
 
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8 
 DNE: 22.10.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2015/OS/3 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o dotaci „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ 

 

ANOTACE: 
Terénní sociální služba byla zřízena v PO Sociální služby města Žďáru n. S. 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 
2016“. Je nutné schválení usnesení ZM pro doplnění žádosti. Terénní práce je důležitým prvkem 
v preventivní práci v dané lokalitě. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2015 u Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské menšiny.  
 
Zastupitelstvo města schvaluje 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: 
Rada města 

 

 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě ZR 3“ 
 
Počet příloh:  1 - Podrobný rozpočet terénní sociální služby na rok 2016 
  2 - část žádosti o dotaci „8. Odůvodnění žádosti“  
 
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 nízkoprahovým zařízením Denní centrum. Personálně je v současné době 
služba zajištěna dvěma terénními sociálními pracovníky na celkem jeden pracovní úvazek. 
Záměrem projektu pro rok 2016 je pokračující snaha o zmírnění, případně odstranění problémů 
v lokalitě Žďár nad Sázavou 3, které souvisí s problematickým soužitím obyvatel. V lokalitě žije 
větší množství obyvatel romské komunity a osob s problémovým chováním. Dochází také k tomu, 
že z důvodu nedostatku sociálního bydlení, případně náhradního bydlení pro sociálně slabé 
občany, žije v malých bytech velký počet osob včetně malých dětí. Hodně osob lokality je 
dlouhodobě nezaměstnaných, kterým se i přes soustavnou práci a snahu terénního sociálního 
pracovníka nedaří najít zaměstnání. V lokalitě je také početná skupina nepracující, nestudující 
mládeže, vedené na úřadu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost osob způsobuje problémy 
s  neplacením nájemného, se zadlužováním, se zabředáváním do dluhových pastí apod.  
Velkým problémem, který je nutné řešit, je problematické soužití obyvatel na svobodárnách, a to 
zejména na svob. č. 4 a 6. Terénní sociální práce se soustředí na podávání zpětné vazby 
k chování obyvatel (porušování domovního řádu a omezování práv druhých lidí, apod.). Činnost 
pomocného terénního pracovníka je soustředěna na nejmladší skupinu romské populace žijící ve 
zmiňované lokalitě. Terénní sociální pracovník jednotlivá zjištění řeší přímo s rodiči a kurátory pro 
děti a mládež. V nedávné době došlo k intenzivnější spolupráci s romským sdružením, došlo ke 
společným aktivitám. V současné době je aktivita sdružení velmi malá. 
V lokalitě je nutné stále pracovat a hledat nové cesty. Společnými silami terénního sociálního 
pracovníka, asistentů prevence kriminality MP a strážníků MP se podařilo podstatně snížit rizikové 
chování v lokalitě. Určitě ne odstranit. Mnoho lidí si činnost uvedených složek pochvaluje. Mnozí 
by jejich činnost ještě posílili. 
 
Geneze případu 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora terénní práce“ byla podána 
v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 
V současné době je podána žádost „Podpora terénní práce pro rok 2016“. 
Jednoznačně se dá říci, že při realizaci terénního programu v ZR 3 došlo k uklidnění situace. 
S obyvateli lokality se komunikuje a pravidelně 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 MP. 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 terénního programu v lokalitě ZR 3. Celkové náklady na projekt byly 
vyčísleny na částku 415 000 Kč. V žádosti je požadována dotace ve výši 250 000 Kč. Spoluúčast 
žadatele je 39,76 %, tj. 165 000 Kč bude hrazena z prostředků PO Sociální služby města 
Žďáru nad Sázavou v rámci rozpočtu roku 2016. 
 
Tabulka s výší poskytnuté dotace v jednotlivých letech (2016 – výše požadavku) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet TP1 1,5 1,2 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 

 
 
                                                           
 



Dne 7. 9.2015 na svém zasedání č. 24 projednala rada města podání žádosti s tímto usnesením. 
 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2016 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. 
 
Podání žádosti bylo v letošním roce zkráceno o měsíc, proto byla žádost podána s tím, že po 
jednání zastupitelstva bude výpis usnesení doplněn. Vzhledem k tomu, že je nutné k žádosti 
přiložit jak schvální podání žádosti, tak schválení financování spoluúčasti města, předkládáme 
zastupitelstvu ke schválení tento materiál, abychom mohli usnesení zastupitelstva doložit na Úřad 
vlády ČR k již podané žádosti. 
 
 
Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení 
 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou navrženy varianty 
 
 
Doporučení předkladatele 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
v rámci programu Podpora terénní práce pro rok 2015 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny.  
 
Zastupitelstvo města schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou způsobem 
uvedeným v projednávaném materiálu. 
 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. tabulka - Rozpocet projektu 

Dotacni program: Podpora terenni prace 

Nazev zad atele: Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Nazev projektu: Terenni prace v lokalite Zdar 3 

Rok, na kteli je dotace zadima: 2016 

e Zdare nad Sazavou dne .. 

V ...................... dne ............................... Pod 



8. Odůvodnění žádosti 
8.1  Cíl projektu a jeho stručný obsah: 

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

Záměrem projektu pro rok 2016 je pokračující snaha o zmírnění, případně odstranění problémů 
v lokalitě Žďár nad Sázavou 3, které souvisejí s problémem klidného soužití. V lokalitě žije 
větší množství obyvatel romské komunity, většinou 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. Velká 
většina těchto osob jsou stále nezaměstnaní, kterým se přes soustavnou práci a snahu 
terénního sociálního pracovníka nedaří najít zaměstnání. Velkou skupinou je také 
nepracující, nestudující mládež, vedená na úřadu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost těchto 
osob má za následek neplacení nájmu, zadlužování a zabředání do dluhových pastí, 
kriminalitu aj. Jedná se celkem o přibližně dva tisíce osob ve zmiňované lokalitě. 

Terénní sociální práce se bude prostřednictvím pomocného terénního pracovníka více 
soustřeďovat na nejmladší skupinu romské populace žijící ve zmiňované lokalitě. Více se 
propojí terénní a ambulantní služba tak, aby se zájem dětí nasměroval na smysluplné 
volnočasové aktivity a podpořilo se jejich začlenění do sociálního prostředí. 

8.2   Pokud žádáte o dotaci již opakovaně, popište/uveďte, jakým způsobem se práce 
terénního pracovníka osvědčila, jaké měla pro vás konkrétní přínosy a jaká máte 
očekávání pro rok 2016.  

V roce 2011 bylo místní obyvatelstvo v dané lokalitě k činnosti terénních pracovníků poměrně 
skeptické a nedůvěřivé. Postupně se však nedůvěru podařilo odstranit a v současné době se 
s místním obyvatelstvem probírají i velmi citlivá témata, jako je zadluženost, neplacení 
nájemného, nevhodné chování dětí na veřejnosti, vzájemné vztahy nebo zaměstnanost. Za 
dobu působení terénní služby se poměrně značná část obyvatelstva naučila tyto služby 
využívat. Terénní pracovníky žádají o poradenství a pomoc při řešení některých problémů. 
Někteří obyvatelé se za podpory terénních pracovníků svých nejpalčivějších problémů 
zbavily (žádné dluhy na nájmu, žádný splátkový kalendář). Za úspěch můžeme považovat 
depistážní činnost, díky níž se daří zapojovat rodiče do různých aktivit, které pořádá 
nízkoprahové zařízení Denní centrum (porotci různých soutěží, společná sportovní utkání, 
příprava na taneční vystoupení aj.). Za úspěch lze považovat i vyšší zaměstnanost místního 
obyvatelstva, kde terénní pracovníci mají svůj podíl při motivování k hledání zaměstnání, či 
rekvalifikačních kurzů. 

Za podpory terénních pracovníků místní obyvatelé založili občanské sdružení, které jeden rok 
vykazovalo poměrně dobré výsledky. V současné době poněkud stagnuje, ale terénní 
pracovníci za podpory MěÚ se snaží členy sdružení motivovat opět k větší činnosti. 

Terénní pracovníci se rovněž podílejí na zlepšení komunikace obyvatel této lokality se zástupci 
města, či jiných státních institucí a to tím, že často kontakty s městem zprostředkovávají. 

Díky spolupráci s různými institucemi (viz. bod 8.4), ale především s asistenty prevence kriminality 
se daří terénním pracovníkům částečně eliminovat napětí, či předcházet různým konfliktům.  

 

8.3  Popis vedení terénního pracovníka a jeho zařazení do struktury obecního úřadu, jeho 
odborné vedení, zajištění odborné supervize a jeho úkoly dle komunitního plánu 
(koncepčního řešení). 

Terénní sociální pracovníci a pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka 
(§ 116 d zákona č. 108/2006 Sb.) v textu též pomocný terénní  pracovník jsou zaměstnanci 
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Zřizovatelem p. o. je 
Město Žďár n. Sázavou. 

Příspěvková organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou má registrovanou sociální 
službu Denní centrum pro děti – nízkoprahové centrum pro děti a mládež, registrace 
ambulantní služby byla s platností od 1. 6. 2011 rozšířena o poskytování služeb v terénu, 
zaměřených na práci s dětmi a mládeží od 6 do 26 let,  



ale také jejich rodiči. 
Terénní sociální pracovníci a pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka 

jsou zaměstnanci tohoto Denního centra, pod metodickým vedením ředitele příspěvkové 
organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou a vedoucího sociálního odboru MěÚ 
Žďár nad Sázavou. 
Pracovníkům Denního centra jsou zajišťovány odborné supervize a v rámci těchto supervizí 
jsou zajišťovány supervize i pracovníkům v terénu. 

 
8.4  Popis způsobu realizace spolupráce obce a terénního pracovníka s jinými institucemi 

a orgány veřejné správy a neziskovým sektorem. Uveďte zejména příklady 
plánovaného (stávajícího) propojení poskytovaných služeb pro příslušníky Romské 
menšiny na lokální úrovni. 

Od začátku fungování terénní sociální práce v červnu 2011 byla nastavena spolupráce terénních 
sociálních pracovníků s různými poskytovateli sociálních služeb – Azylový dům pro matky/ 
otce s dětmi – Ječmínek, Centrum primární prevence a drogových služeb – Spektrum, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ponorka, Azylový dům pro muže (společné 
fotbalové utkání).  

Dále probíhá úzká a velice dobře nastavená spolupráce se 3. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Terénní 
pracovníci se pravidelně setkávají s ředitelkou školy, etopedkou, ale i s ostatními učiteli, se 
kterými se konzultují problémy dětí, jako je záškoláctví, prospěch a chování. Terénní 
pracovníci pomáhají škole i v komunikaci s rodiči, konzultuje se příprava na vyučování. 
Většina dětí, které navštěvují nízkoprahové zařízení Denní centrum využívá možnosti 
doučování a vypracování domácích úkolů. Tato činnost je ze strany základní školy velmi 
kvitována. 

Terénní pracovníci dále spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou, výchovným 
ústavem na ulici Jiřího z Poděbrad. Na vysoké komunikační úrovni je spolupráce s Úřadem 
práce v ZR, Policií ČR, MP a v neposlední řadě s asistenty prevence kriminality, se kterými 
terénní pracovníci konzultují postřehy z terénu, MěÚ – především odborem sociálním, se 
kterým probíhají pravidelná setkání a řeší se konkrétní problémy ve vyloučené lokalitě. Dále 
pak s odborem majetkoprávním, který terénní pracovníky informuje o dlužnících, se kterými 
se pak intenzivně pracuje. Spolupráce byla navázána i s realitní kanceláří Investservis a 
Probační a mediační službou ČR. Terénní pracovník je také členem pracovní skupiny pro 
řešení sociálně-patologických jevů, kde členy pravidelně informuje o dění v lokalitě. 
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