a zvýšenou potřebnost služeb sociální prevence vyplývající z nepříznivých
socio-demografických faktorů.
Dílčí cíle projektu
-

zlepšení schopnosti obyvatel vybraných sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji
začlenit se do společnosti a uplatnit se na běžném trhu práce
předcházení sociálnímu vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit (zejména u dětí,
mládeže, mladých dospělých a rodin)
zvýšení dostupnosti vybraných sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených
lokalitách v Ústeckém kraji na základě potřeb identifikovaných v plánech rozvoje
sociálních služeb na místní a krajské úrovni (jedná se o nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy)

Druhy sociálních služeb zahrnuté do projektu
Výběr služeb vycházel z podmínek obsažených ve výzvě k předkládání individuálních projektů
krajů a v Prováděcím dokumentu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Výběr
konkrétních druhů služeb zařazených do projektu byl proveden ve spolupráci s obcemi
a zástupci poskytovatelů sociálních služeb na základě střednědobých plánů rozvoje sociálních
služeb na místní i krajské úrovni. Prostřednictvím veřejných zakázek na zajištění sociálních
služeb pro určité regiony byly koncem roku 2009 a počátkem roku 2010 uzavřeny smlouvy
s vítěznými organizacemi. Záměr projektu byl splněn, neboť došlo k rozšíření sedmi sociálních
služeb. Jedná se o čtyři sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve věku 15 - 26
let, dvě sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jednu sociální službu
terénní programy.
Vybraní poskytovatelé sociálních služeb
- Člověk v tísni, o.p.s.
- Charitní sdružení Děčín
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-

Farní charita Lovosice
Farní charita Roudnice nad Labem
Občanské sdružení Květina
Sdružení Romano jasnica
YMCA v Ústí nad Labem

Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb
Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených lokalit nacházejících se na území obcí
Děčín, Duchcov, Lovosice, Roudnice nad Labem, Trmice a Ústí nad Labem (Krásné Březno
a Předlice).
- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
- osoby bez přístřeší
- rodiny s dítětem/dětmi
- oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané
Hodnocení efektivity služeb poskytovaných v rámci projektu
V rámci realizace projektu jsou pravidelně sbírány a vyhodnocovány údaje o počtu uživatelů
a o výkonech sociálních služeb realizovaných v rámci projektu. Na základě uvedených údajů
budou zpracovávány monitorovací zprávy projektu. V průběhu realizace projetu došlo k setkání
zástupců poskytovatelů, byly uskutečněny metodické návštěvy v organizacích a následně
prováděny kontroly věcného plnění dodávek – tj. poskytování sociálních služeb.
Financování
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. V rámci projektu došlo
k zjednodušení administrativy v oblasti financování sociálních služeb, kterým je na základě
smlouvy garantováno financování na období 3 let. Z celkových nákladů projektu ve výši 18,5 mil.
Kč jsou sociální služby financovány částkou ve výši 17,3 mil. Kč.
Informace od poskytovatelů sociálních služeb
Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

Popis činnosti

Člověk v tísni, o.p. s.
Pařížská 16, Ústí nad Labem
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní
Rodiny s dítětem/dětmi
7:30 – 16:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 777 782 068
e-mail: eliska.janekova@clovekvtisni.cz
web: http://www.clovekvtisni.cz
• individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv
a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování
rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného
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ukončování vzdělávání dětí
nácviky školní přípravy, nácviky komunikačních dovedností,
funkční i finanční gramotnosti, práce s PC a v souvislosti s tím
vyhledávání pracovních nabídek a bydlení
Projekt je přínosný, neboť v průběhu poskytování sociální služby se
podařilo namotivovat klienty k nalezení a udržení pracovního místa.
Některým rodinám se pomohlo k umístnění v městském bytě, nebo
k stabilizaci rodiny v krizové situaci. V rámci projektu je doplňkovou
aktivitou doučování dětí v rodinách, což je další neméně důležitá služba
pro klienty.
•

Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

Popis činnosti

Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

Popis činnosti

Charitní sdružení Děčín
Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV – Podmokly
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní
Rodiny s dítětem/dětmi
7:00 – 17:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 412 510 660, 412 517 368
e-mail: asis@chsd.cz
web: http://www.chsd.cz
• pomoc s vyřizováním úředních záležitostí
• doprovázení při pochůzkách
• pomoc při zlepšení finanční situace v rodině
• Pomoc s péčí o domácnost
• řešení problémů spojených s bydlením
• podpora při výchově dětí
• pomoc se školní přípravou
• nabídka zájmových a volnočasových aktivit
Projekt pomohl udržet stávající služby. Zvýšila se kapacita vzhledem
k většímu zapojení dobrovolníků a osob na DPP. Realizace projektu
umožnila vzdělávání a zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách. Došlo k rozvoji spolupráce
s dalšími institucemi (nově uzavírané trojstranné smlouvy s OSPOD).
Sociální služby byly úspěšně poskytnuty ve 32 rodinách, kde mohly
zůstat děti nebo se do jedné dokonce mohly vrátit (ze dvou rodin byly
děti odebrány). Díky projektu dokázalo 88 dětí z 95 postoupit do vyššího
ročníku.
Farní charita Lovosice
Nádražní 805/18, 410 02 Lovosice
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
ambulantní
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
14:00 – 17:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 416 653 146
e-mail: fch.lovosice@centrum.cz, amicuslovosice@centrum.cz
web: http://www.fchlovosice.cz
• volnočasové, výchovně-edukační, kulturní, sportovní, aktivizační
a motivační aktivity
• kontinuální/průběžné aktivit (doučování, příprava do školy,
výtvarná dílna, hudební a pracovní dílna, specifické aktivity
a jednorázové aktivity (pobyty-tábory, výlety)
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Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

Popis činnosti

Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

•

projekt umožňuje poskytování sociálního poradenství,
vzdělávací aktivity a volnočasové aktivity. Dále jsou nabízeny
výchovné a situační intervence, které jsou zaměřeny na reflexi
a prevenci rizikového chování

Farní charita Roudnice nad Labem
Jungmannova 670, 413 01 Roudnice nad Labem
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ambulantní
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
13:00 – 20:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 608 477 286
e-mail: klub@charitaroudnice.cz
web: http://www.charitaroudnice.cz
• informační servis - ústně, případně formou letáků a tištěných
zdrojů, prostřednictvím videoprojekce, besed s odborníky
• základní sociální poradenství – pomoc při řešení aktuálních
problémů uživatelů
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí s cílem podpořit sociální
začleňování uživatelů
• sociálně terapeutické činnosti - činnosti, jejichž poskytování
vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností
• volnočasové aktivity – realizace dlouhodobých a jednorázových
programů
• zprostředkování dalších služeb – informace o dalších službách,
zařízeních v okolí (rodinné poradenství, protidrogové
poradenství, dluhové poradenství)
Realizace projektu umožňuje poskytování sociální služby
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Službu využívá mládež
a mladí dospělí ze sociálně slabých, převážně romských rodin
z Roudnice nad Labem a blízkého okolí. Tyto osoby jsou více ohrožené
sociálně nežádoucími jevy a sociálním vyloučením, než jejich vrstevníci
z většinové společnosti, navíc mají tendenci trávit volný čas
neorganizovaně na ulici a páchat drobnou trestnou činnost.
Díky projektu PIRK – Podpora integrace romské komunity, který získal
KÚ na podporu uživatelů z romských vyloučených lokalit z Ústeckého
kraje se podařilo zajistit finančně provoz NZDM pro „starší klub“ –
cílovou skupinu uživatelů ve věku 15-26 let. Do té doby se s touto
cílovou skupinou nepracovalo a tudíž práce se staršími
a „problematičtějšími“ uživateli byla pro zaměstnance novou zkušeností
a velkou výzvou do budoucnosti.
Občanské sdružení Květina
Bílinská 184/4, 419 01 Duchcov
Terénní programy
terénní
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
8:30 – 17:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 721 568 898
e-mail: teren@oskvetina.cz
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Popis činnosti

Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba
Kontakty

Popis činnosti

Přínos projektu

Název
poskytovatele
Adresa zařízení
Dru soc. služby
Forma poskytování
Cílová skupina
Provozní doba

web: http://www.oskvetina.cz
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - aktivity
umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
společenském prostřed
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizování běžných
záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora při aktivitách podporujících
sociální začleňování osob
• sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností
Projekt pomohl rozšířit síť terénních pracovníků v lokalitě, což je
vzhledem k existenci sociálně vyloučených lokalit na duchcovsku velmi
potřebné. Veškeré další aktivity v této oblasti jsou zprostředkovávány
prostřednictvím kvalitní terénní sociální práce, která je z projektu
finančně podporována.
Sdružení Romano jasnica
Gogolova 28/4, 400 04 Trmice
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ambulantní
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
13:00 – 20:00 hod. pondělí až pátek
Telefon: 475 501 774
e-mail: romano.j@seznam.cz
web: http://www.romanojasnica.cz
• vzdělávací a motivační programy – doučovací kurzy, kurz
finanční gramotnosti
• preventivní programy – semináře, promítání filmů na téma
šikana, drogy apod.
• aktivizační činnosti – aktivity vedoucí k rozvíjení schopností
prostřednictvím volnočasových a sportovních aktivit
v následujících kroužcích: sportovní kroužek, taneční kroužek,
počítačový kroužek
• sociální služby – kontaktní práce, informační servis, sociální
poradenství, kontakt s institucemi ve prospěch klienta
Prostřednictvím projektu mohou děti a mládež v Trmicích smysluplně
trávit volný čas a mohou očekávat pomoc při řešení jejich obtížných
životních situací. Projekt přispívá se k prevenci sociálně patologických
jevů ohrožujících děti a mládež a rozvíjí schopnosti, dovednosti
a znalosti dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání.
Postupně se zvyšuje zájem dětí a mládeže o mimoškolní zájmové
činnosti v zařízení. Projekt podporuje sociální začleňování jednotlivců
či skupin.
YMCA v Ústí nad Labem
Drážďanská 106/153, 400 07 Ústí nad Labem-Neštěmice
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ambulantní
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
14:00 – 18:00 pondělí, středa, čtvrtek
13:00 – 18:00 úterý
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Kontakty

Popis činnosti

Přínos projektu

14:00 – 16:00 pátek
Telefon: 775 919 421
e-mail: usti@ymca.cz
web: http://www.usti.ymca.cz
• poradenství – nabídka rady, informací a konstruktivních řešení,
která mohou vést k odstranění obtíží
• situační intervence – sociálně pedagogická práce v situacích
s výchovným obsahem, které vznikají v prostorách
nízkoprahového klubu
• informační servis – poskytování specifických informací
pracovníkem uživateli, informace zaměřené na základní témata
(např. škola, rodina, práce, vztahy, bezpečný sex)
• kontaktní práce – navázání kontaktu s uživatelem a vytvoření
komunikace založené na důvěře a otevřenosti
• kontakt s rodinou – na základě potřeby uživatele iniciování
kontaktu s rodinou či příbuznými za účelem řešení
individuálních potřeb uživatele
• krizová intervence - pomoc při řešení krizové situace vzniklé
v životě uživatele
Projekt umožňuje poskytování sociální služby v lokalitě, kde žije
významná část romské komunity v Ústí nad Labem. Služba je
dimenzována na 30 klientů denně, což zcela naplňuje a téměř vždy je
kapacita služby zcela využita. Díky projektu jsou cílové skupině
vytvářeny podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Klientům
je umožňováno lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí.
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