Zpráva o činnosti v rámci projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém
kraji 2, reg.č.: CZ.1.04/3.2.00/15.00017
4. monitorovací období: únor – duben 2014
Aktuální složení projektového týmu: v měsíci únoru 2014 došlo k personálním změnám
v projektovém týmu - Mgr. Jana Kubecová - vedoucí projektu
Bc. Jarmila Strnadová - koordinátorka projektu
Mgr. Eva Houdová – projektový manažer
Ing. Vladimír Hilas - finanční manažer

Služby:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 9 služeb v následujících lokalitách:
- Louny a Postoloprty (Romano jasnica)
- Žatec a Podbořany (Oblastní charita Most)
- Mostecko - Most, Chanov, Bečov (Oblastní charita Most)
- Litvínov (Oblastní charita Most)
- Duchcov (Oblastní charita Most)
- Vejprty (Naděje)
- Krupka (Romano jasnica)
- Štětí (Romano jasnica)
- Teplicích (Romano jasnica)
Terénní program: 4 služby v následujících lokalitách:
- Varnsdorf (CEDR)
- Lovosice (Farní charita Lovosice)
- Ústí nad Labem (Kleja)
- Jirkov (Občanské sdružení Světlo Kadaň)
K měsíci duben 2014 se jedná celkem o 13 služeb celkem v 15 lokalitách kraje. Od května dojde
k rozšíření služeb o 2 terénní programy v lokalitě Štětí a lokalitách Louny a Postoloprty.

Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR):
VZMR na propagační předměty:
V únoru byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu (VZ SV-3/INV/2014) na zajištění dodávky
propagačních předmětů v rámci tohoto projektu. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 18. 2. 2014,
k podání nabídky byli vyzváni 4 dodavatelé. Nabídku na plnění veřejné zakázky podali pouze
2 z oslovených, jedna z podaných nabídek byla z řízení vyloučena pro nesplnění zadávacích
podmínek. Zakázku získal dodavatel NOESIS s. r. o., smlouva o dílo byla podepsána 1. 4. 2014.

VZMR na zajištění terénních programů v lokalitách Štětí a spádových oblastech a terénních
programů v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech:
Vzhledem ke zrušení veřejné zakázky na zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
v Ústí nad Labem, Šluknově a Rumburku v předcházejícím monitorovacím období (nepodařilo se
opakovaně vysoutěžit), byly vypsány v tomto období 2 veřejné zakázky na zajištění terénních
programů v lokalitách Štětí a spádových oblastech a terénních programů v Postoloprtech,
Lounech a spádových oblastech. Zadávací řízení byla zahájena dne 17. 3. 2014 - „Terénní
programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech“ (VZ-SV-1/INV/2014) a „Terénní
programy ve Štětí a spádových oblastech“(VZ-SV-2/INV/2014). V obou případech byli osloveni
3 možní dodavatelé, zároveň byly výzvy k podání nabídky na plnění uvedených veřejných zakázek
uveřejněny na webových stránkách ESF a Ústeckého kraje. Na VZMR č. VZ-SV-1/INV/2014
(Postoloprty, Louny) byly podány 2 nabídky, jeden z uchazečů byl vzhledem k neúplnosti a poté
nedodání potřebných náležitostí z řízení vyloučen. Zakázku získala organizace Občanské sdružení
Vavřinec, se kterou bude smlouva podepsána v průběhu měsíce května.
Na VZMR č. VZ-SV-2/INV/2014 (Štětí) byla podána pouze 1 nabídka, která byla úplná
a odpovídala plně požadavkům zadavatele. Zakázka byla přidělena organizaci NADĚJE, smlouva
byla dne 29. 4. 2014 podepsána a služba bude poskytována od 1. 5. 2014.

Workshop:
V únoru byl realizován workshop na téma „Individuální plánování – nástroj systémové práce
s klientem“, kterého se účastnili pracovníci v přímé péči jednotlivých služeb. Důvodem
k zorganizování workshopu na toto téma byly zjištěné nedostatky v individuálním plánování, se
kterými se setkal realizační tým během metodických návštěv u poskytovatelů služeb. Touto
aktivitou se měla docílit vyšší kvalita poskytovaných služeb. Z diskuze pracovníků během
workshopu vyplynulo, že všechny organizace nemají zajištěnou případovou supervizi. Na základě
tohoto poznatku se začala připravovat supervizní setkání pro každého pracovníka v přímé péči,
která by proběhla v následujícím období.

Kontroly:
V tomto monitorovacím období byly zahájeny kontroly poskytování služeb vzhledem ke kontrole
plnění zakázky v rámci projektu. V popisovaném období proběhly 4 kontroly u následujících
poskytovatelů služeb: v březnu u organizace Kleja v Ústí nad Labem a Světlo Kadaň v Jirkově,
v dubnu u organizace Romano jasnica v Teplicích a Naděje ve Vejprtech. U služby v Teplicích byla
provedena i následná kontrola, při níž bylo požadováno splnění uložených opatření k nápravě
nedostatků z průběžné kontroly. Zkontrolované organizace obdržely protokoly o kontrole, v nichž
jsou popsány jednotlivé sledované oblasti, včetně shledaných nedostatků. Termínově byla
stanovena opatření, kterými bude docíleno nápravy, navržena byla i doporučení vedoucí k vyšší
efektivitě či přehlednosti služby. Kontrolním týmem bude v následujících měsících dohlédnuto na
splnění uložených opatření.

Setkání s poskytovateli:
V dubnu bylo zorganizováno pravidelné setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci projektu.
Projednávány byly organizační záležitosti ze strany realizačního týmu, zpětná vazba poskytovatelů
na workshop. Dále každá služba seznámila přítomné s aktuálními problémy ze své lokality, se
kterými se potýkají a prezentovala konkrétní případ z praxe.

