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1.2.3 Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 
   

PS RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ  

 

Název Cíle 
1.2  
Rozvoj programů na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci 
a zajištění vzdělávání  

Krátký popis Cíle 

Cíl se skládá ze tří základních opatření: 

 Kvalitativní růst poskytované služby 

 Zvyšování kapacity služeb pro uživatele SAS pro rodiny s dětmi 

 Vybudování nového nízkoprahového zařízení na území města 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
Cíle 

1.2.1  
Rozvoj Sociálně aktivizačních služeb 
1.2.2 
Zajištění vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a doučování dětí 
1.2.3 
Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  

Opatření 
1.2.1 
Rozvoj Sociálně aktivizačních služeb 

Charakteristika Jedná se o podporu rodin v nepříznivé sociální situaci. 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

Opatření směřuje k podpoře rodin v nepříznivé sociální situaci, která ohrožuje výchovu, ke 
zvýšení kompetencí tak, aby děti mohly vyrůstat s rodiči a sourozenci v prostředí svého 
domova a v harmonických vztazích. 

Předpokládané 
dopady 

Výsledkem působení služby je ideálně rodina, která samostatně zvládá problémy 
každodenního života, včetně krizových situací, má kompetence pro péči a výchovu dětí 
(zlepšený prospěch a chování dětí), samostatně zvládá hospodaření s penězi, zvládá péči o 
domácnost, samostatně a uvědoměle jedná na úřadech. Předpokládá se snížení rizika 
převedení dětí z rodin do ústavní péče a zvýšení jejich šance při návratu zpět. V případě 
nepříznivé sociální situace se rodina obrátí na zkušené odborníky. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci 

1 900 000,- Kč/rok pro 132 klientů v dlouhodobé péči a 360 intervencí pro klienty 
v krátkodobé péči 

Předpokládané 
finanční zdroje 

V současné době je projekt financován z Evropského projektu,   po ukončení podpory z ESF 
jsou předpokládané finanční zdroje:  
statutární město Chomutov  
Ústecký kraj  
MPSV ČR  



RVZRK ČR  
MV ČR  
ESF  
nadace (VIA, Olgy Havlové, Pomozte dětem, OKD, ČEZ, …)  
sponzorské dary  

Předpokládaný 
termín realizace 

V současné době jsou služby SAS financovány z ESF prostřednictvím projektu města – 
Sociální centrum Kamínek. Financování skončí v květnu 2015, kdy vznikne problém s 
udržitelností projektu a jeho dalším financováním ze strany města Chomutova.  
2014 - 2017 

Předpokládané 
organizace a 
partneři, kteří se 
budou podílet na 
opatření 

Sociální centrum Kamínek  
statutární město Chomutov  
Světlo Kadaň, o. s.  
Vzdělávací společnost EDOST s. r. o.  
případně další organizace  
 

Koordinátor Sociální centrum Kamínek 

Předpokládané 
výstupy 
(kvantitativní) 

132 klientů v dlouhodobé péči/rok  
360 intervencí klientům v krátkodobé péči/rok 

Opatření 
1.2.2 
Zajištění vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a doučování dětí 

Charakteristika 

Zvýšení aktivit 3 NZDM zaměřených na doučování dětí, celkem bude v doučování cca 130 
dětí ročně, které si tak zvýší své kompetence ve vzdělávacím procesu.  
Zajištění podpory 80 osob ročně v dluhovém poradenství, s nimiž bude  
pravidelně pracováno. 

Zdůvodnění 
potřebnosti 

V současné době jsou v Chomutově 3 NZDM, z toho 2 poskytuje Světlo Kadaň, o. s. pro 
věkovou skupinu 6 - 26 let na Březenecké a pro věkovou skupinu 15 – 26 let v Sociálním 
centru Kamínek.   
Jedná se o zvýšení aktivit při doučování dětí v co nejranějším věku.  
Sociální poradna Písečná v rámci poskytování odborného sociálního poradenství nabízí 
přednášky z oblasti finanční gramotnosti nejen pro dospělé, ale i pro dospívající děti 
(zejména středoškoláky).  

Předpokládané 
dopady 

Sociální začlenění a pozitivní změnu v životním stylu dětí a mládeže, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci – zlepšení jejich sociálních dovedností, podpora motivace ke 
studiu a pomoc s učením, umožnění přístupu na volný trh práce.  
Zmírnění negativních dopadů v důsledku neinformovanosti a předluženosti u osob 
ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených, zejména u: vězňů a osob po 
výkonu trestu odnětí svobody, mladých lidí opouštějící zařízení ochranné a ústavní výchovy 
či náhradní rodinné péče, osob žijících v sociálně vyloučených komunitách, rodičů 
samoživitelů, početných rodin a rodin s jedním příjmem.  

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci 

300 000,- Kč/rok pro 130 klientů 

Předpokládané 
finanční zdroje 

statutární město Chomutov  
Ústecký kraj  
MPSV ČR  
RVZRK ČR  
MŠMT ČR, MV ČR, MK ČR  
ESF  
nadace (VIA, Olgy Havlové, Pomozte dětem, OKD, ČEZ,…)  
sponzorské dary  

Předpokládaný 
termín realizace 

V současné době jsou služby SAS financovány z ESF prostřednictvím projektu města – 
Sociální centrum Kamínek. Financování skončí v květnu 2015, kdy vznikne problém s 



udržitelností projektu a jeho dalším financováním ze strany města Chomutova.  
2014 - 2017 

Předpokládané 
organizace a 
partneři, kteří se 
budou podílet na 
opatření 

Sociální centrum Kamínek  
statutární město Chomutov  
Světlo Kadaň, o. s.  
případně další organizace  
 

Koordinátor Světlo Kadaň, o. s. 

Předpokládané 
výstupy 
(kvantitativní) 

80 podpořených osob v dluhovém poradenství ročně 
130 dětí na doučování ročně 

  

Opatření 
1.2.3 
Vznik nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

Charakteristika 

Vybudování nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v blízkosti sídlišť Písečná a 
Zahradní s okamžitou kapacitou 15 dětí a 3 úvazky na pracovníky. Dětem a mládeži bude 
umožněno smysluplně využívat volného času s tím, že v blízkosti výše zmíněných lokalit 
bude usilováno o minimalizaci rizik sociálně nepříznivých jevů, se kterými tyto děti přicházejí 
často do styku.  

Zdůvodnění 
potřebnosti 

V současné době jsou v Chomutově 3 NZDM, z toho 1 poskytuje v ul. Jiráskova (blízkost 
k centru města) Oblastní charita Most pro věkovou skupinu 6 – 26 let.  Další 2 NZDM 
provozuje Světlo Kadaň, o. s. pro věkovou skupinu 6 - 26 let na Březenecké a pro věkovou 
skupinu 15 – 26 let v Sociálním centru Kamínek na sídlišti Kamenná. Toto NZDM je dostupné 
pro uživatele z okrajů sídlišť Zahradní či Písečná, nepokryje však potřebu dětí a mládeže 
z celých těchto lokalit.  
Vybudováním nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v blízkosti sídlišť Zahradní 
a Písečná (cca 8000 obyvatel Chomutova) bude zajištěno smysluplné trávení volného času 
dětí a mládeže, pro které představuje návštěva Sociálního centra Kamínek vzdálenostní 
bariéru.   
V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež budou uživatelé motivováni k úsilí po změně ve 
způsobu života a trávení volného času, k aktivnímu přístupu ke vzdělání a práci, k udržení 
pozitivních změn v životě.  

Předpokládané 
dopady 

Sociální začlenění a pozitivní změna v životním stylu dětí a mládeže, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci – zlepšení jejich sociálních dovedností, podpora motivace ke 
studiu a pomoc s učením, umožnění přístupu na volný trh práce.  
Zmírnění negativních dopadů v důsledku neinformovanosti u osob ohrožených sociálním 
vyloučením či již sociálně vyloučených. 

Předpokládaná výše 
finančních nákladů 
na realizaci 

1 500 000,- Kč/rok  

Předpokládané 
finanční zdroje 

statutární město Chomutov  
Ústecký kraj  
MPSV ČR  
RVZRK ČR  
MŠMT ČR, MV ČR, MK ČR  
ESF  
nadace (VIA, Olgy Havlové, Pomozte dětem, OKD, ČEZ,…)  
sponzorské dary  

Předpokládaný 
termín realizace 

2016 - 2017 

Předpokládané 
organizace a 

statutární město Chomutov  
případně další organizace  



partneři, kteří se 
budou podílet na 
opatření 

 

Koordinátor statutární město Chomutov 

Předpokládané 
výstupy 
(kvantitativní) 

1500 kontaktů ročně 
1500 intervencí ročně 
60 klientů ročně 

 

Dne 21. 9. 2015 zpracovala: 

Mgr. Jana Hronová, manažerka komunitního plánování 

statutárního města Chomutova 

 

 

 

 

 

 

 


