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ANOTACE: 
Terénní sociální služba byla zřízena v PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou v souvislosti 
s řešením problematiky soužití občanů v ZR 3 v červnu 2011. Je zajišťována dvěma terénními 
sociálními pracovníky na celkem jeden pracovní úvazek. Žádost do programu Úřadu vlády ČR je 
podávána od roku 2011. V současné době je podána žádost „Podpora terénní práce pro rok 
2017“. Terénní práce je důležitým prvkem v preventivní práci v dané lokalitě. 
OBSAH: 

 
Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2017 u Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny. 

 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti Města 
Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 

Odbor sociální 

Předkládá: 

Odbor sociální 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Název materiálu: Projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ 
Počet stran:  2 
Počet příloh:  1 - Podrobný rozpočet terénní sociální služby na rok 2017 
 
Popis 
Terénní sociální služba byla zřízena v souvislosti s řešením problematiky soužití občanů na sídlišti 
Žďáru nad Sázavou 3 v červnu 2011. V rámci PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou je 
tato služba poskytována sociálními pracovníky nízkoprahového zařízení Denní centrum pro děti a 
mládež. Personálně je v současné době služba zajištěna dvěma terénními sociálními pracovníky 
na celkem jeden pracovní úvazek. 
Záměrem projektu pro rok 2017 je pokračující snaha o zmírnění, případně odstranění problémů 
v lokalitě Žďár nad Sázavou 3, které souvisí s problematickým soužitím skupin obyvatel. V lokalitě 
žije větší množství obyvatel romské komunity, mnohdy jde o méně přizpůsobivé občany města. 
Není výjimkou, že z důvodu nedostatku sociálního bydlení, případně náhradního bydlení pro 
sociálně slabé občany, žije v malých bytech velký počet osob včetně malých dětí. Mnoho obyvatel 
je stále nezaměstnaných, a i přes soustavnou práci a snahu terénního sociálního pracovníka se 
jim nedaří najít zaměstnání. Je zde také nepracující, nestudující mládež, vedená na úřadu práce. 
Dlouhodobá nezaměstnanost osob má za následek problémy s neplacením nájemného, 
zadlužováním se, zabředáním do dluhových pastí apod.  
Problémem, který je nutné řešit, je soužití obyvatel na svobodárnách, a to zejména na svob. č. 4 a 
6. Terénní sociální práce bude zaměřena na mladší skupinu romské populace žijící v lokalitě. 
Snahou je jejich motivace k častějšímu využívání ambulantní služby a smysluplnějšímu trávení 
volného času. V nedávné době došlo k intenzivnější spolupráci s romskými organizacemi a došlo 
ke společným aktivitám. V současné době je aktivita sdružení velmi malá. 
V lokalitě je nutné stále pracovat a na obyvatele působit z více stran. 
Žádost byla podána 30. 9. 2016 neboť termín pro podávání žádostí byl stanoven na konec září.  
 
Geneze případu 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora terénní práce“ byla opakovaně 
podávána v letech 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. 
V letošním roce byla podána žádost pro rok 2017. 
Jednoznačně se dá říci, že při realizaci terénního programu v ZR 3 došlo k uklidnění situace. 
S obyvateli lokality se pravidelně komunikuje a pracuje. Terénní pracovník pracuje 
s problémovými, ale i neproblémovými obyvateli této lokality. Problémy může řešit okamžitě a 
neformálně. Tím dochází ke snížení napětí. V současné době terénní pracovník spolupracuje 
s asistenty prevence kriminality. To je další důležitý prvek v preventivní práci v dané lokalitě. 
Odborná pracovní skupina pro řešení sociálně - patologických jevů podání projektu doporučuje, 
neboť jde o pokračování fungujícího terénního programu v lokalitě ZR 3.  
Podání žádosti projednala na svém zasedání dne 14. 9. 2016 Komise prorodinných aktivit, sociální 
a zdravotní s doporučujícím usnesením. 
 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání žádosti o 
poskytnutí neinvestiční dotace z vyhlášeného dotačního řízení na rok 2017 v dotačním programu 
Podpora terénní práce. 
 
Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na částku 420 000 Kč. V žádosti je požadována dotace 
ve výši 300 000 Kč. Spoluúčast žadatele je 28,6 %, tj. 120 000 Kč bude hrazena z prostředků 
PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou v rámci rozpočtu roku 2017. 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet TP1 1,5 1,2 1 1 1 1 1 

Výše dotace 
(Úřadu vlády ČR) 

217 000 
Kč 

300 000 
Kč 

100 000 
Kč 

125 000 
Kč 

150 000 
Kč 

250 000 
Kč 

300 000 
Kč 

 
 
 
                                                           
 



 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou navrženy varianty 
 
 
Doporučení předkladatele 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2017 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny. 
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit financování spoluúčasti Města Žďáru nad 
Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
Stanoviska  
Nejsou 
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