
Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

1  

 
 

Příloha 7 

Příklady dobré praxe 

Tato kapitola obsahuje příklady některých možných inovativních prvků a příkladů dobré praxe pro 

realizaci této strategie, a to z oblasti jednoho z hlavních problémů regionu – sociální vyloučení 

a související problémy. 

Sociální podnikání 

Sociální podnik Stavzem, s.r.o. v Odrách na Novojičínsku.  

Firma vznikla v roce 2009 a provádí především stavební práce. Firma získala dotaci na podporu 

sociálního podnikání, získává však i zakázky od města i místních firem. Zaměstnává 10 lidí. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/videomedailony-z-agentury-jak-socialni-podnikani-pomaha-

dlouhodobe-nezamestnanym 

 

Klubíčko 

Sociální firma poskytující profesionální veřejně prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, 

jejich rodinám i veřejnosti. 

http://www.klubicko-ops.cz/o-nas/ 

 

Srdce a čin 

Sociální podnik od roku 2011. Působí v souladu s principy sociálního podnikání. Nabízí následující 

služby: údržba a opravy nemovitého majetku; čištění rybníků, jezírek, vodotečí a jejich břehů; zahrady 

– údržba a návrhy; odstraňování náletových dřevin a křovin; odklízení sněhu a ledu – chodníky, 

prostranství, střechy; kurýrní služba; příprava a úklid staveb 

http://www.sac-ops.cz/index.php/sluzby/rukama 

 

MANA, čokoládovna Krásná Lípa, sociální podnik.  

Předmětem projektu MANA čokoládovna je provozování sociálního podniku, který zaměstnává nejen 

osoby se zdravotním postižením a pomáhá jim tak integrovat se na trh práce. MANA byla založena 

24. 9. 2012, je tedy na svém počátku, ve kterém již pořídila z vlastních zdrojů základní provozní 

vybavení a zahájila ruční výrobu čokoládových bonbónů a prodej horké čokolády. Výrobky začala 

úspěšně prodávat na regionálním trhu a zatím má 1 distribuční místo v Rumburku a prodejnu ve 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/videomedailony-z-agentury-jak-socialni-podnikani-pomaha-dlouhodobe-nezamestnanym
http://www.socialni-zaclenovani.cz/videomedailony-z-agentury-jak-socialni-podnikani-pomaha-dlouhodobe-nezamestnanym
http://www.klubicko-ops.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.klubicko-ops.cz%2Fo-nas%2F
http://www.sac-ops.cz/index.php/sluzby/rukama
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Varnsdorfu a Krásné Lípě. V letošním roce sdružení CEDR představilo svůj záměr společensky 

prospěšného podnikání v oblasti výroby čokolády v celorepublikové soutěži Best Eko & Social Ideas – 

Rozjeď to!, pořádané společností Hub Praha (přehlídka zajímavých nápadů nebo projektů 

kombinujících společensky prospěšné cíle s podnikatelskou aktivitou). Záměr organizace CEDR 

postoupil mezi 9 nejlepších nápadů z 54 z celé ČR. 

http://www.cokokramek.cz/ 

 

Dřevo NB 

Zaměstnanci podniku pochází z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, kde se na výběru 

vhodných uchazečů podílela pobočka Úřadu práce v Novém Bydžově. Jinak se jedná o klasické s.r.o., 

které se při své činnosti snaží dosáhnout zisku. Základní výrobní program tvoří výroba štípaného 

dřeva a poskytování doplňkových služeb v lesnickém a rybničním hospodářství. 

http://www.drevonb.cz/ 

 

Družstva  

Výrobní družstvo TEXman 

Zabývá se textilní výrobou - šitím přikrývek a speciálních polštářů. Svou činností navazuje na 

přerušenou tradici textilní výroby v libereckém regionu. Zaměstnává osoby, které obtížně hledají 

uplatnění na trhu práce - zejm. osoby se zdravotním znevýhodněním a dlouhodobě nezaměstnané. 

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/958-druzstvo-texman 

http://www.esfcr.cz/projekty/textilni-manufaktura-navrat-k-textilnim-tradicim-na 

 

Prostupné zaměstnávání 

Systém prostupného zaměstnávání v Krupce 
 
Systém byl vytvořen ve spolupráci Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Teplicích s Agenturou pro 
sociální začleňování. Byl spuštěn v červnu 2013. Uchazeči o zaměstnání zapojení do systému 
nastupují na výkon veřejně prospěšných prací na plný úvazek, následně na společensky účelná 
pracovní místa v průmyslové zóně, dále na dotovaná pracovní místa z grantových projektů a 
regionálních individuálních projektů (podporované zaměstnávání) a v posledním stupni na volný trh 
práce. Z každého zaměstnání bude mít účastník tohoto projektu reference, ze kterých bude patrno, v 
čem jsou jeho silné a slabé stránky, případně doporučení zaměstnavatele, na jakou oblast trhu práce 
by se měl zaměřit, na základě toho je možné vybrat si vhodnou rekvalifikaci. V rámci systému bude 
předán zaměstnaným osobám též kontakt na Poradnu pro občanství, na kterou se mohou obrátit v 
případě potíží v práci, ztrátě motivace apod. 
http://www.socialni-zaclenovani.cz/prostupne-zamestnavani-metodika-a-manual-dobrych-praxi-ke-

stazeni 

http://www.cokokramek.cz/
tp://www.ceske-socialni-podnikani.cz/cz/adresar-socialnich-podniku/958-dr
http://www.esfcr.cz/projekty/textilni-manufaktura-navrat-k-textilnim-tradicim-na
http://www.socialni-zaclenovani.cz/prostupne-zamestnavani-metodika-a-manual-dobrych-praxi-ke-stazeni
http://www.socialni-zaclenovani.cz/prostupne-zamestnavani-metodika-a-manual-dobrych-praxi-ke-stazeni
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Vzdělávání pro praxi – spolupráce SŠ se zaměstnavateli 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně- Rozvoj technického vzdělávání na 

Děčínsku 

Od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2014 probíhá projekt školy v rámci globálního grantu Zvyšování kvality 

ve vzdělávání v Ústeckém kraji II. OP VK. Klade si za cíl vytvořit dlouhodobý systém komunikace a 

intenzivní spolupráce mezi střední školou, 15 základními školami z Děčína a okolí a 12 významnými 

zaměstnavateli. Projekt na jedné straně reaguje na konkrétní poptávku firem po absolventech 

s technickým vzděláním, kteří mají odbornou praxi, na straně druhé řeší nedostatečný zájem 

vycházejících žáků ZŠ o studium technických oborů. Jde o dlouhodobé cílené působení na žáky ZŠ 

formou popularizace technického vzdělávání (pracovní vyučování žáků ZŠ přímo v dílnách SŠ, odborný 

výcvik žáků SŠ v provozech zúčastněných firem, vydávání zpravodaje „Šance“, exkurze do provozů 

jednotlivých zaměstnavatelů, dny řemesel apod.). Výstupem bude také inovace dvou školních 

vzdělávacích programů tak, aby vyučovací metody a formy odpovídaly současným požadavkům. 

http://www.dorado.cz/rtvnd/Default.aspx 

 

Sociální zemědělství 

Farma biostatek na Doupově 

Biostatek je multifunkční farma, která se zaměřuje na výrobu zemědělských produktů a mimo 

komerčně zaměřenou produkční činnost provozuje aktivity shrnutelné pod termín "sociální 

zemědělství".  Statek nabízí pracovní terapie, kterých se účastní mládež z místního výchovného 

ústavu. Devět klientů se svým výchovným dohledem dojíždí pravidelně na biostatek na jedno 

odpoledne týdně. Vedle odreagování při práci a s využitím uklidňujícího efektu přítomných 

hospodářských zvířat se velmi neformálním způsobem připravují na období po propuštění z výchovné 

instituce. 

http://www.biostatek.cz 

 

Farma Dvůr Čihovice  

Farma Dvůr Čihovice je zemědělské hospodaření Jiřího Netíka ml. v části areálu čihovického dvora. 

Hospodaření se orientuje na rostlinnou i živočišnou výrobu, produkci kravského mléka, obnovu 

pastevních areálů pro ovce a kozy, chov koní, ve dvouhektarovém Čihovickém rybníku také chov ryb. 

Farma Dvůr Čihovice spolupracuje při uskutečňování pracovní rehabilitace lidí se zdravotním 

postižením a je hlavním organizátorem tradičních čihovických dožínek.  

http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=460539 

 

http://www.dorado.cz/rtvnd/Default.aspx
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Dluhové poradenství 

Dluhové poradenství a výuka finanční gramotnosti: RUBIKON  
 
Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již od r. 1994 v oblasti prevence 
kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Pracuje s lidmi, které spojuje především 
konflikt, izolace a snížená schopnost řešit vlastní problémovou situaci. Kromě osob s kriminální 
minulostí se věnuje osobám ze sociálně vyloučených lokalit. Činnost sdružení je financována 
především z grantových programů. 
 
Programy k řešení zadluženosti a výuka finanční gramotnosti- určeny pro pachatele trestných činů, 
bezplatné, od 2009, ve stálých poradnách, mobilní a terénní formou. 
 
http://www.rubikoncentrum.cz/ 
 

 

Školky, předškolní kluby, doučování 

Doučování na Jesenicku 

Projekt Nová šance usiloval o to, udržet děti ze sociálně vyloučených lokalit na Jesenicku na běžných 
základních školách, usnadnit jim vstup do školy prostřednictvím předškolní výchovy a reintegrovat 
děti z praktických škol zpět do běžných základních. Díky projektu se na běžných základních školách 
udrželo nebo do nich úspěšně vstoupilo 17 dětí. Pro šest z nich byl zpracován plán podpůrných 
činností, u čtyř žáků bude pro školu zpracován individuální vzdělávací plán. Dva žáci sice opakují první 
třídu a jeden druhou – ale podle jejich učitelů by bez podpory, které se jim dostalo, skončili v 
praktické škole. Celý projekt se zaměřil na spolupráci rodin, škol i odborných zařízení (Středisko 
integrace menšin Olomouc, Pedagogicko-psychologické poradny). V první fázi byli rodiče dětí, které 
měly nastoupit do základních škol, motivováni, aby jejich děti pravidelně navštěvovaly předškolní 
výchovu. Po vstupu dětí do první třídy začalo pravidelné doučování těchto dětí. Pracovníci projektu 
zároveň zprostředkovávali kontakt rodin a škol a řešili případné problémy. Zároveň tak docházelo k 
přímému kontaktu rodičů a učitelů, který postupně odbourával komunikační bariéry mezi rodinou a 
školou. Projekt realizovalo občanské sdružení Ester. 
www.esterzalesi.eu 

 

Preventivní vzdělávací programy 

Maják o.p.s. 

Preventivní program Klima třídy pro střední školy nabízí například o.p.s. Maják z Liberce. Jednorázový 

program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního 

kolektivu a také na rozvoj vzájemné komunikace. V rámci programu probíhá skupinová reflexe 

jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program 

http://www.rubikoncentrum.cz/
http://www.esterzalesi.eu/


Integrovaná strategie území MAS Český sever 2014+ 

 

5  

 
 

ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent. Program probíhá 

v prostorách MAJÁKu o. p. s. v Liberci – Ruprechticích. 

http://www.majakops.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=74 

 

Magdalena o.p.s. 

Ve Středních Čechách nabízí dlouhodobé preventivní programy například Magdalena o.p.s. Se žáky se 

pracuje systematicky, s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti, v ideálním případě od 7. 

do 9. ročníku. Jednotlivá setkání (bloky) na sebe tematicky navazují a vytvářejí komplexní celek. 

Dlouhodobý program primární prevence tudíž mohou zahájit žáci 2. stupně základní školy v 

jakémkoliv ročníku. Skládá se z 2 setkání (bloků) po 3 vyučovacích hodinách pro 1 třídu za 1 školní 

rok. Třídní učitel společně ze ŠMP vybírá vždy 2 témata z celkových 4. Pořádá také navazující 

interaktivní semináře pro SŠ a vzdělávání pedagogů. 

Posláním obecně prospěšné společnosti Magdaléna je poskytovat sociální a zdravotní služby a 

účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním 

skupinám tímto jevem ohroženým. 

http://www.magdalena-ops.eu/ 

 

Prorodinná opatření: Mateřská centra 

Mateřské a komunitní centrum DUPY DUB  

Centrum bylo založeno v roce 2007 v Dubu u Prachatic a ve své době bylo prvním ekologicky 

zaměřeným venkovským centrem v rámci Sítě mateřských center. Od října 2008 disponuje 

pronajatým prostorem v budově hasičské zbrojnice v Dubu č. p. 93. V prostorách Mateřského a 

komunitního centra, které byly rekonstruovány a vybaveny s přispěním dotace SZIF s ohledem na 

ekologické přírodní materiály, je realizován celoroční program akcí pro děti a rodiče. 

www.impakt.cz 

 

Komunitní centra 

Spolek TOTEM  

Regionální dobrovolnické centrum (Plzeňský kraj) se snaží propagovat a šířit myšlenku dobrovolné 

pomoci a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu,  přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do 

společenského života, rozvíjet jejich duševní a fyzické síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další 

učení, pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací a posilovat 

http://www.majakops.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=74
http://www.magdalena-ops.eu/
http://www.impakt.cz/
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mezigenerační vztahy, a tím vytvářet přirozené zdravé prostředí pro soužití všech generací. Od 

počátku se TOTEM - RDC zabývalo dobrovolnictvím. Spolek se věnuje zejména vzdělávání seniorů a 

aktivizačním programům, terapeutické práci se seniory, zážitkovým a komunitně orientovaným 

projektům, zapojování seniorů do života místní komunity, podpoře klubových a volnočasových 

seniorských aktivit, kulturním projektům. Snaží se o propojení seniorských a dobrovolnických aktivit, 

nabízí aktivity pro rodiny s dětmi. Organizace funguje od roku 1999. 

http://www.totem-rdc.cz/ 

 

POMOC Týn nad Vltavou, z. s.  

Spolek je již více než šestnáct let hlavním iniciátorem a realizátorem myšlenky integrace lidí se 
zdravotním a sociálním znevýhodněním na Vltavotýnsku, zejména ve venkovském prostředí a 
zemědělských provozech. Buduje duchovní a sociální centra integrace zejména v zemědělských 
provozech a na venkově, kde žijí, pracují a vzdělávají se lidé tzv. zdraví s lidmi se zdravotním 
postižením i lidmi sociálně i jinak znevýhodněnými. Je zřizovatelem dvou center integrace - Dvora 
Čihovice a Dvorce Temelín. Součástí Dvora Čihovice je kromě obnoveného zemědělského statku také 
vybudovaný Domov sv. Anežky, o.p.s, který poskytuje pomocnou ruku práceschopným osobám se 
zdravotním a lehkým mentálním postižením. Nejnovější aktivitou spolku je projekt Alternativní 
úvazky ve venkovských oblastech, který usiluje o navrácení znevýhodněných osob a osob bez 
potřebné kvalifikace na trh práce.  

http://www.pomoc-tyn.cz/seminare-workshopy-prednasky 

 

Kaprodrom workout park Olomouc 

Skupina mladých lidí SebeRevolta si v roce 2014 svépomocí postavila venkovní sportovní centrum se 

zatím sedmi náčiními, na kterých mohou lidé posilovat s vlastní vahou. Město Olomouc jejich projekt 

finančně nepodpořilo, nicméně oslovil podnikatele z firmy Kaprodrom a věnoval materiál na stavbu a 

prostory pro hřiště. Na hřišti se konají třikrát týdně organizované tréninky, posilují zde desítky lidí a 

plánuje se vybudování dalšího náčiní. 

https://www.facebook.com/KaprodromWorkoutParkOlomouc?fref=ts 

 

Komunitní knihovny  

Knihovna Dr. E. Bořického 

V Milíně funguje knihovna, která za své (nejen) komunitní aktivity získala titul knihovna roku 2013. 

Knihovna slouží nejen jako místo pro půjčování knih, ale také jako Centrum volnočasových aktivit. 

Knihovna pořádá vzdělávací akce pro širokou škálu cílových skupin (mládež, děti, matky s dětmi, 

škola, kroužky, volnočasové aktivity, výstavy aj.  Knihovna podporuje i místní spolkový život. Na 

projekt získala Obec Milín dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

//www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.totem-rdc.cz%2F
//www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pomoc-tyn.cz%2Fseminare-workshopy-prednasky
https://www.facebook.com/KaprodromWorkoutParkOlomouc?fref=ts
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http://www.knihovnamilin.cz/o-nas/ 

 

Městská knihovna v Trmicích 

Městská knihovna se nachází poblíž sociálně vyloučené lokality a nabízí širokou škálu aktivit 

podporujících smysluplné trávení volného času pro děti a mládež. Knihovna pořádá vzdělávací akce 

na podporu výchovy ke zdraví, rozvoje čtenářských dovedností a osobnostně-sociálního rozvoje. 

http://omo.svkul.cz/trmice/index.html   

 

Komunitní divadlo 

Komunitní divadlo Květen v Jablonném 

Projektem Komunitního divadla Květen chtějí členové Občanského sdružení Centrum svaté Zdislavy 

přivést různé skupiny obyvatel ke společné práci nad divadelním představením. Od září 2012 

připravoval okruh dobrovolníků z Čech i z Německa představení Květen v Jablonném metodou 

improvizovaného komunitního divadla. Ve scénáři se prolínají obrazy z let 1942, 1945, z padesátých 

let, z roku 1968, historicky nejmladší je scéna z roku 1975. Projekt vznikl s podporou ČSOB Era a 

Českoněmeckého fondu budoucnosti. Premiéru měl 1. 5. 2013 v Petrovicích, 14. 6. 2013 reprízu v 

Zittau (D). Podobné projekty je nicméně možno realizovat i bez finanční podpory. 

http://www.centrumzdislava.eu/cz/divadlo-bri-v-habitu/kveten-v-jablonnem 

 

Komunitně-sociální pracovník 

Komunitní práce v Přerově  
 
Činnost funguje poslední tři roky. V lokalitě Kojetínská pracuje 1 komunitní pracovník na celý úvazek, 
od podzimu 2013 má k sobě ještě druhou pracovnici - Romku, která mu pomáhá s administrativou a 
pracuje více s ženami a dětmi.  Lokalitu tvoří bytové domy u nádraží, s vnitřním dvorem. Celkem je tu 
8 vchodů, v každém je cca 8 bytů, obsazených ale bývá méně, tak kolem pěti bytů. Celkem zde žije asi 
200 lidí. Díky komunitní práci se podařilo navázat komunikaci mezi lidmi. Společně pracují na opravě 
chodeb v domech (Náklady na nářadí a materiál hradí Člověk v tísni z grantu OSF, město do oprav 
vlastního majetku zatím nevložilo nic.). Vyklidili sklepy, plánují dělat hřiště a posezení. Zřídili si 
domovníky, kteří pracují dobrovolně a zdarma, dohlíží na úklid v domě a řeší s nájemníky různé 
záležitosti. Když se z lokality přestěhoval nájemník do sousední lokality, začal tam sám od sebe 
organizovat stejné opravy, jaké se dějí na Kojetínské. Komunitní pracovník kromě toho komunikuje s 
dalšími institucemi, zjišťuje, co se děje a lidi informuje. Nájemníci z lokality hodnotí dění velmi 
kladně, říkají, že se hodně věcí zlepšilo od té doby, co tam komunitní pracovník je. Zlepšil se technický 
stav, pořádek, jsou informovaní, umí se o problémech bavit. 

http://www.knihovnamilin.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.knihovnamilin.cz%2Fo-nas%2F
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https://www.youtube.com/watch?v=dfDYvYbhPIs 

 
 

 

 

Terénní práce 

KOTEC - Mobilní terénní práce - klub v autě  

Česká asociace streetwork ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem připravila k realizaci 
projekt mobilní terénní práce, která je vykonávána prostřednictvím vybaveného nákladního 
automobilu. Realizátoři projektu vypsali výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 10 poskytovatelů 
nízkoprahových a terénních sociálních služeb z celé České republiky. Podpořenými organizacemi se 
staly Kotec, o.p.s. a Oblastní charita Jihlava. Vítězové výběrového řízení získali na tři roky do 
bezplatné výpůjčky vybavený automobil včetně příspěvku na pohonné hmoty a opravy, zároveň jim 
bude z projektu po dobu tří let hrazena mzda dvou terénních pracovníků (2 x 0,6 úvazku). Vozy budou 
vyjíždět do sociálně vyloučených lokalit venkovského charakteru na Vysočině a do lokalit v západních 
Čechách (Sokolovsko, Ašsko, Tachovsko). Jde o lokality s velmi vysokou mírou nezaměstnanosti a s 
minimální dostupností sociálních služeb.  

Vlastníkem obou vozidel je Česká asociace streetwork, o.p.s. Jde o skříňový nákladní automobil 
Mercedes Sprinter z roku 2008, rozměry nákladního prostoru jsou ca. 2 x 2 x 4 metry. Nákladní 
prostor byl přebudován na pojízdný nízkoprahový klub - zateplení, dveře a okénka, osvětlení, 
nezávislé topení, solární panel. Dominantou prostoru je stůl s lavicemi a skládacími židlemi, klub 
pojme naráz min. 10 dětí/mladých lidí. Klub je vybaven notebookem, přenosnou tiskárnou, 
projektorem s promítacím plátnem a audiosystémem. K dispozici je kuchyňka s tekoucí vodou a 
dvouvařičem, oddělený prostor slouží jako zázemí pracovníků, v případě nouze je možné využít i 
chemické WC. V zadní části vozidla je zvenčí přístupný úložný prostor pro volnočasové vybavení. 

Do terénu vyjíždí po čtyři dny v týdnu minimálně dvojice terénních pracovníků, která poskytuje služby 
převážně dětem a mladým lidem od 6 do 20 let, sekundární cílovou skupinu představují jejich rodiče 
a další rodinní příslušníci.  

http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=4591&comment=2124&s

ite=cas 

 

 

TP COM.PASS - Terénní práce s neorganizovanou mládeží - Ponton o.s. Plzeň 

 

Terénní program pro děti a mládež COM.PASS je zaměřen na systematickou práci s 
neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku 11 - 25 let. Je zaměřena na klienty, kteří se ocitli v obtížné 
životní situaci a usiluje o jejich sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života. Služba je nabízena 
v jejich přirozeném prostředí, kam terénní sociální pracovníci docházejí. To umožňuje odstranit 
případné psychologické a další bariéry a díky tomu se daří působit na mladé lidi, kteří např. ke 
klasickým institucím nemají důvěru. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfDYvYbhPIs
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kotec.cz%2Fnode%2F170&ei=nITfU-XGCsG47AbHvoCwDw&usg=AFQjCNF-VaVkeqDUPxXvAz-68jXkK6L6WQ&sig2=0V2nc2cQ7pR68Ul3FLI8BQ&bvm=bv.72197243,d.ZGU
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=4591&comment=2124&site=cas
http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=4591&comment=2124&site=cas
http://www.ponton.cz/nase-cinnost/compass/
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Využívání služeb funguje na principu nízkoprahovosti (není podmíněno přihláškou, placením 
příspěvků ani pravidelnou docházkou apod.). Důležitou součástí nabídky je podpora a pomoc při 
zvládání obtížných situací, se kterými se mladí lidé setkávají. K dalším možnostem programu patří 
podpora při realizaci volnočasových aktivit a drobných kulturních i sportovních akcí. Hlavním cílem 
terénního programu COM.PASS je vyhledávat a kontaktovat děti a mládež ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, aktivizovat je k pravidelným zájmům a činnostem, rozvíjet jejich 
schopnosti a dovednosti, posílit hodnotu vzdělání, pomoci jim při zvládání obtížných životních situací 
a minimalizovat rizika sociálně patologických jevů. Pracovníci pracují tři dny v týdnu v terénu, kdy 
docházejí do problematických lokalit nebo ubytoven za svými uživateli, s kterými se věnují buď 
volnočasovým aktivitám, nebo poradenstvím. Zbylé dny je mohou uživatelé kontaktovat v prostorách 
občanského sdružení, kde probíhají individuální konzultace v kontaktní místnosti, která je vybavena 
PC, na kterém uživatelé často vyhledávají práci a píší životopisy. Tato individuální práce je zaměřena 
na zvyšování kompetencí uživatelů tak, aby oni sami byli schopni si informace vyhledávat a vhodně je 
používat v praxi. Terénní program COM.PASS byl zahájen v roce 2007 a je registrovanou sociální 
službou dle zákona 108/2006. V roce 2014 je projekt financován MPSV a Magistrátem města Plzně. 

http://ponton.cz/projekty/compass/o-projektu/ 

 

Sociální bydlení 

Startovací byty v Kutné Hoře 

V roce 2013 byla upravena pravidla pro přidělování startovacích bytů pro nízkopříjmové skupiny ve 
věku do pětatřiceti let. O byty mohou nově žádat i mimokutnohorští, nicméně občané Kutné Hory 
jsou při výběrovém řízení bodově zvýhodněni. Žadatelem může být manželský pár, případně pár, 
který se deklaruje v sociálním systému jako společná domácnost, eventuálně pár v registrovaném 
partnerství, kdy alespoň jeden z nich je ve věku do 35 let a pečují alespoň o jedno dítě; nebo matka 
(otec) ve věku do 35 let, která(ý) samostatně pečuje alespoň o jedno dítě. Jeden z páru musí být v 
pracovním poměru, nebo na rodičovské dovolené, případně je OSVČ a musí být občanem ČR. Žadatel 
s přihláškou předkládá způsob financování svého budoucího navazujícího bydlení (např. stavební 
spoření nebo jiné pravidelné spoření). V bytě může nájemník zůstat max. 6 let. 

http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=205&id=215 

 

Krizové přespávání v Rumburku  

2. ledna 2014 bylo zprovozněno krizové přespávání v objektu domu v Jiříkovské ulici, který prodal 
městu Krajský úřad Ústeckého kraje. Kapacita je cca 6 osob (s možností rozšíření kapacity na 8), 
provoz objektu je každý den od 19 hodin večer do 7 hodin ráno. Podmínkou je, aby byl ubytovaný 
klientem sociálního odboru nebo se jím posléze stal.  Nejde o registrovanou sociální službu, proto je 
ubytování nazýváno “krizové přespávání”. Klient přispívá částkou 30 Kč na noc nebo si má možnost 
částku odpracovat údržbou okolí objektu apod.  Provozní řád je již vytvořen a klienti jsou povinni se 
jím řídit. Podle dostupných statistik využilo službu krizového přespávání během pěti měsíců jeho 
fungování 32 osob, z toho 3 ženy a 29 mužů. Za zmínku stojí, že věkovou kategorií, která přenocování 
využívala nejvíce, jsou lidé mezi 20 a 30 lety. Celkem uskutečněných noclehů bylo za pět měsíců 535.  

http://ponton.cz/projekty/compass/o-projektu/
http://www.mu.kutnahora.cz/index.php?sec=205&id=215
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Systém prostupného bydlení v Litvínově 

Počátkem října 2009 zavedlo město Litvínov ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

systém prostupného bydlení a společností CPI byty (významným vlastníkem bytových domů na území 

města). Inspirovalo se přitom příklady ze Slovenska. Jedná se o motivující systém nabídky 

prostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny lidí a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Systém 

zahrnuje tři stupně: azylové bydlení, bydlení na městských ubytovnách a bydlení v bytech 

standardního typu (bytech vlastněných společností CPI byty). Zájemci nemohou požádat o bydlení jen 

v jednom stupni, žádají o zapojení do programu jako celku. Komise pro prostupné bydlení pak na 

základě přidělených bodů určuje, jaký stupeň bude zájemci nabídnut. 

 

Bývalá kasárna v Hrušovanech u Chomutova 

Úspěšný projekt přestavby kasáren na byty s aspektem celkového rozvoje obce. 

http://www.obec-hrusovany.cz/byty-171/ 

 

Doprovodná tréninková sociální služba pro všechny typy sociálního 

bydlení 

Asistované bydlení pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením- o.s. Ester Jesenicko 

Od roku 2009 provozuje o.s. Ester asistované bydlení ve 3 návazných formách (azylové bydlení 
v bytech pro celé rodiny, podnájemní bydlení a garantované nájemní bydlení), nyní zahrnuje cca 30 
bytů. Nedílnou součástí tohoto programu jsou programy zvyšování kompetencí rodin pro udržení 
bydlení, bezproblémové užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako hodnoty, která vyžaduje 
kontinuální pozornost a aktivitu. Poskytují 1. Asistenci zájemcům o bydlení a nájemníkům – 3 druhy 
sociálních služeb (běžné agendy podpory – hospodaření, řízení dluhů, zvyšování dalších kompetencí 
atp.), 2. Podporu  pronajímatelům (většinou soukromým subjektům) – prevence vzniku dluhů, 
nadměrného opotřebení bytů a prevence konfliktů, 3. Komunitní práci – mediace problémů, posílení 
rozhodovacích mechanismů sousedství, obhajoba práv nájemníků, rozšíření pocitu odpovědnosti 
mimo vlastní byt. Selhávání je nyní výjimečné. 

http://www.esterzalesi.eu/ 

 

Prevence ztráty bydlení 

Program Druhá Šance, Brno 

Od června do října roku 2010 probíhal v Brně pilotní projekt nazvaný Druhá Šance. Jeho základní 
myšlenka spočívala v intenzivní spolupráci mezi bytovými odbory městských částí, terénními 
pracovníky neziskových organizací a nájemníky, kteří již dluží jeden až dva nájmy nebo kterým 

http://www.esterzalesi.eu/
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zadlužování se na nájmu hrozí. Program navrhli členové pracovní skupiny pro integraci Magistrátu 
města Brno. Na jeho realizaci spolupracovaly neziskové organizace IQ Roma servis, o. s., příspěvková 
organizace Drom, romské středisko, Společenství Romů na Moravě, Romodrom. Z městských částí se 
do pilotní fáze programu zapojila pouze městská část Brno-střed. Bytový odbor městské části vybral 
více než třicet nájemníků, jejichž dluhy se k danému datu pohybovaly mezi šedesáti a sto tisíci 
korunami. Ve všech případech šlo o předlužené nájemníky, kteří neplatili nájem několik let. 
 
Nakonec nebyl realizován původní záměr spolupracovat především s nájemníky, kteří dluží 
maximálně tři měsíční nájmy a mají šanci udržet si bydlení, program přesto měl viditelné dopady: 
 
1. V průběhu trvání programu se podařilo oslovit téměř všechny vybrané nájemníky, přičemž víc než 
polovina z nich začala platit alespoň měsíční nájem, někteří z nich i splátky dluhu. 
 
2. Částka vybraná na nájemném a splacených dluzích za uvedené období přesahovala dohromady tři 
sta tisíc korun. 
 
3. Někteří z nájemníků zapojených do Druhé šance spolupracovali s neziskovými organizacemi na 
udržení svého bydlení i po skončení pilotního programu. 
 
Do programu Druhá šance se zapojily i další obce Jihomoravského kraje, konkrétně Břeclav, Tišnov a 
Zastávka u Brna. 
 
Na program Druhá šance navázala spolupráce se Správou nemovitostí městské části Brno-střed, p.o., 
která spravuje více než sto bytových domů v „problémových lokalitách" této městské části. Správa 
nemovitostí si zažádala o projekt z Evropského sociálního fondu v ČR, ve kterém jako partneři působí 
organizace Drom, romské středisko a IQ Roma servis. Smyslem projektu je prevence zadlužení na 
nájemném u nájemníků spravovaných obecních domů /doprovodný sociální program/. Mezi další 
aktivity patří předcházení ekonomické nestabilitě rodin i jednotlivců a program návratu na trh práce. 
Přímá práce s klienty se rozběhla začátkem května 2011. 

http://archiv.iqrs.cz/view.php?nazevclanku=vyhodnoceni-programu-druha-sance-s-vedenim-mc-

brno-stred&cisloclanku=2011020010 

 

Prevence sociálních problémů 

Romští mentoři v Kolíně - Rubikon Centrum: 

Jedná se o terénní práci 2 romských mentorů s klienty v květnu – prosinci 2014. Mentor spolupracuje 

s max. 2-3 klienty najednou dlouhodobě a zároveň řeší jednorázové zakázky Probační a mediační 

služby ČR (např. dohledání adresy klienta). Časová dotace mentorovy práce je průměrně cca 20 hodin 

měsíčně. Mentor je vyškolený laik, který je klientovi podporou a rádcem v jeho potřebách. S klienty 

ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Romský mentor působí 

jako prostředník mezi klientem a justicí a během výkonu alternativního trestu klientovi poskytuje 

praktickou pomoc a poradenství. Mentor má přehled o možnostech v regionu (rekvalifikační kurzy, 

nabídka zaměstnání, poskytovatelé obecně prospěšných prací OPP). Při své práci je vázán 

mlčenlivostí. Mentor nesupluje práci pracovníka PMS ČR či jiného odborníka, který dal mentorovi 

http://archiv.iqrs.cz/view.php?nazevclanku=vyhodnoceni-programu-druha-sance-s-vedenim-mc-brno-stred&cisloclanku=2011020010
http://archiv.iqrs.cz/view.php?nazevclanku=vyhodnoceni-programu-druha-sance-s-vedenim-mc-brno-stred&cisloclanku=2011020010
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k práci na případu podnět. Osobám opouštějícím výkon trestu odnětí svobody pomáhá po návratu 

na svobodu např. najít bydlení či zaměstnání, obnovit či vytvořit soc. vztahy, řešit zadluženost a 

posiluje jejich motivaci žít v souladu s normami společnosti a aktivně řešit životní situaci. Mentoři 

zároveň pracují také s klienty, kteří mají uložen alternativní trest. Mladistvé a mladé dospělé 

podporují mentoři při přechodu z institucionálního prostředí (dětský domov, výchovný ústav) do 

běžného života, pomáhají jim řešit jejich aktuální problémy př. hledání zaměstnání, ubytování, 

navázání sociálních vztahů, řešení finančních otázek apod.  

http://www.rubikoncentrum.cz/ 

 

Dohledová služba u hřišť 

Školní dohledová služba v Poběžovicích 

Díky spolupráci města, Úřadu práce a základní školy byla zřízena pracovní místa pro takzvanou školní 

dohledovou službu. Lidé zaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací tak během školního roku 

dohlíží na pořádek a bezpečnost v okolí školy. 

 

Dohledová služba u hřiště v Krupce 

Otevření školního hřiště veřejnosti, poskytnutí financí z MV ČR na vybavení sportoviště (programy 

prevence kriminality), funkční dohledová služba na hřišti (pozice obsazeny zaměstnanci v rámci 

prostupného zaměstnávání). 

 

Prevence kriminality 

Asistenti prevence kriminality v Rumburku 

Dva asistenti prevence kriminality, Čech a Romka, působí v Rumburku od května 2013. Plní úkoly 

vyplývající z dané pracovní náplně, např. pochůzky a zabezpečení prostoru u základních, středních i 

mateřských škol, dále pak navštěvují lokality, kde se zdržují problémové osoby a dochází k narušování 

veřejného pořádku a občanského soužití. Efektivně spolupracují zejména s místním K-centrem, Policií 

ČR, městskou policií, sociálním odborem a školami. Asistenti se svým mentorem pořádají přednášky 

pro žáky Speciální základní a Praktické školy, zatím například na téma trestní odpovědnost nebo 

návykové látky. Projekt, který financuje MV ČR s podílem města Rumburk, si chválí veřejnost i 

realizátor, tedy město, od září budou v Rumburku působit asistenti už čtyři (financovaní z ESF). 

Dobrou praxí se inspirovala například i sousední obec Staré Křečany, která má zatím jednoho 

asistenta. 

http://rn.rumburk.cz/2014/01/15/asistentu-prevence-kriminality-bude-vice/ 

http://www.rubikoncentrum.cz/
http://rn.rumburk.cz/2014/01/15/asistentu-prevence-kriminality-bude-vice/
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Sociální a zdravotní služby 

Julie- denní stacionář pro seniory a osoby s poruchou komunikace a Julinka- mateřská škola 

logopedická v Praze- Zbraslav 

Programovým propojením denního stacionáře a školky pro děti kopírujeme tradiční model rodiny s 
mezigeneračním soužitím, zajišťující pocit sounáležitosti a kontinuity, přirozený respekt k lidskému 
životu a jeho etapám. Nabídka společných aktivit jako je čtení, výtvarné činnosti, zpěv, hry či péče o 
zahradu, obecně přispívá ke zlepšení fyzického, citového i kognitivního rozvoje. Vila s velkou 
zahradou umožňuje oddělené prostory pro děti i seniory. Díky tomu mají senioři i děti prostory pro 
vlastní činnosti a aktivity, rozvíjení vrstevnických vztahů a také odpočinek a relaxaci. Zároveň jsou zde 
však i místa vyhrazená pro společné akce, do kterých se mohou klienti dle vlastní vůle zapojovat. 
Důraz je rovněž kladen na čas strávený na zahradě, kde jsou didaktické pomůcky, které pomáhají ve 
vzájemné komunikaci a propojení generací. Jedná se o aktivitu Občanského sdružení pro prevenci a 
rehabilitaci poruch komunikace. O dvanáct dětí a sedm seniorů se stará dohromady osm 
zaměstnanců – ve školce pracuje učitelka a speciální pedagožka, ve stacionáři čtyři pečovatelé, dále 
jsou součástí týmu logopedka, hospodářka a pomáhají také dobrovolníci. Dům zatím funguje díky 
pomoci sponzorů a školnému, které si klienti platí.  

 

http://zpravy.ihned.cz/c1-62045570-skolka-pro-deti-a-seniory-v-jednom-nova-zarizeni-jsou-
prukopnicka-ale-draha 

 

http://www.vjednomdome.cz/ 

 

 

Sociálně-aktivizační služby 

Farní charita v Roudnici nad Labem- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Zaměřuje se na rodiny s dětmi v předškolním věku od 3 do 6 let (v případě odložené školní docházky 

až do jejich nástupu do školy). Těmto rodinám a dětem je například umožněna pravidelná návštěva 

předškolního klubu. Ten nabízí dětem různé sportovní, výukové aktivity jako například zpěv nebo 

tanec a rodičům například možnost účastnit se přednášek, učit se pracovat na počítači. Klub nabízí i 

možnost sociálního a psychologického poradenství nebo zprostředkovávání kontaktu s různými úřady 

a institucemi. Fungování klubu má v Roudnici již dlouhou tradici od roku 1996. Systematickou 

podporou dětí se daří zlepšit jejich znalosti češtiny, poznávání barev, počítání a ty pak mohou s 

odkladem nastoupit do běžných základních škol. Předškolní klub má kapacitu 15 dětí nebo 10 rodin. 

http://www.charitaroudnice.cz/ 

http://zpravy.ihned.cz/c1-62045570-skolka-pro-deti-a-seniory-v-jednom-nova-zarizeni-jsou-prukopnicka-ale-draha
http://zpravy.ihned.cz/c1-62045570-skolka-pro-deti-a-seniory-v-jednom-nova-zarizeni-jsou-prukopnicka-ale-draha
http://www.vjednomdome.cz/
http://www.charitaroudnice.cz/

