
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Podání dotační Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora te-
rénní práce pro rok 2016 a schválení povinné spoluúčasti 
 
Stručný obsah: Záměrem projektu "Podpora terénní práce Liberec" je zřízení 2 pra-
covních pozic - terénní pracovník na poloviční úvazek v sociálně vyloučených lokalitách 
na území statutárního města. Celkové náklady projektu jsou ve výši 305.500,- Kč, poža-
dovaná výše podpory z Úřadu vlády ČR činí 213.850,- Kč (tj. 70% z celkových nákladů 
projektu), spoluúčast žadatele (SML) je ve výši 91.650,- Kč (tj. 30% z celkových nákla-
dů projektu).      

 

 

Zpracovala: Pavlína Háková, referent sociálních služeb                                                                                              

odbor, oddělení: odbor školství, kultury a sociálních věcí, oddělení humanitní 

telefon: 485 244 982 

Schválil: vedoucí oddělení JUDr. Vladimíra Procházková, vedoucí oddělení humanitního 

 vedoucí odboru Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství, kultury a sociál-
ních věcí 

Projednáno: v RM dne 15. 9. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 
PhDr. Ivan Langr, v. r. náměstek primátora  
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
 

1. podání Žádosti o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní 
práce pro rok 2016  

2. 30% spoluúčast statutárního města Liberec na celkových nákladech projektu ve 
výši 91.650,- Kč  

a  u k l á d á          
 

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis Žádosti o neinvestiční dotaci na 
program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2016 primátorem města a doručit 
žádost ve stanoveném termínu na Úřad vlády ČR. 

   T: 30. 9. 2015 (uzávěrka příjmu žádostí) 
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Důvodová zpráva 
 

Stručný obsah: Záměrem projektu "Podpora terénní práce Liberec" je zřízení 2 
pracovních pozic - terénní pracovník na poloviční úvazek v sociálně vyloučených 
lokalitách na území statutárního města. Celkové náklady projektu jsou ve výši 305.500,- 
Kč, požadovaná výše podpory z Úřadu vlády ČR činí 213.850,- Kč (tj. 70% z celkových 
nákladů projektu), spoluúčast žadatele (SML) je ve výši 91.650,- Kč (tj. 30% z celkových 
nákladů projektu). 

 
Smysl projektu 
Smyslem projektu Podpora terénní práce Liberec je důsledný monitoring sociálně 
vyloučených lokalit na území statutárního města a praktická pomoc jejich obyvatelům. 
Potřeba této činnosti jednoznačně vyplývá z Analýzy sociálně vyloučených lokalit a ubytoven 
na území města Liberce a z Dílčích analýz sociálních služeb na území statutárního města 
Liberec, které si rezort sociálních věcí nechal v letošním roce zpracovat. Od začátku září 2015 
pak město pokrývá část kapacity pracovníkem na dohodu o provedení práce, to je ale 
vzhledem k charakteru sociálně vyloučených lokalit, které jsou rozptýleny po celém území 
města, nedostatečné. Proto se rezort sociálních věcí rozhodl na rozpočtový rok 2016 využít 
dotační titul Úřadu vlády ČR pro prevenci sociálního vyloučení a zažádat si o dotaci v rámci 
programu Podpora terénní práce. Cílem žádosti je vytvoření a zabezpečení 2 pracovních pozic 
– terénní pracovník na poloviční úvazek v sociálně vyloučených lokalitách na území 
statutárního města. 
 
Financování projektu 
Celkové náklady projektu jsou ve výši 305.500,- Kč, požadovaná výše podpory z Úřadu vlády 
ČR činí 213.850,- Kč (tj. 70% z celkových nákladů projektu), spoluúčast žadatele (SML) je 
ve výši 91.650,- Kč (tj. 30% z celkových nákladů projektu). V případě přidělení dotace bude 
spoluúčast hrazena z rozpočtu odboru školství, kultury a sociálních věcí. 
 
 
Formulace usnesení byla konzultována s právníkem odboru školství, kultury a 
sociálních věcí. 
 
 
Příloha: 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce na rok 2016 
bez příloh 
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ŽÁDOST O NEINVESTIČNÍ DOTACI 
 na program Ú řadu vlády ČR 
Podpora terénní práce 

 pro rok 2016 
 
 
 
 

Číslo žádosti  1:   
 
 
 
 

Název žadatele (obec): statutární město Liberec 

Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1/1,460 59 Liberec 1 

Okres, kraj: Liberec, Liberecký 

Název projektu:  (max. pět slov) Podpora terénní práce Liberec 

Počet terénních pracovník ů: 2 na ½ úvazek 

Celkový rozpo čet: 305.500,- Kč 

Požadovaná dotace: 213.850,- Kč 

 
 
 
 
 
Povinné p řílohy: 
 

- tabulky č. 2-5  
- bankovní identifikaci účtu (kopie smlouvy s bankou)2; 
- čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti údajů; 
- čestné prohlášení o bezdlužnosti; 
- čestné prohlášení o zaslání projektu příslušnému krajskému koordinátorovi pro 

romské záležitosti; 
- základní informace o externím supervizorovi; 
- zdůvodnění záměru a popis lokality;  
- ověřená kopie usnesení zastupitelstva k podání žádosti a schválení spoluúčasti;   
- komunitní plán nebo jiný strategický dokument (schválený zastupitelstvem) + kopie 

usnesení zastupitelstva o schválení daného dokumentu.   
 
 
Nepovinné p řílohy: 

- analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce 
 
 
 

                                                           
1 Vyplňuje pracoviště SLP 
2 Nepřikládejte, pokud byla dotace poskytnuta na běžný kalendářní rok a nedošlo ke změně údajů v těchto dokumentech 

uvedených. 
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1. Úplný název žadatele: 
 
statutární m ěsto Liberec 
 
 
2. Kontaktní adresa žadatele 
 

Ulice, č. p. / č. o.: náměstí Dr. E. Beneše 
1/1 

IČ: 00262978 

PSČ, Obec: 460 59, Liberec 1  Kód okresu (LAU 1): CZ0513 - Liberec 

Okres: Liberec Kraj: Liberecký 

 
 
3. Bankovní spojení ČNB (číslo ú čtu/kód banky): 
 
 
94-6221461/0710 
 
 
4. Statutární zástupce obce: 
 

Titul, jméno, p říjmení: Tibor Batthyány 

Funkce: primátor statutárního m ěsta Liberec 

Telefon: 

485 243 102 

e-mail: 
batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz 

 
 
5. Pověřená kontaktní osoba (osoba pov ěřená vedením terénního pracovníka): 
 

Titul, jméno, p říjmení: Pavlína Háková 

Funkce: referent sociálních služeb, romský poradce pro ORP Liberec 

Telefon: 485 244 982 e-mail: 
hakova.pavlina@magistrat.liberec.cz 

 
 
6. Osoba zodpov ědná za účtování dotace: 
 

Titul, jméno, p říjmení: Ing. Zbyn ěk Karban 

Funkce: vedoucí odboru ekonomiky 

Telefon: 485 243 221 e-mail: 
karban.zbyn ěk@magistrat.liberec.cz 
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7.  Přehled majetkových vztah ů k jiným osobám 
 
7.1 Osoby s podílem v organizaci*: 

V organizaci, tj. ve vyšším územně samosprávném celku (VÚSC) statutární město Liberec 
s přiděleným IČ: 00262978 nemají podíl žádné právnické ani fyzické osoby, tzn. bod 7.1 
nepřichází v úvahu. 
 
7.2 Osoby, v nichž má organizace podíl, a výše tohoto podílu*: 

Sportovní areál Liberec, s.r.o. – IČ: 27075397 = 100% 
Liberecká IS, a.s. – IČ: 25450131 = 100% 
Sportovní areál Ještěd, a.s. – IČ: 25437941 = 100% 
Technické služby města Liberce, a.s. – IČ: 25007017 = 100% 
Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. – IČ: 47311975 = 99,62% 
Sportovní areál fotbal, a.s. – IČ: 27128636 = 100% 
ČSAD Liberec, a.s. – IČ: 25045504  
Krajská nemocnice Liberec, a.s. – IČ: 27283933 = 15,77% 
Severočeská vodárenská společnost, a.s. – IČ: 49099469  
Teplárna Liberec, a.s. – IČ: 62241672 = 30% 
A.S.A. Liberec, s.r.o. – IČ: 63146746 = 45% 
 
 
 
7.3 Osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu, a mají z jeho podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán 
mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných 
podmínek*: 

 
Žadatel o dotaci – statutární město Liberec – nemá obchodní vztah s žádnou osobou, která 
má z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který 
by byl získán mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo 
obdobných podmínek. 
 
 
 
*  Nepřichází-li v úvahu, uvede se tato skutečnost. 

 
8. Odůvodn ění žádosti 

8.1  Cíl projektu a jeho stru čný obsah: 

(podrobný popis projektu uveďte v příloze Zdůvodnění záměru a popis lokality, která je 
na konci této žádosti) 

V souladu s výzvou je cílem projektu zřízení a zabezpečení 2 pracovních míst - terénní 
pracovník. Terénní pracovníci (dále jen TP) budou realizovat terénní práci v sociálně 
vyloučených (převážně romských) lokalitách a lokalitách, kterým sociální vyloučení 
hrozí na území města Liberce. Strategickými materiály, z kterých projekt vychází, jsou: 
„Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce“ z června 
2015 a „Dílčí analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec“ z 
července 2015. Z dokumentů vyplývá, že kapacita služeb terénních programů na území 
města Liberce je nedostatečná. Zároveň je projekt v souladu s Komunitním plánem 
sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 – 
2016.   
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8.2   Pokud žádáte o dotaci již opakovan ě, popište/uve ďte, jakým zp ůsobem se práce 
terénního pracovníka osv ědčila, jaké m ěla pro vás konkrétní p řínosy a jaká máte 
očekávání pro rok 2016.  

         Statutární město Liberec žádá o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR 
Podpora terénní práce pro rok 2016 poprvé.  

         S prací v terénu má již pozitivní zkušenosti příspěvková organizace města Komunitní 
středisko Kontakt Liberec (dále jen KSK), která kromě jiného dlouhodobě poskytuje 
služby podporující prevenci sociálního vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva na 
území statutárního města Liberec, především zástupců národnostních menšin, 
příslušníků etnik a cizinců. Současně zdarma organizuje volnočasové aktivity pro děti 
ze sociálně znevýhodněných rodin ve věku 6 – 15 let. Jedná se např. o kroužky: karate, 
počítače, chovatelský kroužek, lambáda, dovedné ruce, Amare Čhave (tradiční romské 
tance). Během letních prázdnin, kdy děti této cílové skupiny mají omezené možnosti 
trávení volného času, realizuje organizace příměstský tábor Prázdniny ve městě, který 
probíhá 3 x týdně během celých prázdnin. Od roku 2015 zaměstnává 2 pracovníky 
monitoringu terénu na DPP, kteří monitorují terén pravidelnými obchůzkami sociálně 
vyloučených lokalit (dále jen SVL), příp. provádějí depistáž za účelem zmapování 
těchto lokalit a zajišťují přenos informací do terénu i zpět. Příspěvková organizace 
nemá registrovanou žádnou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, proto nem ůže o dotaci žádat.  

         Ze zkušeností příspěvkové organizace a z výsledků „Analýzy sociálně vyloučených 
lokalit a ubytoven na území města Liberce“ z června 2015 (viz příloha) a „Dílčí analýzy 
sociálních služeb na území statutárního města Liberec“ z července 2015 vyplynulo, že 
kapacita služeb terénních programů na území města Liberce je nedostatečná. Z výše 
uvedených d ůvodů se statutární m ěsto Liberec rozhodlo za členit od roku 2016 
terénní pracovníky (TP) do struktury Magistrátu m ěsta Liberec, pod odbor 
školství, kultury a sociálních v ěcí, odd ělení humanitního a požádat si o dotaci na 
podporu terénní práce v sociáln ě vylou čených (p řevážně romských) lokalitách a 
lokalitách, kterým sociální vylou čení hrozí.  

 

8.3  Popis vedení terénního pracovníka a jeho za řazení do struktury obecního ú řadu, 
jeho odborné vedení, zajišt ění odborné supervize a jeho úkoly dle komunitního 
plánu (koncep čního řešení). 

         Terénní pracovníci budou přímo podřízeni referentu sociálních služeb, který vykonává 
funkci romského poradce pro ORP Liberec, v případě jeho nepřítomnosti vedoucímu 
oddělení humanitního. Terénní pracovníci budou vykonávat práci dle jejich zadání. 
Metodické vedení a kontrola terénních pracovníků bude probíhat jednou měsíčně na 
pracovišti oddělení humanitního za přítomnosti koordinátorky pro národnostní menšiny, 
cizince a sociálně znevýhodněné děti a mládež příspěvkové organizace Komunitní 
středisko Kontakt Liberec, která má odborné předpoklady a zkušenosti s vedením TP. 
Na schůzce bude docházet k vzájemné výměně informací dle aktuálního stavu 
v sociálně vyloučených lokalitách či naléhavosti jednotlivých případů ve městě. 
Součástí schůzky s pracovníkem pověřeným metodickým vedením bude i kontrola 
písemných záznamů z obchůzek terénu. 

         Zázemím terénních pracovníků budou prostory příspěvkové organizace města 
Komunitní středisko Kontakt Liberec. Zde budou mít možnost zpracovávat písemné 
záznamy a řešit aktuální problémy jednotlivců. 

         Zároveň se předpokládá, že se terénní pracovníci stanou členy pracovní skupiny 
komunitního plánování sociálních služeb pro osoby a rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny, kde budou mít 
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možnost navazovat spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb působících 
na území města. 

Supervizi bude terénním pracovníků zajišťovat supervizor, který již dlouhodobě 
spolupracuje s příspěvkovou organizací Komunitní středisko Kontakt Liberec. 
Supervize bude probíhat 4 x ročně v rozsahu 2,5 hodin či dle aktuálních potřeb TP. 

Žadatel zajistí TP během roku minimálně 2 akreditovaná školení či semináře k danému 
tématu.  

8.4  Popis zp ůsobu realizace spolupráce obce a terénního pracovní ka s jinými 
institucemi a orgány ve řejné správy a neziskovým sektorem. Uve ďte zejména 
příklady plánovaného (stávajícího) propojení poskytov aných služeb pro 
příslušníky Romské menšiny na lokální úrovni. 

         Spolupráce obce a TP bude zajištěna pravidelnou účastí na poradách odboru školství, 
kultury a sociálních věcí, oddělení humanitního a alespoň 1 x ročně účastí na zasedání 
Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec, která má dle své náplně práce mimo 
jiné projednávat materiály v oblasti sociální integrace národnostních menšin. 

         Spolupráce TP s poskytovateli sociálních služeb bude zajištěna již zmíněnou účastí na 
jednáních pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb pro osoby a 
rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a 
národností menšiny. Členy skupiny tvoří zejména zástupci registrovaných sociálních 
služeb a navazujících služeb: 

 

1. Lukáš Průcha  Člověk v tísni, o.p.s. 

2. Prade  Robert  Návrat o.p.s. 

3. Veronika Bakešová Bílý kruh bezpečí, poradna v Liberci 

4. Sovová Petra, Dis Centrum na podporu integrace cizinců - Liberecký kraj 

5. Matějka Pavel  Naděje o.s. 

6. Bc. Simeth Jiří  Most k naději o.s. 

7. Bc. Pavel Pech  Most k naději o.s. 

8. Andrea Šťastná  Romodrom, o.s. 

9. Mgr. Ivana Šikolová Probační a mediační služba 

Otázkami týkajícími se národnostních menšin a jejich příslušníků na území města se 
také zabývá Rada pro národnostní menšiny, která byla zřízena jako poradní orgán 
ředitele příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec. Její činnost 
spočívá především v přenosu informací v rámci jednotlivých komunit a podpoře 
integrace národnostních menšin do společnosti. Romská komunita má svého 
zástupce v Radě pro národnostní menšiny z titulu tradiční komunity historicky žijící na 
území města. Díky tomu Rada pro národnostní menšiny dlouhodobě monitoruje 
situaci komunity ve městě a prostřednictvím různých projektů se snaží působit na 
zlepšování vztahů s většinovou společností, např. letní festival cizinců a 
národnostních menšin „Liberec – jedno město pro všechny“. Účast TP na jednáních 
rady se předpokládá dle aktuální potřeby. 

Spolupráce s ostatními institucemi bude vycházet z aktuální potřebnosti řešení 
problémů a poptávky klientů. O potřebnosti se TP dozví v terénu depistážní činností, 
od poskytovatelů sociálních služeb, od pracovníka, který je pověřen vedením a 
kontrolou TP. V případě potřeby odbor školství, kultury a sociálních věcí 
zprostředkuje spolupráci TP i s ostatními zainteresovanými institucemi např. OSPOD, 
MP, oddělení sociálních činností, ZŠ, MŠ apod. 
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8.5  Uveďte a v kladném p řípadě doložte, zda máte terénní program registrovaný jak o 
sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů. 

         Statutární město Liberec nemá terénní programy registrovány jako sociální službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

8.6 Přiložte komunitní plán (z řetelně vyznačte tu jeho část, ve které se řeší integrace 
romských lokalit v četně terénní práce) nebo strategii řešení sociální inkluze 
vylou čených romských lokalit vaší obce (dokumenty schvále né zastupitelstvem). 
Pozor: Požadovaným dokumentem není Koncepce prevence kriminality. Žádáte-li o 
dotaci poprvé, p řiložte alespo ň koncep ční návrh řešení. Předkládané komunitní 
plány a koncep ční záměry musí být ú činné a musí se vztahovat i na 
předpokládanou dobu realizace projektu. 

         Hlavním dokumentem řešícím sociální oblast v regionu je Komunitní plán sociálních 
služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 -2016, který 
byl schválen Zastupitelstvem města Liberec dne 12. 12. 2013, usnesení č. 273 /2013. 

 V popisu situace pro cílovou skupinu osob a rodin ohrožených sociálním vyloučením, 
osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národností menšiny je mimo jiné uvedeno, že 
„Lze hovořit i o určité rovnováze mezi poskytováním služeb v pobytových zařízeních, 
terénních a ambulantních službách. V praxi se však ukazuje nutnost navýšit 
spektrum nabídky v oblasti poskytování terénních pr ogram ů, ale i u některých 
specifických služeb ambulantního charakteru (např. azylové bydlení pro ženy).“ 

 Strategické cíle pro cílovou skupinu jsou: 

         B.1.1  Prioritní oblast: SYSTÉMOVÉ ZM ĚNY 
Cíl 1.1 Funkční systém řízení sítě sociálních služeb a sociální práce v rozsahu     
odpovídajícímu potřebám osob v nepříznivé sociální situaci 

 
B.1.2 Prioritní oblast: D ĚTI A MLÁDEŽ 
Cíl 2.1 Udržení a podpora stávajících služeb sociální prevence zaměřených na rodinu, 
děti a mládež 
Cíl 2.2 Vznik služeb pro cílovou skupinu dle identifikovaných potřeb území –
ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ 
Cíl 2.3 Zajištění služeb a programů pro rodiny s dětmi 
 

         cíl B.1.7  Prioritní oblast:  OSOBY A RODINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍ  
VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI A BEZ P ŘÍSTŘEŠÍ, CIZINCI A NÁRODNOSTÍ 
MENŠINY : 
Cíl 7.1 Udržení a podpora stávajících služeb 
Cíl 7.2 Rozvoj sítě služeb pro cílovou skupinu – ROZVOJOVÁ AKTIVITA 
 

V prováděcí částí KP jsou pak tyto cíle rozpracovány do jednotlivých opatření: 
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Prioritní oblast:  SYSTÉMOVÉ ZMĚNY 

Cíl 1.1. Funkční systém řízení sítě sociálních služeb a sociální práce v rozsahu odpovídajícímu potřebám  
               osob v nepříznivé sociální situaci 

Opatření 

1.1.1. Zavedení systematické spolupráce zástupců Statutárního města Liberec a poskytovatelů 

služeb při řešení situace osob v nepříznivé životní situaci 

1.1.2. Iniciace meziresortní spolupráce (školství, zdravotnictví, bezpečnost, vnitřní záležitosti) při 

řešení situací osob ohrožených nepříznivou životní situací 

1.1.3. Prohlubování kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb prostřednictvím 

vzdělávání zapojených aktérů, průběžným hodnocením plnění Opatření, zapojováním dalších 

aktérů do procesu plánování a jeho cílená medializace u laické i odborné veřejnosti  

1.1.4. Zpracování analýzy zdrojů financování sociálních služeb a provedení vyhodnocení efektivity 

vynakládaných zdrojů s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb 

1.1.5. Nastavení transparentního víceletého systému financování sociálních služeb na úrovni 

zadavatele, Statutárního města Liberec  

 

 

Prioritní oblast: DĚTI A MLÁDEŽ 

Cíl 2.1. Udržení a podpora stávajících služeb sociální prevence zaměřených na rodinu, děti a 
mládež 

Opatření  Přepokládané 
náklady/rok 

v tis. Kč 

Předpokládaný 
počet 

podpořených 
osob/rok 

2.1.1. 
Zajištění provozu služby Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 
1 050 6 

2.1.2. 
Zajištění provozu služby Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 
1 070  

2.1.3. 
Zajištění provozu služby Azylový dům pro 

matky s dětmi 
2.820 17  lůžek 

2.1.4. Zajištění provozu služby Raná péče 1 420 35 rodin 

2.1.5. Zajištění provozu služby Dům na půl cesty 2 400 10 lůžek 

Cíl 2.2. Vznik služeb pro cílovou skupinu dle identifikovaných potřeb území – ROZVOJOVÉ 
OPATŘENÍ 

2.2.1. Vznik služby Krizová pomoc – pobytová forma (krizová lůžka) 
X 

2.2.2. Vznik programů a aktivit v terénu pro neorganizované děti a mládež 

Cíl 2.3. Zajištění služeb a programů pro rodiny s dětmi   

2.3.1. Podpora realizace preventivních programů 

X 
2.3.2. Realizace resocializačních a integračních programů pro mladistvé 

pachatele trestních činů 

2.3.3. Podpora a rozvoj odborného poradenství pro rodiny s dětmi s 

výchovnými problémy 

X – informace bude aktualizovaná na základě výstupů činnosti Pracovních skupin v roce 2014 
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Prioritní oblast: OSOBY A RODINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM,  

OSOBY V KRIZI A BEZ PŘÍSTŘEŠÍ, CIZINCI A NÁRODNOSTÍ MENŠINY 

Cíl 7.1. Udržení a podpora stávajících služeb  

Opatření  Přepokládané 
náklady/rok 

v tis. Kč 

Předpokládaný 
počet 

podpořených 
osob/rok 

7.1.1. 
Udržení stávající sítě ambulantních, terénních 

a pobytových služeb 
27 500 2 200 

Cíl 7.2. Rozvoj sítě služeb pro cílovou skupinu – ROZVOJOVÉ OPATŘENÍ 

7.2.1. Zavedení systému propustného bydlení 

X 7.2.2. Zřízení noclehárny pro ženy 

7.2.3 Zřízení krizové pomoci a možností přenocování 

7.2.4 Zavedení terénní zdravotní služby pro osoby bez přístřeší 

X – informace bude aktualizovaná na základě výstupů činnosti Pracovních skupin v roce 2014 

 

Dalšími strategickými materiály, z kterých projekt vychází, jsou analýzy zpracované v roce 
2015 („Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce“ a „Dílčí 
analýzy sociálních služeb na území statutárního města Liberec“), z kterých vyplývá, že 
kapacita služeb terénních program ů na území m ěsta Liberce je nedostate čná. Jako 
ideální stav uvádějí 10 – 12 sociálních pracovníků na plný úvazek, kteří by se zaměřovali 
pouze na území města Liberec.  

Projekt je dále v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 
(zásada č. 7 a č. 8) a Strategií romské integrace do roku 2020 (specifický cíl 8.1 Zlepšení 
přístupu Romů k sociálním službám, specifický cíl 8.2 Podpora sociálních a dalších služeb, 
zejména zdravotních, odpovídajících potřebám klientů – terénní práce v romských lokalitách, 
komunitní práce, nízkoprahové služby). 

 

9.   Stanovení základních úkol ů terénních pracovník ů  

9.1  Pracovní nápl ň terénního pracovníka ( Těžištěm terénní práce, tj. cca 70 % času, je 
přímá práce s klientem, tj. že pomáhající vyhledává potenciální účastníky projektu 
v jejich přirozeném prostředí a společná setkání tak obvykle neprobíhají na půdě 
organizace, která terénního sociálního pracovníka/terénního pracovníka zaměstnává. 
Tento způsob práce umožňuje kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů sami 
institucionální pomoc nevyhledávají, případně z počátku i odmítají. Návštěvy 
v domácnostech uživatelů v rámci práce v přirozeném prostředí poskytují příležitost ke 
spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. Práce jiného druhu nelze hradit 
z dotace! )  

 

Terénní práce má v SVL reagovat na zjištěné společenské negativní jevy a potřeby 
osob, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových nebo omamných 
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách, příslušníky národnostních menšin a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem 
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. 
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Pracovní náplň terénních pracovníků bude následující: 
 
 

1. TP vykonává monitoring terénu pravidelnými obchůzkami sociálně vyloučených lokalit 
Liberce, popř. provádí depistáž za účelem zmapování těchto lokalit (viz Seznam lokalit – 
Příloha č. 1); monitoringem se rozumí: 

• sledování docházky dětí školou povinných do ZŠ, 
• sledování a sběr informací o výskytu drogově závislých osob v dané lokalitě, patologických 

hráčích, popř. výskytu jiných přítomných sociálně patologických jevů, 
• sběr informací o krátkodobé migraci obyvatel (přistěhování apod.) a o problémech 

v naplňování základních životních potřeb a e jejich struktuře, 
• sledování a posuzování dostupnosti a obsazenosti lokalit sociálními službami poskytovanými 

neziskovými organizacemi, 
• sledování míry nezaměstnanosti mezi cílovou skupinou klientů a potřebnosti dávek státní 

sociální pomoci, 
 

2. z obchůzek terénu zpracovává TP podrobné písemné záznamy, které předává nadřízenému 
pracovníkovi dle potřeby, 
 

3. TP aktivně pracuje s rodinami s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin, zaměřuje se na 
aktivní vyhledávání informací dle zadání nadřízeného pracovníka, 
 

4. TP vyhledává a zpracovává informace vztahující se ke zvýšení sociální integrace 
monitorovaných osob do společnosti, 
 

5. TP aktivně propaguje a prezentuje činnost SML v terénu, popř. činnost KSK a jiných 
participujících subjektů, 
 

6. v rámci romské komunity TP podporuje její tradice a kulturu, 
 

7. TP zodpovídá za svěřený majetek příspěvkové organizace, o jeho poškození či ztrátě 
neprodleně informuje nadřízeného pracovníka, 
 

8. TP předává informace o nadcházejících akcích připravovaných organizací, na základě 
potřeby zajišťuje další informativní a podpůrnou činnost, v pracovní náplni nespecifikovanou, 
spojenou s výkonem jeho pracovní pozice. 
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Příloha – Seznam lokalit 
 
Statutární město Liberec – městské části 

 1)  Liberec - Staré město 
 2)  Liberec - Nové město 
 3)  Liberec - Jeřáb 
 4)  Liberec - Perštýn 
 5)  Liberec - Kristiánov 
 6)  Liberec - Rochlice 
 7)  Liberec - Horní Růžodol 
 8)  Liberec - Dolní Hanychov 
 9)  Liberec - Janův Důl 
10) Liberec - Františkov 
11) Liberec - Růžodol I. 
12) Liberec - Staré Pavlovice 
13) Liberec - Nové Pavlovice 
14) Liberec - Ruprechtice 
15) Liberec - Starý Harcov 
16) Liberec - Nový Harcov 

17) Liberec - Kateřinky 
18) Liberec - Karlinky 
19) Liberec - Horní Hanychov 
20) Liberec - Ostašov 
21) Liberec - Rudolfov 
22) Liberec - Horní Suchá 
23) Liberec - Doubí 
24) Liberec - Pilínkov 
25) Liberec - Vesec 
28) Liberec - Hluboká 
29) Liberec - Kunratice 
31) Liberec - Krásná Studánka 
32) Liberec - Radčice 
33) Liberec - Machnín 
34) Liberec - Bedřichovka 
35) Liberec - Karlov pod Ještědem 

30) Liberec - Vratislavice nad Nisou (městský obvod) 

(pozn. tučně zvýrazněné lokality jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo zde žijí osoby 
sociálně vyloučené, zdroj: Komunitní středisko Kontakt, p. o.) 
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9.2 V případě, že hodláte zam ěstnat více terénních pracovník ů, je nutné stanovit úkoly 

pro každého z nich zvláš ť, pokud se tyto úkoly liší. Ozna čení terénních pracovník ů 
musí být shodné s tabulkami č. 3 a 4   

 
Cílem projektu je zaměstnat dva terénní pracovníky se stejnou náplní práce. 
Vzhledem k velikosti Liberce budou mít TP rozděleny lokality, kde budou práci 
provádět. Lokality budou rozděleny s ohledem na znalost terénu a osobní kontakty 
jednotlivých TP. 
 

10. Uveďte počet terénních pracovník ů/terénních sociálních pracovník ů 
v jednotlivých letech a od kterého roku jste zapoje ni v tomto programu: 

 
 

Rok prvního za řazení 
do programu 

- 

 
 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet TP2 - - - - - 2* 

Výše dotace 
(Úřadu vlády 

ČR) 

- - - -  - 

 

* v roce 2015 zaměstnává 2 pracovníky monitoringu terénu na DPP příspěvková 
organizace statutárního města Liberec Komunitní středisko Kontakt Liberec (jeden 
pracovník na 20 hodin/týdně, druhý pracovník na 24 hodin/měsíčně). 

 

11. Uveďte, na jaké období dotaci žádáte (podmínkou je, že terénní pracovník 
v tomto období bude zam ěstnán): 

 

 

Statutární město Liberec hodlá zaměstnat dva terénní pracovníky na ½ úvazek 
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

                                                           
2 uveďte i terénní pracovníky, zaměstnané vaším úřadem  i v případě nepodpory Úřadem vlády nebo neúčasti 
v dotačním programu Podpora terénní práce ÚV. 
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 12. Rozpočet projektu dle ú čelu -  Rozpis položek uznatelných náklad ů 
 
  

Položka  celkový 
rozpo čet 

požadovaná 
dotace 

Poznámka  
(podrobné zdůvodnění případně uveďte v příloze) 

a) Osobní náklady 235.000,- 213.850,- osobní náklady včetně odvodů 

b) Provozní náklady 56.500,- 0 
pořízení PC a tiskárny, pořízení 2 mobilních telefonů 
včetně paušálů, cestovné, kancelářské potřeby, tiskové 
služby, hygienické potřeby 

c) Náklady spojené s rozšiřováním a prohlubováním 
kvalifikace terénního pracovníka  

0 0 
 

d) Úhrada poplatků za účast na konferencích a 
seminářích 

14.000,- 0 
supervize (4 x 2,5 hod.), akreditovaná školení 

e) Nákup odborné literatury  0 0  

f) Náklady spojené s motivací klientů 0 0  

g) Náklady spojené s údržbou a drobnými opravami obydlí 
klientů 

0 0 
 

h) Náklady spojené s řešením problémů v působnosti 
terénního pracovníka  

0 0 
 

NÁKLADY CELKEM 305.500,-Kč 213.850,-Kč  

Poměr dotace v ůči celkovému rozpo čtu projektu (v %) 100% 70 %  
 
 
V Liberci  dne………………………. 
 

………………………………………………….. 
Podpis statutárního zástupce 

a razítko
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