Projekt na poskytování vybraných sociálních služeb je v plném proudu
V červenci minulého roku odstartoval pod Odborem sociálních věcí a zdravotnictví
projekt „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených
lokalit v Kolíně“. V prosinci 2013 bylo započato poskytování sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi a návazných fakultativních činností. V současné době jsou
potencionálním klientům k dispozici již všechny sociální služby podpořené v rámci
projektu.
Dle původního plánu měly být všechny čtyři sociální služby spuštěny již v prosinci 2013.
Avšak z důvodu chyb v obdržených nabídkách uchazečů muselo být výběrové řízení na
dodavatele tří služeb zrušeno. Byla tedy vypsána nová výběrová řízení, ze kterých již vzešly
vítězné nabídky i u těchto zbylých sociálních služeb.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou klientům (obyvatelé lokality Zengrovy
a Havlíčkovy ul. a obyvatelé ubytoven) k dispozici od 18. prosince 2013 ambulantně na
adrese Zengrova ul. 356, 280 02 Kolín a terénní formou skrze sociální pracovníky pohybující
se na kolínských ubytovnách. Cílem této služby je především minimalizování rizik
vyplývajících z nezaměstnanosti, nízké úrovně vzdělání, zadluženosti a odlišného
sociokulturního zázemí a zároveň přispění ke zvyšování kvality života celé rodiny a usilování
o jejich začlenění do společnosti. Rodiny se na řešení problémů spolupodílí. K této sociální
službě se váží čtyři fakultativní činnosti: Program získávání základních sociálních a
profesních dovedností (pro dospělé), Vzdělávací aktivity - doučování a předškolní klub a
Volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Terénní programy pro uživatele návykových látek jsou klientům i veřejnosti k dispozici na
adrese Kutnohorská 17, 280 02 Kolín, ale vzhledem k povaze služby zejména terénní formou
v rámci města. Služba zahájila provoz 5. února 2014. Jejím cílem je snižovat sociální a
zdravotní rizika u cílové skupiny vyplývající z životního stylu, motivovat klienty k vlastní
aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a tím usilovat o jejich začlenění do společnosti,
stabilizovat jejich sociální situaci a zdravotní stav.
Odborné sociální poradenství je klientům ze sociálně vyloučené lokality Zengrovka a
kolínských ubytoven k dispozici na adrese Na Pustině 1068, 280 12 Kolín. Tato služba
zahájila provoz 3. 3. 2014 a jejím cílem je ve spolupráci s klienty řešit problémy v oblasti
bytových či finančních otázek, kdy potřebují systematickou podporu k řešení této obtížné
situace. Největší problém představuje zajištění bydlení a úhrada nákladů s tím spojených, na
které se poradenství zejména zaměřuje.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určeno pro klienty ve věku 15 až 26 let, kteří
jsou osobami sociálně vyloučenými nebo jsou sociálním vyloučením ohroženi a žijí
v sociálně vyloučených lokalitách v Kolíně. Tato mládež je neorganizovaná a ohrožená
sociálně-patologickými jevy nebo má vyhraněný životní styl, který je neakceptovatelný
většinovou společností. Služba je poskytována od 3. března 2014 na adrese Na Pustině
1068, 280 02 Kolín.
Výše zmíněné sociální služby jsou poskytovány registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb Prostor plus, o.p.s. a budou v rámci projektu klientům sloužit do 31. května 2015.
Dále díky tomuto projektu prochází vedoucí pracovníci Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví odborným vzděláváním v oblasti procesu plánování, kvality sociálních služeb, v
oblasti metod sociální práce a dalších obdobných témat v rámci akreditovaných kurzů.

V Kolíně dne 1. dubna 2014

Lucie Dlouhá
koordinátor projektu
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