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Důvodová zpráva
Terénní práce Karviná 2016

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila
dotační řízení na rok 2016 k programu Podpora terénní práce. Program je určen pro obce na
výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských
lokalitách a lokalitách, kterým sociální vyloučení hrozí.
Na území města Karviné se nachází dvě sociálně vyloučené lokality, v nichž je vysoký podíl
romského obyvatelstva. V lokalitě Karviná-Nové Město, která je ohraničena ulicemi
Havířská, Na Vyhlídce, U Bažantnice, Sportovní, se navíc nachází ubytovna Předvoj a hostel
Kaktus. Další lokalitou je ubytovna Mašinka v Karviné-Fryštátě, která sousedí s budovou
hlavního vlakového nádraží.
Terénní práce, která je zajišťována pod vedením Odboru sociálního, je v rámci statutárního
města Karviné realizována od roku 2003. Terénní pracovníci jsou zaměstnáváni vždy na dobu
určitou, na období jednoho kalendářního roku formou sjednané Dohody o pracovní činnosti
nepřevyšující 0,5 úvazku na jednoho zaměstnance (max. 80 hodin měsíčně). Takto jsou
zaměstnáváni čtyři pracovníci.
Terénní pracovníci napomáhají klientům řešit problematiku spojenou zejména s předlužením
a bydlením, což jsou oblasti, které mají zásadní vliv na prohlubování chudoby a sociálního
vyloučení. Kromě uvedené problematiky se terénní pracovníci zaměřují na doprovázení
klientů, kdy napomáhají řešit rodinné zázemí pro výchovu dětí a případně dohlížejí na plnění
školní docházky problematických dětí. Dále jsou nápomocni při řešení zdravotního stavu
klientů (např. vyhledávají odborné lékaře, dohlíží na plnění povinných očkování a
zdravotních prohlídek u problémových rodin, apod.). Při své činnosti úzce spolupracují
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a sociálními pracovníky oddělení sociálních věcí,
kteří jsou kompetentní tyto situace řešit. Při řešení zadluženosti a bydlení působí jako
prostředníci mezi klientem a danými institucemi, rovněž napomáhají při zajišťování
sociálních služeb, které jsou na území města poskytovány, a to ať už se jedná o služby
sociální péče či služby sociální prevence.
Odbor sociální má záměr i v příštím roce pokračovat v terénní práci se čtyřmi terénními
pracovníky. Předpokládaný rozpočet činí 520.000 Kč na daný rok. V žádosti o dotace, která
bude zaslána Úřadu vlády ČR, budou požadovány finanční prostředky ve výši 364.000 Kč
(70 % předpokládaných výdajů), čímž by povinná spoluúčast města činila 156.000 Kč (30 %
předpokládaných výdajů).
Výdaje jsou určeny na úhradu:
 osobních nákladů na terénní pracovníky (mzdové prostředky včetně povinného
pojistného, a náhrad mezd, které je zaměstnavatel povinen vyplácet),
 provozních nákladů (cestovné do lokalit, telefonní poplatky),
 nákladů spojených s prohlubováním kvalifikace terénních pracovníků (semináře,
supervize, apod.),
 nákladů spojených s řešením problémů v působnosti terénních pracovníků (např.
poplatky a náklady související se získáním osobních dokladů klienta, apod.),
 nákladů spojených s motivací klientů (např. realizace volnočasových aktivit pro
dospělé klienty a jejich děti, s kterými terénní pracovníci kontinuálně pracují).
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Nedílnou přílohou k podání žádosti o dotaci na program Podpora terénní práce 2016 je
ověřená kopie usnesení zastupitelstva obce o schválení podání žádosti se spoluúčastí obce.
Žádost o dotaci lze uplatnit v termínu do 30. září 2015, kdy usnesení zastupitelstva města je
nutno následně doručit do 31.12.2015.
Materiál byl již projednán na 20. zasedání Rady města Karviné dne 23. 9. 2015
a usnesením č. 1280 RM dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit podání
žádosti na dotační řízení vyhlášené Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve
spolupráci s Úřadem vlády ČR k dotačnímu programu Podpora terénní práce 2016 na
zajištění a realizaci terénní práce ve vyloučených romských lokalitách s finanční
spoluúčastí statutárního města Karviné ve výši 30 %, což představuje částku Kč
156.000,-- (slovy: Jednostopadesátšesttisíc korun českých). Statutární město Karviná
žádá o dotaci na výkon činnosti čtyř terénních pracovníků a celkový rozpočet projektu
představuje částku Kč 520.000,-- (slovy: Pětsetdvacettisíc korun českých).
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