Zpráva o činnosti v rámci projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém
kraji 2, reg.č.: CZ.1.04/3.2.00/15.00017
5. monitorovací období: květen – červenec 2014
Složení projektového týmu: totožné s předchozím monitorovacím obdobím
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: 6 služeb v následujících lokalitách:
- Varnsdorf (CEDR)
- Lovosice (Farní charita Lovosice)
- Ústí nad Labem (Kleja)
- Jirkov (Občanské sdružení Světlo Kadaň)
- Štětí (Naděje)
- Louny a Postoloprty (Vavřinec)
K měsíci červenec 2014 se jedná celkem o 15 služeb celkem v 15 lokalitách kraje.

Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR):
V 5. monitorovacím období jsou uzavřeny VZMR na zajištění terénních programů v lokalitách Štětí
a spádových oblastech a terénních programů v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech:
Na základě VZMR č. VZ-SV-2/INV/2014 poskytuje od 1. 5. 2014 v lokalitě Štětí nově službu
terénních programů organizace Naděje. Dle vyhodnocení VZMR č. VZ-SV-1/INV/2014 získala
zakázku v lokalitě Postoloprty a Louny organizace Občanské sdružení Vavřinec, která zde
poskytuje terénní programy od 2. 6. 2014.

Dodatek ke smlouvě:
V červnu byl podepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby s poskytovatelem Světlo
Kadaň. Organizace zajišťuje sociální službu terénní programy v Jirkově. Dodatek se týkal změny
čísla identifikátoru, na který je poskytovaná služba registrována. Původně byla služba poskytována
v rámci registrace sociální služby terénní programy zahrnující lokalitu Chomutovsko, nyní je také
samostatně služba registrována na lokalitu Jirkov.

Supervize:
Na konci měsíce května proběhla supervize pracovníků v přímé péči, kteří jsou zapojeni v projektu.
Účastníci supervizního setkání jej považují za přínosné. Naplánovaná jsou další dvě supervizní
setkání (v září a v listopadu). Supervizního setkání se v dalším termínu zúčastní také metodičtí
pracovníci sociálních služeb zapojených do projektu.

Setkání s poskytovateli:
V červnu bylo zorganizováno pravidelné setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci projektu.
Představeny byly dvě nové služby a organizace – terénní programy ve Štětí organizací Naděje
a terénní programy v Lounech a Postoloprtech organizací Občanské sdružení Vavřinec. Během
setkání byly projednávány organizační záležitosti ze strany realizačního týmu (např. vyjasnění
pravidel ohledně zasílání monitorovacích zpráv a indikátorů), proběhly informace o financování
služeb na rok 2015, dále o výstupech dosavadních kontrol v rámci projektu. Pracovníci služeb
poskytli pozitivní zpětnou vazbu vzhledem k realizovanému superviznímu setkání. Každá služba
seznámila přítomné s aktuálními problémy ze své lokality, se kterými se potýkají a prezentovala
konkrétní případ z praxe.

Kontroly:
V tomto období bylo provedeno realizačním týmem projektu 8 kontrol poskytování služeb
vzhledem ke kontrole plnění zakázky v rámci projektu. V květnu proběhly kontroly v Oblastní
charitě Most – Žatec a Podbořany, ve Farní charitě Lovosice a Romanu jasnica v Krupce.
V červnu provedl realizační tým 2 kontroly – v organizaci Romano jasnica Štětí a Oblastní charitě
Most – pobočce Litvínov. V červenci se realizovaly 3 kontroly - v organizaci Romano jasnica
Louny, v Oblastní charitě Most – pobočce Most a pobočce Duchcov. Zkontrolované organizace
obdržely protokoly o kontrole, v nichž jsou popsány jednotlivé sledované oblasti a shledané
nedostatky. Termínově byla stanovena opatření k docílení nápravy, popř. doporučení vedoucí
k vyšší efektivitě či přehlednosti služby. Kontrolním týmem bude v následujících měsících
dohlédnuto na splnění uložených opatření v rámci následných kontrol.
V 5. monitorovacím období byly provedeny 4 finanční kontroly pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednalo se o kontroly ve čtyřech službách – Světlo Kadaň –
Jirkov, Romano jasnica – Teplice a Louny a Farní charita Lovosice. Všechny kontrolované
organizace obdržely protokoly s popisem zjištěných nedostatků a na základě nich budou učiněny
další kroky k nápravě.

