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Zpráva o činnosti Organizační složky Sociální služby města Svitavy za rok 2017  

 

 

Důvodová zpráva: 

 

Organizační složka Sociální služby města Svitavy vznikla usnesením zastupitelstva města ze 

dne 29.08.2001 k řešení problematiky bezdomovců původně se statutem noclehárny. Postupně 

zařízení získalo charakter azylového domu. Od roku 2007 je v registraci sociálních služeb.  

V současné době poskytuje dva druhy služeb. První službou je azylový dům a druhou pak 

terénní programy, které byly zaregistrovány v měsíci červenci 2012.  

 

             

Azylový dům: 

 

Azylový dům pro muže ve Svitavách poskytuje ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim pomoc a podporu, aby s využitím  

vlastních schopností vyřešili svou sociální a bytovou  situaci a byli schopni  se co v nejkratší 

době vrátit  do běžného života. AD poskytuje službu 24 hodin denně.  

 

Cíle služby: 

  

Cílem AD pro muže je pracovat s klientem tak, aby se zlepšila jeho nepříznivá situace po 

psychické, sociální a bytové stránce. Pomoci individuálně stanovovat osobní cíle, podporovat 

uživatele tak, aby se mohli co nejdříve vrátit do běžného života.  

 

- poskytnout ubytování odpovídající přirozenému prostředí na přechodnou dobu zpravidla  

   nepřevyšující 1 rok 

- umožnění celkové osobní hygieny  

- podporovat uživatele k osamostatnění s využitím vlastních schopností, možností a  

   přirozených zdrojů 

- poskytnout pomoc při řešení nepříznivé sociální situace podle potřeb uživatelů 

- poskytnou pomoc při vyřizování běžných záležitostí uživatelů, vyplývajících z IP a být 

   nápomocni při upevňování kontaktu s rodinou 

- pomoc při zajištění stravy – vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy 

- minimalizovat závislost na sociálních službách 

 

Naše cílová skupina jsou muži starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené 

se ztrátou bydlení a jsou ochotni svou situaci s různou mírou podpory řešit. Kapacita 

azylového domu dle registrace je 16 lůžek. Azylový dům má celkem 6 pokojů, z toho čtyři 

pokoje po 3 lůžkách a dva pokoje po 2 lůžkách. Uživatelé mají dále k dispozici kompletní 

sociální zařízení se dvěma toaletami a dvěma sprchovými kouty. Každé patro má kompletně 



   

 

zařízenou kuchyňku pro potřebu přípravy stravy. Převážná většina uživatelů si stravu 

zajišťuje sama a to tím, že si vaří. Tři uživatele využívají dovozu stravy, kterou zajišťuje 

Seniorcentrum, s.r.o..  Úhrada za poskytování sociální služby je stanovena vyhl. 505/2006 Sb, 

Výše úhrady  je schválena Radou města Svitavy od 01.01.2018 na 100,-Kč/den. 

 

Při poskytování sociálních služeb je kladen nemalý důraz na jejich kvalitu. Kvalita sociálních 

služeb se ověřuje prostřednictvím standardů kvality, které popisují, jak má vypadat 

poskytování sociálních služeb. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Jejich 

smyslem je umožnit průkazným způsobem jak posoudit kvalitu poskytované služby, nikoli 

stanovit, jaká práva a povinnosti mají zařízení a uživatelé sociálních služeb. Slouží také 

k ochraně jak uživatelů sociálních služeb, tak i pracovníků.   

 

Podle zákona o sociálních službách poskytují azylové domy pobytové služby na dobu 

přechodnou. Někteří uživatelé službu využívají jen krátkodobě, jiní zde setrvávají více jak 

zákon stanoví. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že tyto osoby si v důsledku nedostatku 

finančních prostředků nemohou zajistit ubytování (podnájem) mimo toto zařízení, i když by 

byli schopni se sami o sebe postarat. Další skupinu uživatelů tvoří osoby se starobním, či 

invalidním důchodem. Rovněž pro tyto osoby nejsme schopni v důsledku nízkého důchodu 

zajistit zařízení odpovídající jejímu hendikepu. Základními činnostmi je pomoc při zajištění 

stravy, poskytnutí ubytování a k tomu související služby, jako je například praní osobních 

věcí, umožnit klientům si samostatně připravit stravu, učit klienty hospodařit s finančními 

prostředky a v neposlední řadě jedna z nejdůležitějších činností je pomoc při uplatňování 

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V tomto směru nejčastěji 

spolupracujeme s ÚP ČR, Českou správou sociálního zabezpečení, nemocnicí a městskými 

úřady (sociální službu nevyužívají pouze uživatelné ze správního obvodu Svitav). 

 

Klienti jsou do azylového domu přijímáni na základě doporučení sociálních odborů 

převážně z Pardubického kraje, osobní návštěvou a v neposlední řadě osobní korespondencí 

samotného zájemce o sociální službu. O přijetí rozhoduje vedoucí zařízení. Při nástupu je 

sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby“, vyplněna evidenční karta uživatele a další 

potřebné náležitosti, které jsou zapotřebí k přijetí zájemce do našeho zařízení. Současně je 

seznámen s provozním řádem.  

                                            

Tři uživatelé pokročilejšího věku využívají služeb Charity Svitavy, kde navštěvují třikrát 

v týdnu centrum denních služeb. Dle vyjádření těchto uživatelů jsou s aktivitami centra 

velice spokojeni. S ostatními nepravidelně navštěvují různé jak kulturní tak i společenské 

akce. V centru denních služeb je jim poskytnuta strava a hygiena celého těla.   

 

Pro 3 uživatelé azylového domu jsou dávky pomoci v hmotné nouzi jediným zdrojem 

příjmu. Úhrada za služby spojené s pobytem v zařízení je hrazena přímo z dávek pomoci 

v hmotné nouzi, která je zasílána úřadem práce složenkou. Do současné doby sami uživatelé 

po obdržení složenky týž den úhradu za služby uhradí, čímž nevzniká žádný dluh. 

 

Uživatelé starší 50 let, kteří jsou závislí na těchto dávkách mají malou šanci získat 

s ohledem na dlouhodobou nezaměstnanost nějaké zaměstnání. V maximální míře se  

snažíme mladší uživatele motivovat k tomu, aby si zajistili stálé zaměstnání popřípadě 

zaměstnání na dobu určitou. Taktéž se snažíme zaměstnávat uživatele AD přes VPP. Nyní je 

takto zaměstnán pod městem Svitavy 1 uživatel. Taktéž jsou 2 uživatelé dobrovolníkem 

Mateřského centra Krůček a další 2 uživatelé mají uzavřenou dobrovolnickou smlouvu o 

činnosti s městem Svitavy. 



   

 

                               

Charakteristika ubytovaných mužů: 

 

5 uživatelé v pracovní činnosti 

2 uživatelé s přiznanou invaliditou bez nároku na výplatu důchodu 

4 uživatelé s přiznanou invaliditou druhého stupně s nárokem na výplatu částečného 

invalidního důchodu 

3 uživatelů s jediným zdrojem příjmu, který je tvořen dávkami v hmotné nouzi 

1 uživatelé s dohodou na dobu určitou – zaměstnanci města(veřejně prospěšné práce) 

  

Co se týče zájmu o naší službu došlo za poslední období k velkému zájmu. Průměrný věk 

uživatelů je 48,5 let. Osmi uživatelů za pomocí pracovníků AD si našli ubytování mimo 

naše zařízení, šesti uživatelům byla z důvodu porušení „Provozního řádu“ a neplnění 

individuálního plánu ukončena „Smlouva o poskytování sociálních služeb“.  

                   

Dostupnost zdravotní péče uživatelů v důsledku případného onemocnění je zajišťována 

jednotlivými praktickými lékaři. Všichni uživatelé AD mají svého praktického lékaře. 

    

U starších uživatelů zdravotní stav přináší řadu problémů způsobených různými chorobami. 

Tento stav se musí pravidelně kontrolovat a poté dohlížet na pravidelné podávání léků. Tři 

uživatelé jsou závislé na pomoci druhé osoby a byl jim přiznán příspěvek na péči v různých 

stupních.  

 

Samotný provoz azylového domu je nepřetržitý a zajišťují ho celkem  4 pracovníci. Vedoucí 

zařízení je současně v pozici sociálního pracovníka, ostatní pracovníci jsou vedeni jako 

pracovníci v sociálních službách. Všichni tito pracovníci jsou zařazeni v organizační složce 

města Svitavy. 

 

 

Ekonomická část AD 

 

Příjmy azylového domu jsou tvořeny z úhrad za sociální služby spojené s pobytem v zařízení, 

z projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního 

programu Zaměstnanost (doba trvání projektu je od 01.01.2016 do 31.12.2018) a z rozpočtu 

města. 

 

Výdaje : 

                                                           S rozpočet          upr. rozpočet         čerpání         

5011 Platy 980,000 1,114,000 1,113,798 

5021 Ostatní osobní 

výdaje 

10,000 2,800 2,800 

5031 Sociální 

zabezpečení 

245,000 255,300 255,288 

5032 Zdravotní 

pojištění 

88,200 90,400 90,338 

5038 Pojistné na 

úrazové poj. 

4,200 4,900 4,826 

5139 Nákup materiálu 20,000 20,000 18,864 

5134 Prádlo, oděv a 

obuv  

10,000 9,000 8,984 



   

 

5137 Drobný HDM 15,000 16,000 15,477 

5151 Studená voda 40,000 40,000 37,588 

5153 Plyn 69,000 69,000 53,370 

5154 Energie 52,000 52,000 33,601 

5156 Pohonné hmoty a 

maziva 

15,000 15,000 8,137 

5163 Služby peněžních 

ústavů 

3,000 3,000 0 

5167 Služby školení 25,000 25,000 19,950 

5169 Nákup ostat. 

služeb 

35,000 33,000 24,473 

5171 Opravy a 

udržování 

25,000 24,000 14,283 

5173 Cestovné 4,000 4,000 0 

5175 Pohoštění 2,000 3,000 2,071 

5362 Platby daní a 

poplatků SR 

1,000 1,000 0,100 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

6,000 0 0 

5166 Konzultační a 

poraden.služby 

0 2,000 1,997 

 celkem 1,649,400 1,783,400 1,705,945 

 

 

 

 

Rozbory hospodaření za první pololetí 2018 

 

Výdaje : 

 

                                                           S rozpočet          upr. rozpočet         čerpání         

5011 Platy 1,400,000 1,400,000 645,930 

5021 Ostatní osobní 

výdaje 

10,000 10,000 1,000 

5031 Sociální 

zabezpečení 

350,000 350,000 161,483 

5032 Zdravotní 

pojištění 

126,000 126,000 58,135 

5038 Pojistné na 

úrazové poj. 

6,100 6,100 2,701 

5139 Nákup materiálu 20,000 20,000 7,239 

5134 Prádlo, oděv a 

obuv  

10,000 10,000 0 

5137 Drobný HDM 15,000 15,000 0,848 

5151 Studená voda 40,000 40,000 21,405 

5153 Plyn 69,000 69,000 14,102 

5154 Energie 52,000 52,000 19,413 

5156 Pohonné hmoty a 

maziva 

15,000 15,000 0 



   

 

5163 Služby peněžních 

ústavů 

3,000 3,000 0 

5167 Služby školení 25,000 25,000 7,541 

5169 Nákup ostat. 

služeb 

35,000 35,000 19,564 

5171 Opravy a 

udržování 

25,000 25,000 4,523 

5173 Cestovné 4,000 4,000 0 

5175 Pohoštění 2,000 2,000 0,940 

5362 Platby daní a 

poplatků SR 

1,000 1,000 0 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

6,000 6,000 0 

5166 Konzultační a 

poraden.služby 

2,000 2,000 0 

 celkem 2,216,100 2,216,100 964,824 

 

 

Dům okamžité pomoci „Domek hrobníka“ 

 

V zimním období od 01.11.2017 do 31.03.2018  byl otevřen objekt tzv. „Domek hrobníka“ na 

ulici 5. května, za účelem možnosti poskytnutí přístřeší a osobní hygieny pro osoby 

nepřizpůsobivé. Dohled nad těmito osobami zajišťovali opět čtyři pracovníci v rámci veřejně 

prospěšných prací. Dotace na tyto pracovníky přichází z ÚP na dobu jednoho roku. Služba 

zde byla nepřetržitá 24 hodin denně. Přes toto zimní období zde denně nacházelo útočiště  v 

průměru okolo 14 osob. I když zde docházelo ze strany klientů tohoto zařízení k porušování 

provozního řádu nejvíce z důvodu podnapilosti (přicházeli v podnapilém stavu) dařilo se nám 

za pomocí MP veškeré negativní situace zvládnout. 

 

Po ukončení provozu 2 pracovníci zastávají funkci koordinátorů pro aktivizační plán, který je 

uzavřen mezi ÚP a SPORTES Svitavy s.r.o.. ÚP vytipoval pro tuto činnost osoby dlouhodobě 

nezaměstnané. Činnost spočívá v čištění a úklidu veřejných prostor města. Jeden pracovník 

dohlíží na veřejný pořádek převážně na náměstí Míru. Upozorňuje občany, děti a mládež na  

jejich nevhodné a závadné jednání a své poznatky z pochůzkové činnosti předává svému 

nadřízenému,  Městské  policii a Policii ČR. A další pracovník přešel v měsíci březnu 2018 

vykonávat funkci domovník-preventista. Má za úkol dohlížet na pořádku bytových prostor 

v majetku města Svitavy, kde žijí nízkopříjmové rodiny a sociálně vyloučení. 

 

Dům okamžité pomoci je přes jarní a letní období otevřen vždy v pondělí, středu a pátek od 

10:00 do 12:00. Osoby bez přístřeší zde mohou využít sprchy a taktéž zde funguje výdej 

oblečení, které nám poskytuje ČČK. V domě okamžité pomoci taktéž probíhá výdej 

potravinové a materiální pomoci. Město Svitavy uzavřelo smlouvu s Potravinovou bankou 

Pardubice. Pracovnice sociálního odboru nám pravidelně zasílají seznam jmen sociálně 

slabých rodin, které jsou za tuto pomoc vděční a osoby bez přístřeší vždy dostanou tuto 

pomoc za vykonanou činnost pro město – zametání autobusového nádraží, sběr rozházených 

odpadků, čištění náměstí, úklid domu okamžité pomoci…                                                                                                   

 

 

 

 



   

 

Ekonomická část    

 

Rozbory hospodaření za rok 2017 – domek hrobníka 

 

Výdaje : 

                                                         S rozpočet          upr. rozpočet         čerpání         

5011 Platy 692,000 615,800 438,517 

5031 Sociální 

zabezpečení 

171,000 141,700 132,792 

5032 Zdravotní 

pojištění 

62,000 51,700 49,375 

5038 Pojistné na 

úrazové pojištění 

3,000 1,900 1,827 

5137 Drobný HDM 2,000 2,000 0,968 

5139 Nákup materiálu 10,000 10,000 3,702 

5134 Prádlo, oděv a 

obuv  

2,000 2,000 0,449 

5151 Studená voda 15,000 15,000 7,114 

5154 Energie 75,000 80,000 79,305 

5155 Pevná paliva 20,000 20,000 19,362 

5169 Nákup ostat. 

služeb 

16,000 11,000 10,209 

5171 Opravy a 

udržování 

3,000 3,000 1,525 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

2,300 3,200 2,261 

 celkem 1,073,300 957,300 747,406 

 

 

 

Rozbory hospodaření za první pololetí 2018 

 

Výdaje : 

                                                         S rozpočet          upr. rozpočet         čerpání         

5011 Platy 575,000 575,000 307,279 

5031 Sociální 

zabezpečení 

143,800 143,800 76,821 

5032 Zdravotní 

pojištění 

51,800 51,800 27,656 

5038 Pojistné na 

úrazové pojištění 

2,600 2,600 1,406 

5137 Drobný HDM 2,000 0,300 0 

5139 Nákup materiálu 5,000 5,000 1,750 

5134 Prádlo, oděv a 

obuv  

2,000 2,000 0 

5151 Studená voda 10,000 10,000 9,469 

5154 Energie 75,000 75,000 64,284 

5155 Pevná paliva 15,000 15,000 12,167 

5169 Nákup ostat. 10,000 10,000 5,494 



   

 

služeb 

5171 Opravy a 

udržování 

3,000 4,700 4,607 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

8,000 8,000 2,804 

 celkem 903,200 903,200 513,737 

 

 

Terénní programy 

 

Terénní programy jsou podporovány městem Svitavy od roku 2012. Nejprve za spoluúčasti 

Pardubického kraje a následně pak i Úřadu Vlády ČR. Za podpory Úřadu vlády a spoluúčasti 

Města Svitavy jsou Terénní programy zachovány i v letošním roce.  

Záměrem projektu Terénní programy Svitavy je i nadále pokračovat v navázané spolupráci se 

stávajícími klienty a nabízet podporu novým osobám žijících ve městě Svitavy a jeho 

spádových obcí, které jsou ohroženy nežádoucími sociálními jevy. 

 

Poslání projektu: 

Posláním projektu je poskytnout sociální pomoc a posílit samostatnost při řešení sociálních a 

životních obtíží u osob žijících rizikovým způsobem života (závislost na sociálních dávkách, 

dlouhodobá nezaměstnanosti, zadluženost, trestná činnost, život v nevyhovujících 

podmínkách kvůli nedostatku financí, špatnému hospodaření, negramotnosti atd.), jehož 

dopad jim brání v začlenění do společnosti, podpora integrace cílové skupiny do společnosti. 

Rovněž také aktivizace obyvatel vyloučených lokalit, ale i těch žijících mimo vyloučené 

lokality a zapojení do sociálního života běžné společnosti. 

Schůzky v domácnostech uživatelů probíhají záměrně v přirozeném prostředí, čímž poskytují 

příležitosti ke spolupráci s celou rodinou a širším společenstvím. Nabízí tak prostor pro 

komunitní práci. Realizované jsou rovněž schůzky pomáhající (v rámci doprovodu uživatelů 

do veřejných institucí a organizací) k podpoře integrace osob žijících ve vyloučených 

lokalitách. Schůzky jsou realizovány na úřadech, v jiných organizacích i v kanceláři terénního 

sociálního pracovníka, a to zejména v případech, kdy je účelem domluvené schůzky sepsání 

písemnosti, vyhledávání informací a to jak telefonicky tak prostřednictvím internetu např. 

bydlení, zaměstnání, lékařská péče, sepsání e-mailu, životopisu atd. Ke schůzkám v kanceláři 

dochází i v případě, kdy uživatel osobně vyhledá terénní pracovnici v kanceláři, či v případě, 

že v bytě uživatele nejsou vytvořený podmínky pro poskytování služby. 

Základním principem terénního sociálního pracovníka je přizpůsobit se individuálním 

potřebám a možnostem klienta tak, aby byl schopen dosáhnout co největší samostatnosti při 

řešení svých nových potíží v budoucnu. V současné době je řada klientů zcela závislá na 

pomoci terénního sociálního pracovníka. Jejich ochota a schopnost samostatného a 

zodpovědného přístupu je však na nízké úrovni. Není výjimkou, že klient nedorazí na předem 

smluvenou schůzku bez omluvy a očekává, že terénní sociální pracovník bez větší aktivity 

konkrétního klienta situaci vyřeší za něj. Město Svitavy poskytuje terénnímu sociálnímu 

pracovníkovi technické zázemí formou služebního automobilu a úhrady dalších nákladů 

spojených s výkonem sociálního pracovníka v terénu. 

 

 

 

Problémy při realizaci projektu: 

Z důvodu změny terénního sociálního pracovníka v průběhu roku 2017 došlo ke 

krátkodobému narušení vztahů mezi klienty a terénním sociálním pracovníkem. Nový terénní 



   

 

sociální pracovník se musel nejdříve podrobně seznámit s dokumentací týkající se 

jednotlivých klientů a jejich sociální situace. Dalším krokem bylo navázání osobního kontaktu 

s klienty a získání si jejich důvěry. První osobní schůzky nebyly tedy zaměřeny primárně na 

řešení jednotlivých sociálních problémů konkrétních klientů, ale především na vytvoření 

důvěrného vztahu mezi klientem a terénním sociálním pracovníkem. Tato metoda se ukázala 

jako úspěšná a po několika setkáních s klienty mohl terénní soc. pracovník s některými z nich 

začít naplno pracovat a věnovat se tak podrobněji řešení jejich potíží. Někteří z klientů ovšem 

zůstali vůči novému pracovníkovi velmi dlouho uzavření a obnovení spolupráce trvalo 

poměrně dlouho. I přes tyto počáteční komplikace se ale následně dařilo úspěšně řešit s 

některými klienty obtížné sociální situace k jejich prospěchu. 

 

Problémové okruhy, které TSP s klienty řeší: 

Nepravidelná školní docházka/ výběr vhodné školy a příprava na budoucí povolání  

Neustálé upozorňování na nutnost pravidelné školní docházky u dětí, upozorňováno na možná 

rizika při nedocházce dětí do školy. Spolupráce s OSPOD a školami. TSP pomáhá klientům 

s přestupem ze ZŠ do Spec ZŠ. Pomoc s vyplňováním přihlášek na učiliště, motivace dětí 

k dalšímu studiu. Zprostředkování doučování. 

Nedostatek materiálního zabezpečení dětí i dospělých 

Z důvodů nízké gramotnosti, zejména finanční, dochází k nepromyšlenému disponování 

s dostupnými finančními prostředky (převážně dávky). Rodiny si neumí rozvrhnout příjem na 

potřebné časové období. Žijí přítomností tzn. v době, kdy jsou finance dostupné (např. velké 

nákupy v době výplaty). V meziobdobí, po spotřebě a před přísunem finan. prostředků se 

některé rodiny ocitnou bez prostředků na oblečení, stravu. Pomoc poskytnuta ve formě 

potravinové banky, která zároveň slouží i jako motivační prostředek. Pomoc se zajištěním 

materiální pomoci - spolupráce s ČČK Svitavy.  

Začleňování klientů do společnosti – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 

motivace rodin ke společným aktivitám s dětmi, předávány informace o možnosti využití 

mateřského centra Krůček, Bonanza o.s. a aktivit pořádaných městem Svitavy. Pomoc 

poskytnuta při začleňování dětí, zajištění táborových pobytů a ostatních volnočasových aktivit 

pro děti ze sociálně slabých rodin.  

Prohlubování kvalifikace/motivace k dalšímu vzdělání, motivace k zaměstnání a podpora a 

pomoc při hledání zaměstnání– poskytnuta podpora ve spolupráci s ÚP, Opatex, Česká 

pošta, Quanto CZ s.r.o.,Nopek, Kaufland atd. Motivace mladých ke vzdělávání zejména ústní 

formou za asistence a podpory rodičů. Navázání spolupráce se školskými organizacemi ZŠ, 

SpZŠ, SOU – řešení pravidelné školní docházky, přihlášky ke studiu na učiliště. Motivace a 

doporučení mentoringu, pomoc s doučováním. Pomoc a podpora při hledání zaměstnání či 

podpora při udržení zaměstnání, neustálé nabízení pracovních nabídek, tvorba životopisů, 

účast TSP při pohovorech. 

Výchovné problémy dětí a mladistvých – (krádeže, vandalismus, záškoláctví, kouření) se 

objevují průběžně. Zaznamenány drobné krádeže v potravinách u dětí mladšího školního věku 

– řešeno ve spolupráci s OSPOD – kurátor pro mládež, osobním setkáním s dítětem a 

domluvou, dále pak zprostředkování kontaktu, pomoc s vyhledáním následné péče a nabídka 

doprovodu např. SVP ALFA. 

Hygiena a prevence zdravotních problémů – neplnění termínu lékařských prohlídek i 

prevence. Neschopnost zajistit si pravidelné lékařské prohlídky (zubní, gynekologie atd.) jak 

u dětí tak i dospělých, neschopnost zajištění odborného lékaře, absence zdravotní péče atd. 

Pomoc v hledání odborných lékařů, připomínání lékařských vyšetření. 

Dluhová problematika, finanční gramotnost a hospodaření s penězi – dohled nad splácením 

poplatků za odpady, pokuty, nájemné, dluhů městu a motivace k placení těchto závazků. 

Pomoc s řešením exekucí, tvorba přehledů příjmů a výdajů v rodinách, finančních rozborů a 



   

 

plánů. Navázaní spolupráce, seznámení a účast při jednání klientů v  krizovém centru J.J. 

Pesstalozzi, o.p.s., poskytující odborné finanční poradenství ( insolvence, sloučení exekucí, 

zastavení exekucí atd.) 

Bytová problematika  

U většiny uživatelů jsou největšími problémy – rezignace a téměř nulová motivace k hledání a 

nástupu do zaměstnání, závislost na dávkách státní sociální podpory. Vysoká negramotnost je 

často příčinou neschopnosti běžného života a vyřizování svých záležitostí na úřadech, 

zadlužení osob je často doprovázeno neplacením nájemného a hrozbou vystěhování. Je nutná 

kontrola plateb nájemného, energií odpadů. Častá komunikace s majiteli bytů ohledně plateb a 

splácení dluhů a pomoc při udržení současného bydlení klientů či pomoc TSP při hledání 

nového bydlení. 

Řešení osobních záležitostí – vyřizování dokladů, jednání s dodavateli energií a jiných služeb 

atd.  

Uskutečněné aktivity a výsledky: 

Terénní programy dosahují přínosů v mnoha oblastech běžného života osob ve vyloučených 

lokalitách. Terénní sociální pracovnice klade zvýšený důraz na motivování klientů k 

zaměstnání. Prohlubování kvalifikace/motivace k dalšímu vzdělání – poskytuje podporu ve 

spolupráci s ÚP, Schaeffler, Česká pošta, Quanto CZ s.r.o., Svitap, Kaufland, Nopek atd. 

Motivuje děti a mládež ke vzdělávání zejména ústní formou za asistence a podpory rodičů a 

četné spolupráce se školskými organizacemi ZŠ, SpZŠ, OSPOD. Časté řešení pravidelnosti 

školní docházky, výchovné problémy, přihlášky k dalšímu studiu a motivace, pomoc se 

zařízením doučování. 

TSP navázala spolupráci s projektem „Inkluze ve Svitavách“, probíhajícího od 1. 1. 2017 ZŠ a 

MŠ Svitavy- Lačnov pod vedením Mgr. Renzové. Díky informovanosti o reálných cílech 

projektu a možnostech snižování počtu romských dětí na speciálních základních školách a 

jejich častější začlenění na školy běžného typu základních škol je monitorován dopad na 

podporu začlenění do společnosti, podpora integrace cílové skupiny do společnosti. 

Nepravidelná školní docházka/pomoc s výběrem vhodné školy a příprava na budoucí povolání 

– výběr a pomoc se zajištěním přestupu ze ZŠ na jinou ZŠ a z MŠ na ZŠ, došlo v 7 rodinách. 

U 7 rodin, řešena nepravidelná školní docházka dětí i mladistvých. Velký počet zameškaných 

hodin, minimálně dochází k plnění školních požadavků ze strany dětí i rodičů. V případě 10 

rodin byla nabídnuta aktivita ve formě doučování na škol. Rok 2017/2018 2 rodiny odmítly.  

Zprostředkování mentorské asistence – probíhalo během školního roku u 10 rodin s dětmi a 

další budou navazovat. 

Velmi úspěšně se jeví i pomoc v řešení nevhodného chování dětí minoritní skupiny obyvatel 

Svitav vůči skupině majoritní, dále přestupků charakteru menších či výchovných u mládeže i 

dospělých romského původu. TPS díky, již dlouhodobě budované a vytvořené důvěře v jeho 

osobu, úspěšně koordinoval komunikaci a chování rodičů i dětí vedením k nápravě přestupku, 

zodpovědnosti za uskutečněný čin a následně i prevenci proti opakování v budoucnu. 

Často byly řešeny problémy záškoláctví, drobných krádeží atd. Úspěšně bylo vyřešeno 

celkem 15 případů z 20, u kterých byl TPS požádán o pomoc zejména klienty (rodiči dětí), 

koordinátorem prevence kriminality, OSPOD i školami. 

Použité metody - práce s termíny, daty - klienti, vedeni k používání kalendáře a 

zaznamenávání si důležitých termínů schůzek, k pravidelnosti si kalendář kontrolovat atd. Při 

schůzkách je kalendář monitorován TPS. 

připomínání schůzek telefonicky - osvědčilo se prvotně připomínání schůzek a následně 

vedení k samostatnosti a zaznamenávání si schůzek a termínů na lístky, případně kalendář, 

mobil. 

motivace formou potravinové pomoci - osvědčila se nejvíce - soc. pracovník stanovil 

individuální cíle, které musí klient splnit (např. splácení dluhu za nájemné, odpady, vyřízení si 



   

 

dávek, docházení do zaměstnání, návštěvy společných činností rodičů s dětmi a samostatnost 

při jejich vyhledávání atd.), dle jejich splnění byla poskytnuta potravinová pomoci či 

hygienická. 

 

Dosažené výsledky, zaznamenány na základě záznamů z terénních deníků a 

kvalifikovaného odborného odhadu 

- poskytnutí základního sociálního poradenství - 45 klientů - nejčastější služba 

-nabídky zaměstnání předávány průběžně klientům - celkem poskytnuto přes 90 inzerátů a 

nabídek zaměstnání na hl. pracovní poměr 

zprostředkování zaměstnání u 12 klientů na VPP, DPP, DPČ, ve spolupráci s Úřadem práce, 

pomoc se zprostředkováním zaměstnání na hlavní pracovní poměr u 5 klientů, zaměstnán na 

HPP 1 klient 

- ve 4 rodinách probíhá aktivita ve formě doučování, 

- zprostředkování mentorská asistence - 9 dětí, 

- pomoc rodině s nástupem dítěte do MŠ, do přípravného ročníku ZŠ, přechod z MŠ na ZŠ, 

změna školy atd. proběhlo u 8 rodin 

- podpořeno ke společné činnosti rodičů s dětmi - 5 rodin (návštěvy dětských hřišť, rodinného 

centra, střediska volného času, NZDM atd.) 

- zprostředkování poskytnutí materiální pomoci, poskytnuta pomoc potravinová cca u 24 

rodin (převážně pracujícím, plnícím individuální cíle), 

- nabídka a motivování rodičů a pomoc se zajištěním příměstského tábora v 9 rodinách, 

uskutečněn pobyt a výlety celkem u 4 dětí, 

- motivace a pomoc s vyřízením náležitostí potřebných k přijetí na učiliště (řešeno u 5 rodin), 

- nástup na střední školu, učiliště 

- vyhledání odborných lékařů v 8 rodinách 

- pomoc a podpora při udržení současného bydlení a při zajištěním nového bydlení, zajištění 

nástupu do AD - u 3 rodin, pomoc s udržením bydlení a hledání nového bydlení u 10 rodin 

- asistence při jednání na úřadech, zprostředkování a doprovodech do jiných institucí - 

nejčastější pomoc - celkem u 29 klientů 

- pomoc s vyřizováním běžných záležitostí -u 45 klientů 

- řešení dluhové problematiky u celkem 12 rodin 

- poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování 

těchto rizik - poskytnuto u 24 rodin - celkem předáno 120 upozornění, doporučení atd. 

 

V roce 2017 spolupracoval Terénní sociální pracovník s 58 uživateli, všichni nad 15 let. 

 

Zhodnocení a doporučení 

Terénní programy pomáhají stabilizovat situaci podpořených rodin v mnoha oblastech a snaží 

se docílit co největší samostatnosti klientů v řešení jejich potíží. 

Při evaluaci dosavadních výsledků, lze zhodnotit, že v průběhu roku 2017 došlo k zapracování 

nové pracovnice do celkové problematiky, seznámení se a započetí práce s uživateli TP, čímž 

opět došlo k plnění cílů u převážné většiny z nich. 

Dle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsou průběžně tvořeny 

Individuální plány uživatelů služby s cíli spolupráce, zaznamenáván průběh každého jednání s 

klienty tzv. terénní deník. Rovněž i veškeré další administrativní náležitosti, které jsou 

vyžadovány. O významu terénních programů není pochyb. Do budoucna, by k dosahování 

větších výsledků bylo potřeba vytvoření stálé pracovní pozice pro min. 2 pracovníky 

zabývajícími se zmíněnou cílovou skupinou. Při četném střídání pracovníků uživatelé váhají 

s navázáním opětovné spolupráce, jsou nedůvěřiví a dlouho trvá, než se novému pracovníkovi 

svěří a s řešením svých problémů se na něj obrátí. Avšak vzhledem k dobrým zkušenostem 



   

 

s Terénními programy Svitavy se důvěra postupně opět získává a na doporučení se i okruh 

klientů více rozrůstá.  

Ekonomická část 

 

Rozbor hospodaření za rok 2017 

 

Příjmy: 

 

Příjmy jsou tvořeny z dotace Úřadu vlády České republiky – Sekce pro lidská práva na 

poskytování Terénních programů Svitavy v rámci projektu Podpora integrace příslušníků 

sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. 

 

 

 

Výdaje : 

 

 

                                                         S rozpočet          upr. rozpočet         čerpáno          

5011 Platy 270,000 270,000 270,000 

5031 Sociální 

zabezpečení 

67,500 67,500 66,185 

5032 Zdravotní 

pojištění 

24,300 24,300 23,828 

5038 Pojistné na 

úrazové poj. 

1,300 1,300 0,859 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

6,000 5,700 4,400 

5139 Nákup materiálu 11,000      7,200 2,758 

5151 Studená voda 1,000 1,000 1,000 

5154 Energie 5,500 5,500 5,500 

5153 Plyn 3,500 3,500 3,500 

5156 Pohonné hmoty 

a maziva 

4,000 4,000 0,907 

5162 Služby 

telekomunikací 

4,000 4,000 2,312 

5167 Služby školení a 

vzdělávání 

16,000 16,000 11,350 

5169 Nákup ostatních 

služeb 

10,000 10,000 8,988 

5173 Cestovné 3,500 5,300 5,224 

5134 Prádlo, oděv a 

obuv 

2,000 2,000 0 

5137 Drobný HDM 4,000 4,500 4,488 

5161 Poštovní služby 1,000 1,000 0 

5171 Opravy a 

udržování 

5,000 5,000 0 

5366 Finanční 

vypořádání – 

kraj, obec 

12,200 12,200 12,173 



   

 

 celkem 451,800 450,000 423,472 

 

 

 

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2018 

 

Výdaje : 

                                                         S rozpočet          upr. rozpočet         čerpáno          

5011 Platy 380,000 380,000 140,187 

5031 Sociální 

zabezpečení 

95,100 95,100 41,806 

5032 Zdravotní 

pojištění 

34,200 34,200 15,050 

5038 Pojistné na 

úrazové poj. 

2,000 2,000 0,576 

5424 Náhrady mezd 

v době nemoci 

4,700 4,700 0 

5139 Nákup materiálu 6,000      6,000 0 

5151 Studená voda 1,000 1,000 0 

5154 Energie 5,500 5,500 0 

5153 Plyn 3,500 3,500 0 

5162 Služby 

telekomunikací 

4,000 4,000 0 

5167 Služby školení a 

vzdělávání 

16,000 16,000 1,390 

5169 Nákup ostatních 

služeb 

10,000 10,000 1,120 

5173 Cestovné 4,000 4,000 1,442 

5137 Drobný HDM 4,000 4,000 0 

5171 Opravy a 

udržování 

2,000 2,000 0 

 celkem 572,000 572,000 201,571 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Svitavy 

bere  na vědomí   

zprávu o činnosti Organizační složky Sociální služby města Svitavy, Máchova alej 16, 

568 02 Svitavy  

 


