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CÍLE PROJEKTU
 Vznik sítě sociálních služeb se zaměřením na podporu rodin
v nepříznivých sociálních situacích (vazba na regionální ukotvení
služby – ORP – OSPOD)
 Podpora stávajících služeb i vznik služeb nových (pokrytí území kraje)
 SAS i NZDM součástí ZS LK = partner pro řešení nepříznivé sociální
situace vztahující se k cílové skupině projektu
 Metodická podpora služeb – zavádění tzv. karet potřeb; kontrolní
činnost

POPIS PROJEKTU
• Cílem krajského projektu bylo vytvoření sítě služeb pro rodinu
a děti, a to na území celého Libereckého kraje
• Projekt podporuje 2 druhy sociálních služeb
– Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM, § 62 ZSS, ambulantní i terénní forma)
– Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (zatím SAS, § 65 ZSS, zejména terénní
forma)

• Liberecký kraj rozdělen:
– V případě NZDM na 16 častí – 16 samostatných veřejných zakázek
– V případě SAS na 14 částí – 14 samostatných veřejných zakázek

• Kapacita služeb stanovena na základě požadavku jednotlivých ORP v LK
(2/2 roku 2015)

POPIS PROJEKTU
• Vítězové VZ – zařazeni do ZS LK po dobu trvání IP kraje; Pověření SGEI
(pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu)
• Cena VZ byla stanovena jako 85 % VP (podíl spolufinancování ze strany
území je v souladu s metodikou kraje, není ovšem povinný)
• Vazba na druhý IP kraje – aktivita KULATÉ STOLY v jednotlivých ORP
– Cílem kulatých stolů je nastavení partnerské spolupráce mezi jednotlivými
službami, místně příslušnými OSPOD a dalšími partnery v místní síti návazných
služeb v daném regionu

• Povinná EVALUACE

CÍLOVÁ SKUPINA
NZDM:
Dle ZSS - §62; zpřesnění projektu 15-26 let

SAS:
1) Osoby pečující o malé děti (do 15 let věku)
2) Rodiče samoživitelé
3) Osoby ohrožené domácím násilím
4) Osoby ohrožené vícenásobnými riziky

INDIKÁTORY PROJEKTU
– Přímá práce s klientem (ukazatel = časová jednotka (ČJ)
– Práce ve prospěch klienta (ukazatel = časová jednotka (ČJ)
– ad a) Přímou prací s klientem se rozumí sociální práce za fyzické přítomnosti klienta
– ad b) Prací ve prospěch klienta se rozumí sociální práce konaná ve prospěch klienta – klient
nemusí být přítomný (např. vedení dokumentace, klientská supervize, případová práce,
konzultace s úřady, atd.

Časově ohraničená jednotka odborné pomoci pracovníka ve prospěch konkrétního
klienta (podpořené osoby), která je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace (určité
řešené potřebě). Podrobnosti viz Metodika pro poskytovatele sociálních služeb
2017/2018/…

INDIKÁTORY PROJEKTU
Cílové indikátory projektu:
– Podpořená osoba:

1630 osob NZDM / 1110 osob SAS

– Okamžitá kapacita služby:

48 úvazků NZDM / 44 úvazků SAS

Kontrola a metodické vedení služeb

 Poskytovatelům sociálních služeb bude poskytnuta metodická podpora
prostřednictvím konzultačních dnů, seminářů

dobré praxe a tzv.

kazuistických seminářů
 Kontrola poskytovatelů bude vycházet z podmínek stanovených smlouvou
a z krajské metodiky (povinnost poskytovatele sociální služby postupovat dle
platné Metodiky kraje)
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