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SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ

Sdružení sociálních asistentů poskytuje od r. 2003 v souladu se stanovami pomoc,
podporu a provázení znevýhodněným rodinám s dětmi a usiluje o zlepšení jejich postavení ve
společnosti. Dále realizuje doplňkové aktivity, které mají zlepšit situaci cílové skupiny ve městě
Ostrava a širším správním obvodu (charitní šatník, zápůjčka vzdělávacích pomůcek a další).
V roce 2015 sdružení intenzivně pracovalo na přípravě fúze se společností Apropo.cz,
z.s. Uvedené organizace se rozhodly sloučit za účelem optimalizace poskytovaných služeb,
administrativního a organizačního zjednodušení a zvýšení efektivity vlastních aktivit.
Souběžnou existenci obou spolků neshledaly jako hospodárnou, a proto na úrovni členských
základen předjednaly fúzi sloučením. Sdružení sociálních asistentů převezme právní
nástupnictví, Apropo.cz, z.s., zanikne v rámci procesu sloučení bez likvidace. Realizace fúze je
plánována na rok 2016.

POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Sdružení sociálních asistentů poskytuje služby znevýhodněným rodinám s dítětem či s
dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by
tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s
klienty služby usiluje o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí
v podmínkách funkční rodiny.

ČINNOSTI v roce 2015:
1. Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi (sociální služba)
Služba sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi nabízí podporu, provázení a
praktickou pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou zajistit svým dětem adekvátní
podmínky, ale přejí si svou situaci zlepšit. Sociální asistent spolupracuje s rodinou při řešení
problémů týkajících se výchovy dětí, vedení domácnosti, bydlení, hledání zaměstnání, rodinného
rozpočtu, vyřizování záležitostí na úřadech, zajištění zdravotní péče a podílí se na organizování
volného času dětí. Poskytování služby má tedy vést k vytvoření takových podmínek v rodině, aby
děti nemusely odejít do péče jiných osob či zařízení.
2. Podpora rodin v agendě SPOD (sociálně-právní ochrana dětí)
Záměrem projektu je napomoci rodinám s dětmi ohroženým sociálně nežádoucími jevy zmírnit
rizika plynoucí z narušených funkcí rodiny a podpořit její soužití ve společnosti bez výrazných
znevýhodnění a potíží, jako jsou výchovné problémy dětí, delikvence a kriminalita v rodině,
závislosti, komunikační bariéry. Projekt napomáhá zlepšování spolupráce mezi místními orgány
sociálně-právní ochrany dětí, školou a rodinou a při vytvoření bezpečných sociálních vazeb mezi
dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými v rodinách. Podobně jako služba je postaven na
intenzivní a dlouhodobé terénní sociální práci s rodinou a zaměřuje se na rodiny, jimž je
spolupráce doporučena či nařízena orgánem SPOD. Nezaměřuje se primárně na naplňování cílů
individuálně vyjednaných s konkrétními rodinami, ale je nabízen výhradně klientům OSPOD jako
program ochrany dětí.
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3. Předškolní klub Kuřátko
byl realizován v rámci:
- projektu Pojďte do školky do 30. 6. 2015
Víceletý partnerský projekt s realizátorem Člověk v tísni, o.p.s. usiluje o změnu stávající praxe ve
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a to zejména těch, jejichž speciální
vzdělávací potřeby jsou dány sociálním znevýhodněním. Projekt je financován prostřednictvím
operačního programu CZ.1.07, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 7.1,
Počáteční vzdělávání;
- projektu Vzdělávání bez rozdílu od 1. 4. 2015
který se zaměřuje na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti
předškolního věku a na neformální vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v lokalitě Moravská
Ostrava a Přívoz. Cílem projektu je zvýšit šance na zdravý vývoj a školní úspěšnost dětí
ohrožených školním neúspěchem a tím i na jejich plnohodnotné společenské a pracovní
uplatnění. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa sdružení:

Smetanovo náměstí 1180/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

IČ:

26642638

Bankovní spojení:

250874122/0300

Kontakty na internetu:

socialni.asistence@centrum.cz
www.socialniasistence.cz

Statutární orgán:

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
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2 SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY
S DĚTMI (sociální služba)
Číslo registrace:

5716379
(registrovaná sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Registrující orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin

Kapacita sociální služby:

35 rodin

CÍLOVOU SKUPINOU JSOU:
- rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které čelí nepříznivé sociální situaci (chudoba,
nezaměstnanost, zadlužení, vnitřní i vnější konflikty, osamělost rodiče atd.), zejména je-li
nebezpečí, že by tato sociální situace mohla vyústit v uložení výchovného opatření, nebo již bylo
toto opatření uloženo a hrozí umístění dítěte mimo rodinu,
- rodiny, které na základě informovaného rozhodnutí vysloví zájem o aktivní spolupráci,
- rodiny s pobytem na území města Ostravy a širšího správního obvodu.
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CÍLE:
Hlavním cílem služby je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném
prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny.
Dílčí cíle:












vytvoření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami, které
dlouhodobě žijí v nepříznivých sociálních situacích, ale nevyhledají institucionální pomoc,
prevence a včasné odhalení ohrožení dětí a sociálního vyloučení rodiny,
zvyšování kvality života všech členů rodiny skrze pomoc, podporu a provázení, posilování
vnitřních i vnějších zdrojů, poradenství a pomoc při prosazování práv a zájmů,
pomoc při řešení konkrétních problémů formulovaných v plánu spolupráce,
předcházení situacím, vedoucím k umístění dětí mimo rodinu,
prevence rizikového chování dětí nebo jeho opakování.

Služba je klientům poskytována bezplatně.

PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2015:
V roce 2015 byla sociální služba financována ze dvou zdrojů: z dotace na poskytování
sociálních služeb ze státního rozpočtu ve výši 791 874,- Kč a z dotace Statutárního města Ostravy
ve výši 300 000,- Kč.
V kalendářním roce využilo sociální službu celkem 44 rodin, pouze v 9 rodinách uzavřeli
smlouvu oba rodiče společně. Sociální službu přijalo celkem 109 dětí od 0 do 17 let, z toho 49
dívek a 59 chlapců. Z celkem 53 rodičů (příp. jiných osob odpovědných za výchovu dítěte), kteří
službu využívali, bylo nejstarší osobě 70 let, nejmladší 18 let. Celkem využilo sociální službu 162
osob, tj. nárůst o 49 osob proti roku 2014. Nově uzavřelo smlouvu v roce 2015 celkem 22 rodin a
spolupráci ukončilo 25 rodin. 8 rodin využívalo službu po celý rok.
Věková struktura klientů v kategoriích:
věk
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

počet dětí
2
10
2
7
2
6
8
11
8
8
6
6
6
4
12
2
3
5

4

Nejvyšší počet dětí v rodině, jimž byla přímo poskytována služba, byl 9, nejčastěji se jednalo o
jedno dítě v rodině (14x), ve dvou případech v rodině nebyla služba poskytována žádným dětem
(spolupráce byla zaměřena na získání dítěte zpět do péče).

Územní dimenze poskytované služby
Služba je poskytována rodinám s dětmi s bydlištěm/pobytem na území města Ostravy a širšího
správního obvodu, v r. 2015 byly klientské rodiny z městských částí:
Zábřeh
Výškovice
Vratimov
Vítkovice

Dubina Horní Lhota
Hrabová

Hrabůvka
Hrušov
Klimkovice
Košatka
Kunčice
Mariánské Hory

Šenov

Michálkovice

Nová Ves
Svinov

Mor. Ostrava a Přívoz

Poruba

Nejvíce rodin pobývalo v době poskytování sociální služby v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Spojení města Ostravy a širšího správního obvodu v cílové skupině služby zvyšuje nároky na
náklady služby i na sociální pracovnice, které stráví na cestách MHD mezi klienty a institucemi
cca 20% své pracovní doby.
U 37 rodin probíhala spolupráce s orgány SPOD, které také byly nejčastějším zprostředkovatelem
kontaktu mezi klienty a sociální službou. 9 rodin využívalo sociální službu ve spolupráci s OSPOD
Statutárního města Ostrava, 9 s OSPOD obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 7 s ÚMOb Poruba.
Pouze v 7 případech (16%) byla služba poskytována bez průběžné spolupráce s orgány SPOD,
počet rodin bez zapojení orgánu SPOD meziročně postupně klesá.
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UKAZATELE
V roce 2015 bylo 44 rodinám poskytnuto celkem 2058 intervencí a 307 kontaktů, tj. v průměru
cca 59 intervencí na jednu rodinu. Meziročně se jedná o mírný nárůst ve všech ukazatelích.
Nejméně intervencí bylo realizováno v prosinci, nejvíce intervencí bylo poskytnuto v jarních
měsících.
Počty intervencí v kalendářních měsících:

Počty intervencí podle typu úkonu:
Nejčastěji bylo pro dosahování cílů využíváno výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností s
dětmi i dospělými (1647 intervencí), což je proti předchozímu roku mírný pokles ve prospěch
ostatních kategorií. Na druhém místě se jednalo o pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (240 intervencí), a dále zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím (120 intervencí) a stejnou měrou sociálně terapeutické činnosti (44
intervencí), které organizace spojuje s vnitřní změnou ve smyslu prožívání, postojů apod.
Zařazení úkonů sociálních pracovníků do obligatorních činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách je však málo vypovídající a kategorie vůči sobě navzájem neostře vymezené,
ve službě je proto sledováno v kombinaci s okruhy řešených „zakázek“ klientů (co si přejí
s využitím sociální služby dosáhnout, nebo co chtějí změnit).
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Potřeby či problémy, s nimiž se klienti služby potýkali:
Klienti nejčastěji formulovali své potřeby v oblasti podpory rozvoje dětí (21 zakázek) a školního
prospívání (18 zakázek), výchovných problémů (7 zakázek). Analogicky 20 zakázek bylo
zaměřeno na rozvoj rodičovských kompetencí. Nejlepších výsledků dosahovali klienti ve
spolupráci s pracovníky služby v oblasti školních problémů, ve třetině rodin došlo k úpravě
prospěchu do té míry, že děti nemusely opakovat ročník, část dětí v průběhu služby zlepšila
systém přípravy do školy, včetně výraznějšího zapojování rodičů do přípravy na výuku a
komunikace se školou, zlepšení docházky. Poměrně dobré výsledky byly zaznamenány v oblasti
péče o zdraví tam, kde děti neměly povinné očkování či adekvátní lékařskou péči, nebo byla
nutná úprava hygienických podmínek. Zakázek orientovaných na zdraví v déledobém horizontu
bylo formulováno 7. Zdravotní potíže v rodinách však meziročně vykazují významný nárůst a
jednorázové úkony spojené se změnou lékaře, doprovod k lékaři, poskytnutí informace týkající
se zdraví a výživy byly realizovány ve více než polovině rodin. Zdravotní stav dětí a rodičů se však
výrazněji nezlepšil, obtížné se jevilo dodržování dietního stravování, zejm. v početných
sourozeneckých skupinách. Část zakázek narážela na nedostupnost relevantních zdr. služeb,
zejm. v oblasti dětské psychiatrie. Z hlediska ekonomického zabezpečení a péče o domácnost
(celkem 6 déledobých zakázek) byly sice vyřízeny nárokové dávky a zlepšen přístup části rodičů k
dluhům, pouze ve třech případech však došlo k zahájení výdělečné činnosti v legálním
zaměstnání, což v jednom případě vedlo k poklesu příjmů domácnosti. Nízké dopady měla
sociální služba na dlouhodobé výchovné a vztahové problémy v rodině, často spojenými s nízkým
zapojením rodičů do práce na budování autority a vytváření určitého řádu. K mírnému zlepšení
došlo v oblasti bydlení, ve smyslu lepší údržby domácnosti a přístupu k úhradě plateb spojených
s nájmem.
Oblasti podpory klientů na základě zakázek vyjednaných v průběhu spolupráce:
pozn.: zejm. tam, kde klient vnímá
situaci jako nezměnitelnou a chce
pomoci ji nést nebo se s ní vyrovnat

pozn.: zejm. tam,
kde primárně nejde
o vyřízení konkrétní
záležitosti, ale klient
se má naučit s úřady
samostatně jednat.

V jedné rodině jsou zpravidla souběžně formulovány 2 - 3 zakázky.
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Výkonové ukazatele
V roce 2015 bylo pracovníky projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s
dětmi uskutečněno a podloženo v záznamech 2 586 intervencí. S ohledem na celkové náklady
pro zajištění poskytování sociální služby lze orientačně náklady na 1 intervenci v rodině klientů
vyjádřit v hodnotě 422,- Kč (v roce 2014 to bylo 479,- Kč). Jedná se o průměrné náklady
zahrnující veškeré výdaje včetně cestovného, vzdělávání pracovníků, provoz kanceláře, mzdy
vedení atd. Průměrné náklady na zajištění 1 rodiny v r. 2015 činily 24 815,- Kč (v roce 2014 to
bylo 26 670,-), přičemž průměrné náklady z veřejného rozpočtu na jedno dítě v ústavní péči jsou
podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR cca 40 000,- Kč/měsíc. Počet intervencí na jednu
rodinu má medián 33, rozdíly mezi rodinami jsou však značné a vyplývají z individuálních potřeb.
12 rodin vyčerpalo v roce 2015 více než 100 intervencí, s maximem 248 intervencí v jedné z nich,
tj. přibližně 120 hodin přímého kontaktu se sociálním pracovníkem.

Problémy ve spolupráci při poskytování sociální služby
Nejčastějším problémem ve spolupráci s klienty byl přístup k závazkům s
poskytovatelem, zejména dodržování vnitřních pravidel. Téměř výhradně se jednalo o
opakovanou nepřítomnost klientů v domácnosti či na smluveném místě v dojednaném termínu.
Celkem se toto porušení pravidel vyskytlo u 17 rodin. Ve 3 případech došlo z tohoto důvodu
k ukončení spolupráce vypovězením smlouvy ze strany poskytovatele, u dalších 3 rodin
nedodržujících podmínky spolupráce skončilo poskytování služby vypršením smlouvy v situaci,
kdy neumožnili kontakt se sociálním pracovníkem a ani formální zhodnocení a ukončení
spolupráce. Zatímco počet rodin, které se nedostavují na schůzky a nejsou přítomny
domluveným návštěvám meziročně dlouhodobě stoupá, porušování jiných pravidel služby se
prakticky nevyskytuje.

Kontakt - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta/ rodiny nebo
zájemce o sociální službu, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace. Časovou jednotkou je 10 minut a za
další uskutečněné minuty se kontakty nenačítají. Kontakty zahrnují interakce mezi pracovníkem a klientem/zájemcem,
pracovníkem jiné instituce či jinou osobou v zájmu klienta, a to formou osobní schůzky, telefonicky, písemně.
Intervence - Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního klienta/ rodiny nebo
zájemce o službu a jeho rodiny, která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace a realizována v rámci naplnění
individuálního plánu. Časovou jednotkou je 30 minut a za každých dalších uskutečněných 30 minut se počet intervencí
načítá. Intervence smí provádět pouze pracovník splňující kvalifikační požadavky podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Za intervenci se nepovažuje: cesta ke klientům a zpět, zpracování zápisu z jednání s uživatelem do
spisové dokumentace, běžné výkaznictví, administrativní práce, porady, školení, supervize, intervize, vzdělávání.

8

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY v roce 2015
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
Spotřeba materiálu
Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
Potraviny
Kancelářské potřeby
Drogerie
Knihy, časopisy, publikace
Spotřeba energie
Elektrická energie
Teplo
Vodné, stočné
SLUŽBY CELKEM
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Spoje
Účetní služby
Nájemné
Školení a kurzy
Bankovní služby
Jiné služby
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Dohody o provedení práce (DPP)
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

1 091 873,63
28 166,00
13 643,60
899,00
3 339,60
655,00
4 088,00
1 453,00
3 209,00
14 522,40
4 793,00
7 841,00
1 888,40
166 535,99
400,00
16 832,00
149 303,99
12 611,99
40 000,00
75 427,20
10 500,00
1 052,00
9 703,00
897 171,64
607 529,05
80 821,00
206 025,05
2 796,54

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY v roce 2015
Sociální pracovníci:
Odložilová Barbora, Bc.
Šalková Jana, Mgr.
Vargová Tereza, Bc.
Fešarová Veronika, Bc.
Majerová Iveta, Bc.
Smitková Denisa, Mgr.
Grygarčíková Hana, Bc.
Vedoucí pracovníci
Foldynová Irena, Bc. (vedoucí)
Nedělníková Dana, Mgr., Ph.D. (metodik)
Ostatní:
Thiemlová Božena (úklid)
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3 PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD
(sociálně-právní ochrana dětí)
Číslo jednací:

MSK 40257/2007
(pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí)

Pověřující správní orgán:

Krajský úřad MSK Ostrava

Pracovní doba terénní formy:

Po – Pá: 8.00 – 18.00 hodin podle dohody s klienty

V roce 2015 byl projekt podpory rodin financován ze dvou zdrojů: z dotačního programu
MPSV Rodina a ochrana práv dětí ve výši 333 826,- Kč a z dotace Statutárního města Ostravy ve
výši 192 377,- Kč.
OBSAH PROJEKTU PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD (POR)
Ve vyjednáváních o spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí se stále opakují závěry, že
zákonné limity a filosofie sociálních služeb se často nepotkávají s potřebou OSPOD mít pro
ochranu nezletilých dětí partnera, pro něhož nejsou směrodatné pouze individuální cíle klientů,
často rodičů, vyjednané v mezích poslání služby, a který by byl schopen pracovat i s méně
motivovanými klienty. Z toho důvodu byl v letech 2011 a 2012 pilotně ověřován projekt, který je
nabízen jako program ochrany dítěte, nikoli služba rodičům a dětem, a zahrnuje OSPOD do
formulace cílů, resp. celého kontraktu.
Vazba projektu na sociální službu:
1. Odlišnosti projektu ve vztahu k sociální službě
×

projekt se primárně zaměřuje na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva
zabezpečit zejména v situacích, kdy definice problému (ohrožení dítěte) přichází zvenčí,
obvykle od orgánu SPOD. Jeho aktivity naplňují činnosti osob pověřených k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí, zejm. § 11 odst. 1 písm. a) pomoc rodičům při řešení
výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a § 11 odst. 1 písm. b)
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů),

×

projekt obsahuje cíle formulované klientem i OSPOD a akceptované všemi účastníky,

×

součástí aktivit projektu je vysvětlování, přesvědčování, posuzování situace rodiny, podíl
na hodnocení úrovně péče o dítě pro potřeby SPOD,

×

podmínkou vstupu do projektu je informovaný písemný souhlas klientů s operativní
komunikací pracovníků (klient je vždy o předávání údajů informován a může souhlas
kdykoli odvolat) a jejich součinností; v rámci sociální služby lze bez souhlasu klientů
poskytnout informace OSPOD pouze na vyžádání, nebo při plnění povinností podle
zákona o SPOD a dalších předpisů. Udělení souhlasu ve službách je volitelné a bez
dopadu na průběh poskytování služby.

2. Vazby k sociální službě
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×

přechod z projektu do služby může mít své opodstatnění buď následně, dojde-li při
realizaci projektu ke zvnitřnění cílů spolupráce, či k naplnění cílů, které k rodině
přicházejí zvenčí, nebo

×

sociální služba projektu předchází a cíle, přání sledovaná uživateli nevedou k odstranění
či zmírnění ohrožení dítěte a rodina souhlasí s přechodem k uzavření trojstranného
kontraktu.
Realizace projektu umožňuje při práci s rodinami nemanipulujícím způsobem rozlišit zadavatele,
vyhnout se "pseudodobrovolným" klientům služeb pod tlakem OSPOD, pomoci rodinám
sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich dětí přesto, že situaci vnímají jinak, poskytnout jim k tomu
podporu. Orientuje se primárně na odstranění či zmírnění ohrožení dítěte/rodiny. Zásah do
postavení dítěte/pečovatelů zůstává pouze v kompetenci OSPOD a není součástí aktivit projektu.
Spolupráce se všemi klienty (rodinami) v projektu byla zprostředkována příslušným OSPOD a
součinnost s jeho sociálními pracovníky trvala po celou dobu zařazení do projektu. Počet nových
klientů v kalendářním roce byl 9, což je meziročně pokles. Počet rodin zařazených do projektu
byl 12 v dlouhodobé spolupráci a 6 v asistovaných kontaktech. Počet osob celkem v programu
Podpory byl 28 dospělých osob (16 v dlouhodobé spolupráci s trojstranným kontraktem a 12
v asistovaných kontaktech rodičů s dětmi) a 31 dětí (23 dlouhodobá spolupráce a 8 asistované
kontakty), a to je v obou kategoriích proti roku 2014 mírný nárůst. Spolupráce s rodinami měla
časově delší charakter, s 5 rodinami probíhala spolupráce po celý kalendářní rok. Pouze ve 4
rodinách v trojstranném kontraktu participovali oba rodiče společně. Nejvíce dětí bylo ve věkové
kategorii do 3 let (celkem 14). Nejstaršímu dítěti v rodině bylo 15 let. 12 bylo dívek, 19 chlapců.
Z hlediska bydliště klientů nepřevažoval žádný z obvodů města Ostravy, ve srovnání se sociální
službou se častěji jednalo o klienty z malých odlehlejších částí města a širšího správního obvodu.

Hlavní oblasti spolupráce
Sociální pracovnice projektu spolupracovaly s klienty zejména v oblasti rozvoje rodičovských
dovedností v 6 rodinách, zajištění bezpečného kontaktu a výchovného prostředí pro dítě v 9
rodinách, zmírnění napětí ve 3 rodinách, vytváření příznivého výukového prostředí pro dítě u 4
rodin, a dále na zajištění vyhovujících bytových podmínek, zlepšení hygienických podmínek,
stabilizaci finanční situace a dalším. Cíle byly formulovány s převahou návrhů na straně OSPOD a
akceptovány rodinami. Cíle, které rodiny neakceptují, jsou řešeny v rámci IPOD orgánu SPOD.
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V roce 2015, podobně jako v letech předchozích, u žádné z rodin nebyl využit institut uložení
odborné poradenské pomoci podle zákona o SPOD.
Stejně jako v předchozích letech dosahovaly rodiny s největším úspěchem cílů zaměřených na
zlepšení podmínek v domácnosti a zabezpečení péče o děti, nejobtížněji dosahovaly řešení v
partnerských konfliktech a u výchovných problémů starších dětí. Vztahové a výchovné
intervence mají spíše krátkodobý efekt. V kalendářním roce byla ukončena spolupráce s 11
rodinami, z toho 6x šlo o ukončení asistovaných kontaktů, dlouhodobou spolupráci ukončilo ve 2
případech umístění dítěte z rodiny při nízké spolupráci rodičů na změně situace, v 1 případě se
jednalo o kompletní naplnění cílů spolupráce, ve dvou o přechod klienta do mírnějšího režimu
sociální služby po zlepšení situace.
Výkonové ukazatele - počty intervencí v kalendářních měsících:

V přímé práci s klienty bylo realizováno celkem 1819 intervencí a 121 kontaktů, což je výrazný
nárůst proti předchozímu kalendářnímu roku. Průměrné náklady na 1 intervenci byly 289,- Kč.
Průměrné náklady na zabezpečení jedné rodiny aktivitami programu byly cca 29 000,-Kč.
V tomto kritériu je program podpory rodin nákladnější, než poskytování sociální služby, a to
zejména v asistovaných kontaktech resp. asistenci při předávání dětí. Pouhé předávání dětí za
asistence sociální pracovnice generuje nízké výkonové ukazatele přímé práce při významných
nákladech na pracovní dobu a cestovné při přepravě k těmto kontaktům a zpět.
Z uvedeného počtu intervencí šlo o 319 výkonů v oblasti asistovaných kontaktů a asistovaného
předávání dětí a jejich kapacita se s ohledem na finanční zabezpečení projektu vyčerpala už
v měsíci květnu.
Spolupráce s orgány SPOD
Spolupráce s OSPOD má zvyšující se úroveň, u trojstranných kontraktů byl osobní kontakt s
pracovnicí OSPOD obvykle jednou měsíčně a společné schůzky pracovnice projektu, OSPOD a
klienta třikrát ročně. 6 rodin naplňovalo trojstranný kontrakt ve spolupráci s OSPOD Statutárního
města Ostrava, 4 rodiny s OSPOD Ostrava-Jih, další rodiny spolupracovaly s OSPOD Mariánské
Hory, Moravská Ostrava, Slezská Ostrava a Ostrava – Poruba.
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FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Celkové náklady projektu
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
Spotřeba materiálu
Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
Kancelářské potřeby
Drogerie
Knihy, časopisy, publikace
Spotřeba energie
Elektrická energie
Vodné, stočné
Ostatní energie
SLUŽBY CELKEM
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Spoje
Nájemné
Školení a kurzy
Bankovní služby
Jiné služby
Osobní náklady
Mzdové náklady HPP (pracovní smlouvy)
Dohody o pracovní činnosti (DPČ)
Dohody o provedení práce (DPP)
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady (Kooperativa)

525 203,26
22 012,35
12 330,75
5 679,00
3 926,00
580,75
2 145,00
9 681,60
3 194,90
1 258,70
5 228,00
75 875,94
300,00
10 223,00
65 352,94
6 380,44
50 285,30
4 550,00
235,00
3 902,20
427 314,97
181 773,00
80 000,00
76 745,00
87 321,25
1 475,72

Projekt byl podpořen Statutárním městem Ostrava a Ministerstvem práce a sociálních věcí,
dotační program Rodina a ochrana práv dětí.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU v roce 2015
Sociální pracovníci:
Šalková Jana, Mgr.
Fešarová Veronika, Bc.
Bučková Lucie, Bc.
Wažíková Tamara, DiS.
Vedoucí pracovník:
Foldynová Irena, Bc.
Ostatní:
Thiemlová Božena (úklid)
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3. PŘEDŠKOLNÍ KLUB KUŘÁTKO
Předškolní klub byl do 30. 6. 2015 realizován v rámci operačního programu CZ.1.07, OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 7.1, Počáteční vzdělávání v partnerství s
Člověkem v tísni, o.p.s. (příjemce) pod názvem Pojďte do školky.

Zaměřoval se na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti
předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují běžné MŠ a při vstupu na základní školu čelí
řadě obtíží. Usiloval o systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání u dětí, které vzdělávacím
systémem často propadávají. Pedagogům mateřských škol a prvního stupně základních škol,
pracovníkům NNO, místní samosprávy a dalším relevantním aktérům zajistil vzdělávací kurzy,
díky kterým získali informace a dovednosti v nových metodách práce se znevýhodněnými dětmi
a hlubší porozumění tématu. Jako partner za moravskoslezský kraj se Sdružení sociálních
asistentů podílelo na realizaci tří klíčových aktivit.
1. Klíčová aktivita vzdělávání
Vzdělávání bylo určeno pro pracovníky mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden,
úředníky samospráv a pracovníky relevantních NNO. V každém z krajů proběhlo celkem 240
hodin vzdělávání, byl připraven inovativní kurz inkluzívního vzdělávání pro MŠ, implementace
komplexní osvědčené zahraniční metodiky, jejíž aplikace přináší prospěch dětem v heterogenním
třídním kolektivu. Celkem bylo podpořeno 160 pedagogů MŠ, speciálních pedagogů a
pracovníků NNO.
2. Klíčová aktivita síťování
Hlavním těžištěm této klíčové aktivity bylo pořádání kulatých stolů, pracovních setkání či
vstupování do již fungujících plánovacích procesů s cílem vytvořit návrhy lokálních koncepcí,
vedoucích ke změně lokálních vzdělávacích systému s důrazem na předškolní vzdělávání,
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nutnost propojení sociálních a vzdělávacích služeb a zavedení včasné péče o děti, které jsou
nejvíce ohroženy budoucím školním selháváním. Cílem aktivity byla podpora obce při tvorbě
plánu, který otevře předškolní vzdělávání znevýhodněným dětem a tím zajistí jejich vyšší šance
na školní úspěch. V roce 2014 byla realizace aktivity přesunuta do Frýdku-Místku, kde setrvala
do konce projektu. Přesto, že se nepodařilo vybudovat oficiální platformu setkávání odborníků
zainteresovaných v předškolním vzdělávání lze říci, že díky realizaci projektu bylo téma
inkluzivního předškolního vzdělávání ve městě otevřeno a řada institucí je považuje za legitimní.
Byla navázána spolupráce mezi MŠ a NNO (realizace adaptačních dnů). Také pracovníci OSPOD
během osobních setkání uvedli, že považovali za nosné seznámení s informacemi o současném
stavu předškolního vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem, které získali v průběhu
vyplňování dotazníků společně s klienty.
3. Klíčová aktivita provozování nízkoprahového předškolního klubu
Provozování nízkoprahových předškolních klubů nabízí strukturované předškolní vzdělávání
dětem, které zpravidla nedochází do mateřských škol z důvodu nedostatku finančních
prostředků, přeplněnosti mateřských škol či jejich fyzické nedostupnosti. Vzděláváním v
předškolních klubech zvyšuje realizace projektu šance na budoucí školní úspěch a plnohodnotné
společenské i pracovní uplatnění znevýhodněných dětí. Sdružení sociálních asistentů provozuje
předškolní klub Kuřátko na pracovišti na Náměstí Svatopluka Čecha 732/1 v Ostravě – Přívoze.
První děti nastoupily do klubu již 26. 8. 2013. Předškolní klub Kuřátko je v provozu od pondělí do
pátku od 8.00 do 12.00. Provoz předškolního klubu zajišťuje pracovnice předškolního klubu,
asistent předškolního klubu, studenti Ostravské univerzity na stáži a dobrovolníci.
S rodiči a dětmi je pracováno nejen během dopoledne v předškolním klubu, pomocí vzdělávacích
besed, akcí pro rodiče s dětmi, ale také návštěvou pracovnice předškolního klubu v domácím
prostředí rodin. V případě, že dítě je převedeno do vzdělávacího proudu (MŠ nebo ZŠ), je mu
pracovník předškolního klubu nápomocný při postupné adaptaci dítěte v tomto zařízení a
zároveň po dobu nezbytně nutnou navštěvuje rodinu v domácím prostředí jako podpora při této
změně. Dětem je zprostředkován kontakt i s okolním prostředím a především poznávání okolí
bydliště, např. výlety, akcemi mimo klub apod. Celkem bylo podpořeno 41 dětí z 38 rodin.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU v roce 2015
Druh nákladu
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
SLUŽBY CELKEM
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

Celkové náklady na
projekt/rok 2015
669 370,63111
143353
462906

Celková bilance ukončeného projektu:
Realizace od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015
Celkové přímé náklady: 2.222.073,Celkové nepřímé náklady: 217.618,Celkem: 2.439.691,-
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Návazně byla realizace předškolního klubu a souvisejících aktivit zajištěna projektem Vzdělávání
bez rozdílu, financovaného z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009–2014 v rámci
programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO), Nadace rozvoje občanské
společnosti (NROS) a Nadace Partnerství, a dále z Nadačního fondu ALBERT (od 1.1.2016 do
31.3.2016 – projekt PK Kuřátko). Cílem projektu bylo zvýšit šance dětí na školní úspěšnost
zlepšením kompetencí a základních dovedností důležitých pro vstup na základní školu a pro její
úspěšné zvládnutí. Dílčími cíli bylo zařazení dětí do standardní mateřské školy, zapojení rodičů
do vzdělávání dětí a zvýšení jejich informovanosti o důležitosti tohoto vzdělávání.
Cíle byly naplňovány realizací dvou hlavních aktivit - provozováním nízkoprahového klubu
Kuřátko a mimoškolním vzděláváním dětí v domácím prostředí.
1. Klíčová aktivita Nízkoprahový předškolní klub Kuřátko
Realizace aktivity od 1. 7. 2015 navazovala na ukončený projekt „Pojďte do školky“ v rámci
kterého byl klub realizován od srpna 2013.
2. Klíčová aktivita Individuální mimoškolní vzdělávání
Aktivita byla zahájena 1.4.2015, kdy během měsíce dubna probíhalo oslovování cílové skupiny.
V květnu 2015 měly již obě pracovnice aktivity (každá na 0,5 úvazku) zcela naplněnou kapacitu.
Aktivita probíhala převážně v rodinách dětí, pouze u 7 dětí, z důvodu nevyhovujících domácích
podmínek, probíhalo doučování v prostorách spolupracující ZŠ nebo v předškolním klubu
Kuřátko.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU v roce 2015
Druh nákladu
Celkové náklady služby
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM
SLUŽBY CELKEM
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
ostatní

Celkové náklady na
projekt/rok 2015
711 167,34 196
67 638
608 616
717

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KLUBU A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT v roce 2015
Pracovnice klubu Kuřátko: Bc. Lucie Míková, Mgr. Andrea Silberová, Bc. Dita Haderková
Aktivita vzdělávání OPVK: Bc. Irena Foldynová
Lokální plánování OPVK – Mgr. Markéta Vaculová, Eliška Mrlinová
Finanční manažer OPVK: Ing. Zuzana Baturná
Lokální manažer OPVK: Bc. Irena Foldynová
Neformální vzdělávání: Bc. Radka Gallusová, Bc. Lucie Bučková, Bc. Barbora Knoppová
Manažer projektů: Bc. Irena Foldynová
Účetní: Ingrid Tomisová

Poděkování patří všem spolupracovníkům, kteří Sdružení sociálních asistentů věnovali
v roce 2015 svou energii, znalosti a empatii ke klientům.
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5 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A DONÁTORŮM

Dana Nedělníková
dana@socialniasistence.cz
Sdružení sociálních asistentů
28.6.2016 v Ostravě
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