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Důvodová zpráva
Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování neinvestiční dotace pro program Podpora terénní
práce pro rok 2013
Rozhodnutím Úřadu vlády ČR č. 15507/2012-KRP ze dne 21. 5. 2013, byla statutárnímu městu
Karviná poskytnuta neinvestiční dotace na projekt „Podpora terénní práce pro rok 2013“ ve výši
182.000 Kč. Cílem dotace byla realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských
komunitách/lokalitách města Karviné v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Na projekt „Podpora terénní práce pro rok 2013“ bylo v průběhu roku 2013 vynaloženo na neinvestiční
výdaje 475.353,73 Kč. Obec se na projektu podílela částkou 313.311,89 Kč, což představuje 65,91 %
z celkově vynaložených nákladů a dotace z Úřadu vlády ČR činila 34,09 %, což je 162.041,84 Kč.
Vzhledem k tomu, že u statutárního města Karviné došlo k zásadní změně v účtování platů, odměn a
pojištění za měsíc prosinec 2013, kdy částky již nejsou přeúčtovávané na depozitní účty a hrazeny
z rozpočtu aktuálního roku, ale stávají se výdajem rozpočtu roku následujícího, je nutné část dotace
poskytnuté Úřadem vlády vrátit a to ve výši 19.958,16 Kč.
V roce 2013 byla terénní práce realizována 4 terénními pracovníky (dále jen TP), kteří byli zařazeni
na oddělení sociálních věcí Odboru sociálního Magistrátu města Karviné. TP byli zaměstnáni na
základě uzavřené dohody o pracovní činnosti v rozsahu 80 hodin měsíčně (20 hodin týdně).
Terénní práce byla vykonávaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
č. j. 101880/2007 ze dne 11. 10. 2007, o registraci sociální služby „Terénní programy“ vedenou pod
identifikátorem 4072447.
TP svoji činnost vykonávali v přirozeném prostředí obyvatel, v domácnostech a místech, kde realizují
běžné sociální aktivity, v sociálně vyloučených lokalitách města Karviné, za které byly považovány:
 městská část Karviná-Nové Město, lokalita je ohraničena ulicemi Havířská, Na Vyhlídce,
U Bažantnice, Sportovní,
součástí uvedené lokality jsou ubytovny Ubytovací středisko Předvoj, náměstí Budovatelů
1306/29, Karviná-Nové Město, a Hostel Kaktus, náměstí Budovatelů 1339/27a, Karviná-Nové
Město,
 ubytovna Mašinka, Nádražní 695/7, Karviná-Fryštát,
 ubytovna Průkopník, U Barbory 2051, Karviná-Doly (pouze do září 2013, kdy ubytovna byla
uzavřena)
Prostřednictvím terénního programu, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit měli informace směřující
k řešení nepříznivé sociální situace, vyzískali povědomí o dostupných veřejných a sociálních
službách, s pomocí terénních pracovníků se postupně učí tyto služby samostatně využívat, získávají
sociální kompetence. Cílem terénních pracovníků je, aby klienti byli schopni řešit své sociální
problémy. Zájmem je, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství a žili běžným způsobem
života.
V rámci své činnosti mají terénní pracovníci vytvořenou sociální síť spolupracujících organizací, která
se neustále rozvíjí, napomáhá klientům získat přístup k nevyužitým zdrojům.
Uvádíme způsoby spolupráce terénních pracovníků s jinými institucemi, neziskovým sektorem a obcí:
 při řešení obtížné situace klientů terénní pracovníci spolupracovali se zaměstnanci oddělení
a odborů Magistrátu města Karviné (Odbor majetkový, Odbor ekonomický, Odbor sociální),
 v rámci prevence ztráty bydlení klientů terénní pracovníci spolupracovali s pronajímateli bytů
ve městě (BYT servis, společnost RPG Byty),
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v rámci prevence bezdomovectví terénní pracovníci spolupracovali s majiteli ubytoven,
s azylovými zařízeními, apod.,
spolupracovali s pediatry v případě zanedbání preventivní prohlídky a očkování u dětí, byli
nápomocni při zprostředkování kontaktu a vyšetření klientů u odborných lékařů, dále byli
nápomocni klientům při vyhledávání praktických lékařů,
terénní pracovníci spolupracovali se zástupci ZŠ tř. Družby a ZŠ Komenského v KarvinéNovém Městě v případě zanedbávání školní docházky dětí, navštěvovali domácnosti,
motivovali rodiče k pravidelné školní docházce dětí,
terénní pracovníci pořádali besedy preventivního charakteru ve spolupráci s PČR (prevence
zadluženosti, protidrogová prevence),
v rámci prevence kriminality spolupracovali s asistenty prevence kriminality a strážníkyokrskáři Městské policie Karviné v městské části Karviná-Nové Město,
dále realizovali volnočasové aktivity pro dospělé, mládež i děti ve spolupráci s koordinátorem
pro integraci romského etnika Městské policie Karviná, s nevládními neziskovými
organizacemi, kterými jsou Lačho lav, „Sdružení Romů Severní Moravy“, 21. hlídka Royal
Rangers v ČR a nízkoprahovým zařízením OÁZA, podrobný popis viz níže.

Zhodnocení výsledků terénní práce ve sledovaném roce 2013
Počet klientů, se kterými TP pracovali
z toho: do 14 let
15 let a více
z toho počet negramotných klientů
Celkový počet kontaktů s klienty
z toho počet kontaktů typu „práce s rodinou“
z toho počet kontaktů typu „individuální práce“
Oblast nezaměstnanosti
Počet klientů nezaměstnaných déle než 24 měsíců
Počet klientů, s nimiž TP hledali nové pracovní místo
Počet úspěšně umístěných klientů na trhu práce
Počet klientů, kterým TP zprostředkovali rekvalifikaci
Počet klientů, kterým TP zprostředkoval program od NNO zaměřený na jejich
profesní rozvoj
Oblast bydlení
Počet klientů, jimž TP hledali nové bydlení
z toho počet klientů, kteří za pomoci TP získali nové bydlení (ubytovny, azylové
zařízení, nájemní bydlení)
Počet klientů, se kterými TP řešili problematické nájemní vztahy
z toho počet klientů, kterým se situace za pomoci TP podařilo problémy řešit
Počet klientů, s nimiž TP řešil stavební nedostatky (např. opravy v bytě)
z toho počet klientů, u nichž byly nedostatky úspěšně odstraněny
Počet klientů, se kterými řešili TP výpověď z nájmu či vystěhování z bytu z bytu na
základě soudního rozhodnutí
z toho počet klientů, u nichž se podařilo za pomoci TP bydlení udržet
Počet klientů, s nimiž TP řešil jednání pronajímatelů, které bylo v rozporu s dobrými
mravy
z toho počet klientů, u nich se podařilo situaci vyřešit
Práce s dětmi a s mládeží
Celkem počet klientů programu cílové skupiny dětí a mládeže (zapojení dětí a
mládeže do volnočasových aktivit pořádaných Terénním programem)
Počet dětí umístěných za pomoci TP do mateřské školy
Počet dětí umístěných za pomoci TP do přípravného ročníku základní školy
Počet dětí, kterým TP zprostředkovali doučování
Počet dětí, kterým TP zprostředkovali mimoškolní volnočasové aktivity
Počet studentů, kteří začali v průběhu spolupráce s TP studovat na střední škole
Počet studentů, kteří začali v průběhu spolupráce s TP studovat na vysoké škole
Předlužení
Počet klientů, kterým TP pomáhali při jednání s úvěrovými společnostmi, popř. s
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počet
324
72
252
7
1 918
52
1 886
73
26
1
7
3
75
43
5
2
33
23
1
8
6
72
2
3
5
4
2
1
10
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bankami
Z toho počet klientů, kdy bylo jednání úspěšné
Počet klientů, s nimiž TP řešili dluhy spojené s bydlením
Z toho počet klientů, s nimiž byly dluhy spojené s bydlením úspěšně řešeny
Počet klientů, se kterými TP řešili poukazování dávek na bydlení poukazován
pronajímateli k úhradě nájmu a služeb
Počet klientů, se kterými TP řešili dluhy na zdravotním pojištění
Počet klientů, kterým TP pomáhali při řešení exekuce
Rizikové formy chování
Počet klientů, se kterými TP řešili problémy spojené s užíváním návykových látek
Počet klientů, se kterými TP řešili problémy spojené s gamblerstvím
Počet klientů, se kterými TP řešili problémy spojené se záškoláctvím
Počet klientů, se kterými TP řešili problémy spojené s lichvou
Počet klientů, se kterými TP řešili nezdravý životní styl a nedostatečnou hygienu

9
46
32
7
2
58
8
6
2
15

Terénní pracovníci v roce 2013 uspořádali pro klienty, se kterými kontinuálně pracují kulturní,
společenské, sportovní akce a besedy s preventivní tématikou. Jednalo se o tyto akce:
 „Beseda s PČR o zadluženosti a lichvě“ v nízkoprahovém zařízení OÁZA dne 5. 2. 2013,
 „Den Romů“ v Romském kulturním a společenském centru dne 5. 4. 2013 a to ve spolupráci
s nestátními neziskovými organizacemi, mezi které patří Sdružení Romů Severní Moravy a
Lačho Lav. Na této aktivitě se rovněž podílela Městská policie Karviná.
 „Den Dětí“ v OÁZE dne 28.6.2013 ve spolupráci s MP Karviná a nízkoprahovým zařízením
pro děti a mládež OÁZA,
 beseda „Stop drogám“ dne 18. 7. 2013 v OÁZE, která se konala ve spolupráci s PČR
a nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež OÁZA,
 výlet na bobovou dráhu v Mostech u Jablunkova dne 2.8.2013 ve spolupráci s MP Karviná,
 výlet do Technického muzea Tatra v Kopřivnici a na Štramberskou trúbu dne 22. 9. 2013,
 výlet do aquaparku Olešná dne 23. 11. 2013,
 turnaj v plážovém volejbalu dne 30. 11. 2013,
 Mikulášská nadílka dne 15. 12. 2013 ve spolupráci se Sdružením Romů Severní Moravy.
Terénní pracovníci se podíleli na akcích realizovaných MP Karviná:
 Letní tábor v Hutisku-Solanci v období od 6. 7. 2013 – 13. 6. 2013,
 Víkendová akce v Řece v období od 30. 8. 2013 do 1. 9. 2013.

Finanční využití dotace

Název položky
Odměna za dohody o pracovní činnosti
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
politiku zaměstnanosti
Pojistné na zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
(náhrada mezd v době nemoci)
Nákup materiálu (drobné dárky a ceny pro děti,
které jim TP předávali u příležitostí konaných akcí)
Služby telekomunikací (paušály služebních mobilů
TP)
Nájemné (pronájem sálu, sportovišť)
Školení a vzdělávání TP
Nákup ostatních služeb (např. poplatky spojené s
vyřizováním občanských průkazů a rodných listů

285.260,--

Čerpání
z dotace v
Kč
99.841,--

Čerpání
z rozpočtu
města v Kč
185.419,--

71.315,--

24.960,24

46.354,76

25.542,--

8.939,70

16.602,30

11.073,--

0

11.073,--

788,--

140,--

648,--

24.457,39

8.560,08

15.897,31

8.400,-22.093,--

2.940,-7.700,--

5.460,-14.393,--

12.982,34

4.543,82

8.438,52

Částka
celkem v Kč
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pro klienty, úhrada programu na Mikulášskou
show)
Cestovné (jízdné do lokalit a na školení pro TP)
Pohoštění (drobné občerstvení pro děti a jejich
rodiče u příležitostí konaných akcí)
Věcné dary (nákup cen a darů pro klienty a jejich
děti u příležitosti Dne Dětí, Mikulášské nadílky,
apod.)
CELKEM
Procentuální plnění

3.439,--

917,--

2.522,--

8.004,--

2.800,--

5.204,--

2.000,--

700,--

1.300,--

475.353,73
100 %

162.041,84
34.09 %

313.311,89
65,91 %

Zpráva o realizaci projektu a vyúčtování neinvestiční dotace pro program Podpora terénní práce pro
rok 2013 byla usnesením č. 3552 Rady města Karviné ze dne 9.4.2014 doporučena ke schválení
Zastupitelstvu města Karviné.
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