
Dne 1. 6. 2012 byl zahájen Individuální projekt 
Karlovarského kraje s názvem „Podpora sociálního 
začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“, jehož cílem bylo zajistit služby 
sociální prevence formou terénní práce v sociálně 
vyloučených lokalitách. Tyto lokality byly vymezeny 
Analýzou sociálně vyloučených lokalit, provedené 
Mgr. Terezou Dvořákovou, která po dobu trvání 
projektu sledovala vývoj ve vyloučených lokalitách 
a v závěru zhodnotila změny, které nastaly v důsledku 
působení sociálních služeb.
Na realizaci terénních programů se podíleli 
poskytovatelé sociálních služeb Člověk v tísni o.p.s., 
Kotec o.p.s. a Občanské sdružení Světlo Kadaň. 
Terénní sociální služby mají v dotčených lokalitách 
svá specifika, která se navíc v místě a čase mění, ale 
společným jmenovatelem vzniklých problémů jsou 
nedostatek pracovních příležitostí a tedy omezená 
možnost získat stálý zdroj příjmu, problém zajištění 
a úrovně bydlení a řešení sociálně patologických 
jevů, které jsou logickým důsledkem nepříznivých 
sociálních situací osob, které v těchto lokalitách žijí.
V průběhu projektu, jehož realizace končí 31. 5. 2015, 
bylo podpořeno 1302 osob. Terénní pracovníci 
nejčastěji pomáhali se zprostředkováním práce, 
v komunikaci s úřady práce a orgány místních 
samospráv, řešili finanční gramotnost svých klientů, 
protože narůstající dluhy významně komplikují 
možnost získání bydlení a kvalitu života těchto osob. 
Pozitivní výsledky práce s klienty byly motivující 
nejen pro další nelehkou práci terénních sociálních 
pracovníků, ale především i pro další klienty, kteří si 
uvědomili potřebu svou obtížnou sociální situaci řešit 
a nerezignovat.

Na výše uvedený projekt navázal od 1. 1. 2014 druhý 
Individuální projekt Karlovarského kraje s názvem 
„Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně 
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II“, který 
byl taktéž zaměřený na preventivní sociální služby 
orientované na specifickou cílovou skupinu příslušníků 
sociálně vyloučených romských lokalit v Karlovarském 
kraji. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím 
poskytování vybraných sociálních služeb „Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ a „Nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež“ řešit aktuální problémy 
sociálně vyloučených lokalit a to formou sociální 
práce s rodinou, dětmi a mládeží s důrazem na osoby 
ve věku 15 až 26 let. Od zahájení projektu do konce 
měsíce března 2015 se prostřednictvím těchto služeb 
podařilo podpořit celkem 577 osob ze sociálně 
vyloučených lokalit, z toho 320 sociální službou 

„Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ a 257 
službou „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“. 
Dalším neméně významným cílem projektu bylo 
vzdělávání sociálních pracovníků a to především 
v oblasti dluhové problematiky a dále také v oblasti 
problematiky péče a výchovy dětí a mládeže. Obě 
vzdělávání probíhala od dubna do listopadu 2014 
a v jejich rámci bylo podpořeno celkem 189 sociálních 
pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 
Realizace projektu končí 30. 6. 2015.
Dosažené cíle a závěry obou projektů byly prezentovány 

PROjeKTy jSOu fINANCOVáNy z PROSTřeDKů eVROPSKéhO SOCIálNíhO fONDu PROSTřeDNICTVíM OPeRAČNíhO PROgRAMu lIDSKé zDROje A zAMěSTNANOST A STáTNíhO ROzPOČTu ČR.

Bližší informace o projektech naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-lids-zdroje/IPKK_vyl_lok.aspx 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-lids-zdroje/IP-SVL-II.aspx

IndIVIdUáLní PrOjEKty KarLOVarSKéhO KrajE:
Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji 

a 
Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji II

na závěrečné konferenci, která se konala 12. 5. 2015 
v Kynšperku nad Ohří, pod záštitou náměstka hejtmana 
Karlovarského kraje pro sociální oblast Bc. Miloslava 
Čermáka, který účastníky konference pozdravil, 
poděkoval jim za jejich nelehkou práci a nastínil 
představu Karlovarského kraje o dalším směřování 
v této oblasti. Na konferenci vystoupili jednotliví 
poskytovatelé sociálních služeb: Člověk v tísni, o. p. s., 
Khamoro, o. p. s., Kotec, o. p. s. a Občanské sdružení 
Světlo Kadaň se svými zkušenostmi ze sociálních služeb, 
zhodnotili svoje působení v právě končících projektech 
a jejich výsledky v sociálních službách „Terénní 
programy“, „Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi“ a „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ 
v jednotlivých sociálně vyloučených lokalitách 
v Karlovarském kraji. Kromě zhodnocení projektů ze 
strany poskytovatelů sociálních služeb a realizátorů 
těchto individuálních projektů Karlovarského kraje 
zde zazněly také příspěvky na téma Analýza sociálně 
vyloučených lokalit v Karlovarském kraji a její evaluace, 
které přednesla socioložka Mgr. Tereza Dvořáková, byla 
představena role Agentury pro sociální začleňování 
v programovém období 2014 – 2020 Bc. Alexanderem 
Olahem. Štěpánka Klimentová uvedla příklady 
a zkušenosti z provozu Dluhové a finanční poradny 
v Chodově.


