Terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Město Kostelec nad Orlicí od července 2009 realizuje zakázku Královéhradeckého kraje na zajištění terénní
práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Cílem aktivit je poskytovat pomoc osobám, které mají
nižší úroveň vzdělanosti a jejichž znalost socio-kulturního prostředí je nižší než u běžné populace.
Terénní práce je poskytována v území obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí, tedy na Kostelecku
a Týnišťsku. Terénní pracovníci poskytují informace, rady, případně doprovod, zejména při řešení potíží se
školní docházkou, dluhy, bytovou situací, péčí o dítě či hygienou. Osobám ohroženým sociálním vyloučením
pomáhají při jednání s městskými úřady, úřady práce, okresní správou sociálního zabezpečení, dále s lékaři,
školami, případně s policií či soudy. Velkým přínosem je prevence případných konfliktů či nedorozumění.
V rámci zakázky bude město Kostelec nad Orlicí zajišťovat také Volnočasový klub pro děti, které žijí
v sociokulturně znevýhodňujícím prostředí. Klub jim nabízí řadu možností k rozvoji. Čas zde tráví hraním
společenských či skupinových her, mohou zde kreslit či tvořit. Svůj čas má v kroužku i doučování či příprava
do školy. Díky financím z Evropské unie mohou děti vyrazit i na víkendové pobyty či na různé exkurze.
Kroužek připravuje děti na školní docházku a pomáhá jim lépe zvládnout školní učivo. Rozvíjí v nich také
návyky pro trávení volného času, sebeobsluhy a hygieny. Pracovnice klubu jsou také připraveny děti
vyslechnout, starším dětem poradit při volbě studia u těch nejstarších nebo jejich rodičů pak radí při hledání
zaměstnání, v oblasti práva či rodinných vztahů. Do klubu v budově Na Příkopech 530 mohou docházet děti
od 3 do 21 let vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin.
Terénní práce s osobami ohroženými sociálmím vyloučením funguje v Kostelci nad Orlicí již od roku 2003.
Díky projektu Královéhradeckého kraje a financím Evropské unie je zajištěno 100% financování až do konce
roku 2010. Královéhradecký kraj zakázku financuje z projektu Podpora sociální integrace obyvatel
vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji, který financuje Evropská unie prostřednictvím Evropského
sociálního fondu.

Údaje o Individuálním projektu Královéhradeckého kraje, z něhož je zakázka
financována:
Dotační program
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa
3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.2.00/15.00002
Název projektu
Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji
Příjemce podpory
Královéhradecký kraj
Město Kostelec nad Orlicí zajišťuje terénní práci na území Kostelecka
Termín realizace
1. 7. 2009 – 31. 12. 2010
Výše finanční podpory
Kč 1 079 964,Kontakt
Odbor sociálních věcí
Lenka Bartošová, tel. 494 337 230, lbartosova@muko.cz
Ladislava Silná, tel. 494 337 259, lsilna@muko.cz
Související odkazy
www.socialniprojekty.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
www.mpsv.cz
www.esfcr.cz

