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NÁZEV: 
 

Terénní program 2019 

 

ANOTACE: 
Schválení podání projektové žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Sekce pro lidská 
práva Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce pro rok 2019. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu 
Podpora terénní práce pro rok 2019 Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Ing. Kateřina Navrátilová 

Předkládá: 

Odbor sociální 
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Popis 
Projekt je zaměřen na vyhledávání a poskytování pomoci a podpory dětem a mladým dospělým ve 

věku od 6 do 26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Cílovou skupinou jsou především 

osoby žijící v sociálně vyloučené lokalitě Žďár 3 a jejím blízkém okolí. Hlavním cílem projektu je 

snaha o zmírnění či případné odstranění problémů, souvisejících s klidným soužitím. 

Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na částku 460 000 Kč. V žádosti je požadována dotace 

ve výši 300 000 Kč. Spoluúčast žadatele je 53,8 %, tj. 360 000 Kč bude hrazena z prostředků 

PO Sociální služby města Žďáru nad Sázavou v rámci rozpočtu roku 2019. 

Rok Počet TP Výše dotace 

2012 1,2 300.000 Kč 

2013 1 100.000 Kč 

2014 1 125.000 Kč 

2015 1 150.000 Kč 

2016 1 250.000 Kč 

2017 1 300.000 Kč 

2018 1 300.000 Kč 

2019 1 300.000 Kč 

 
Geneze případu 
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR „Podpora terénní práce“ město 

opakovaně podává již od roku 2011. V letošním roce bude podána žádost pro rok 2019. 

Díky realizaci terénního programu došlo k uklidnění situace v lokalitě Žďár 3. Terénní pracovníci s 

obyvateli lokality pravidelně komunikují a pracují. 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 pracovníci spolupracují s asistenty prevence 

kriminality. Ti jsou dalším důležitým prvkem v preventivní práci v dané lokalitě. 

 

Návrh řešení 

Uvedeno v materiálu 

 

Varianty návrhu usnesení 

Nejsou navrženy varianty 

 

Doporučení předkladatele 

Schválit návrh usnesení 

 

Stanoviska  



 

Nejsou 

 


