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V rámci realizace  projektu města Králíky, viz. nadpis článku,  bylo zakončeno první monitorovací ob-

dobí, přičemž účastí na klíčových aktivitách projektu bylo podpořeno celkem 63 osob z cílových skupin 
projektu s cílem podpory jejich sociálního začleňování.

V rámci klíčové aktivity realizace a podpory rozvoje komunitní práce byla uskutečňována terénní sociální 
práce sociálního pracovníka, člena realizačního týmu projektu. Aktivity směřovaly zejména ke komunitám 
bezdomovců a osob žijících v nevyhovujícím či nejistém ubytování, dále k osobám ohroženým předluže-
ností, osobám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám po výkonu trestu a národnostním men-
šinám. Z velké části se jednalo o osoby zdržující se v přechodném bydlení, zejména v ubytovnách, a to jak 
přímo v obci Králíky (2 ubytovny), tak v daném ORP  (1 ubytovna).  Realizace aktivity spočívala zejména 
ve vyhledávání těchto osob z cílových skupin, identifi kaci jejich potřeb a následné aktivizaci a motivaci 
při řešení nepříznivé životní situaci za podmínky participace těchto osob na procesu hledání řešení. Přímá 
sociální práce spočívala v jednotlivých krocích podpory klientů - jednání s klientem o poskytnutí sociální 
práce (podpory) při hospodaření s fi nančními prostředky, síťování relevantních návazných služeb, indivi-
duální plánování, poradenství ve věci institutu ustanovení zvláštního příjemce důchodu, sociální šetření 
na ubytovně (mapování rizik), individuální plánování v komunitě, společné plánování v oblasti změny 
bydlení, krizová intervence. V kontextu podpory profesionalizace sociální práce byla činnost zacílena 
na jednotlivce a systém rodiny. Ke zlepšení sociálního fungování sob z cílových skupin v jejich přirozeném 
sociálním prostředí bylo zejména využíváno odborných postupů případové práce s cílem systematické 
koordinace činností s ohledem na specifi cké potřeby klientů. Důraz byl kladen na práci s klienty v jejich 
přirozeném sociálním prostředí, na posuzování životní situace, identifi kaci rizik sociálního začleňování 
a individuální plánování cílů a kroků klienta, supervizní náhled. Konkrétně byla sociální práce orientována 
na práci s jednotlivcem v systému rodiny pomocí tvorby a naplňování individuálních plánů a síťování 
návazných pomáhajících služeb. Dále byla podpora soustředěna na cílové skupiny ohrožené vícenásob-
nými riziky, zejména na rodiče samoživitele, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, chudobou 
a vícečetnou nefunkčností v podobě výchovných problémů, týrání, zanedbávání, atd. Jedná se o klienty 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy rodiny, v nichž jsou děti často ohrožené umístěním do ústavní 
výchovy či náhradní rodinné péče. Cílem je realizace aktivit směřujících k obnovení narušených funkcí 
rodiny, vedoucích ke stabilizaci rodiny, a to aktivním zapojením jednotlivých členů rodiny. Dílčím cílem je 
tedy i aktivizace klientů k participaci na řešení dané situace, tzv. zplnomocnění ke schopnosti a dovednosti 
samostatného řešení nepříznivé sociální situace. Dle identifi kovaných potřeb klientů jsou ve spolupráci 
s klientem voleny vhodné služby, v podobě přímé podpory sociálním pracovníkem, účastí na případových 
či rodinných konferencích, využitím socioterapie k posílení rodičovských kompetencí, atd.
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