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Název projektu: Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Dolní Chabry 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309 

Zahájení realizace projektu: 1.1.2020 

Ukončení realizace projektu: 30.6.2022 (délka trvání 30 měsíců) 

 

Anotace projektu:  

Zaměření projektu: vytvoření pracovní pozice sociálního pracovníka v úvazku 0,5 pro MČ 

Praha-Ďáblice a úvazku 0,5 pro MČ Praha-Dolní Chabry. Je spolufinancován Evropskou unií 

z Operačního programu Zaměstnanost, kde MČ Praha-Ďáblice je v pozici příjemce dotace a 

MČ Praha-Dolní Chabry v pozici partnera s finančním příspěvkem. Tento projekt navazuje na 

obdobný projekt podpořený z OP Praha - Pól růstu, Komunitní život v Ďáblicích. 

Sociální pracovník v těchto městských částech nabízí své služby pro občany, kteří spadají do 

některých z níže uvedených ohrožených skupin.  

 

Cíl projektu:  

Řešení problému nedostatečného zastoupení sociálních služeb s individuálním přístupem ke 

každému klientovi na území těchto dvou městských částí. Nabídnutí možnosti občanům 

požádat o pomoc v jejich přirozeném prostředí s tím, že sociální pracovník bude mít na tyto 

osoby dostatek časové kapacity, aby mohl potřebnou pomoc účinně poskytovat.  

 

Cílové skupiny projektu: 

Služby sociálních pracovníků byly nabízeny na počátku projektu původně těmto cílovým 

skupinám:  

1. bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,  

2. osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, 

3. osoby se zdravotním postižením. 

V návaznosti na to, že v průběhu realizace projektu byla ze strany sociálních pracovnic 

detekována potřeba rozšířit cílové skupiny projektu, došlo dne 1.2.2021 k rozšíření původních 

cílových skupin klientů o 2 nové cílové skupiny, a to o: 

4. neformálně pečující, 

5. osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi.  

Díky tomuto rozšíření se velmi usnadnila práce sociálních pracovnic a pomohla k naplnění 

závazných indikátorů projektu v počtu podpořených osob z cílových skupin. 

 

Indikátor projektu – závazné počty podpořených osob z cílových skupin: 

V rámci projektu bylo stanoveno poskytnout podporu/péči minimálně 65 „krátkodobým“ 

klientům (poskytnutá podpora celkově do 40 hodin) a 5 „dlouhodobým“ klientům (poskytnutá 

podpora ve výši více jak 40 hodin). 

 

 


