
Publicita k projektu 

Podpora Terénních programů Sovy v Jihlavě 

 

Nositel projektu/investor: Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava 

Předpokládané celkové výdaje projektu: 11 700 975,- Kč 

Předpokládaná výše podpory: 11 700 975,- Kč 
Poskytovatel podpory: Operační program Zaměstnanost (OP Z) 

Předpokládaná doba realizace projektu: 01/2020 – 06/2022 

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 

sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba 

eliminovat jeden z klíčových sociálních problémů naší společnosti, jímž je právě sociální 

vyloučení, které je mnohdy spojováno s chudobou. 

 Hlavní cíl je složen se 2 dílčích cílů, které jsou v mnohém totožné a představují: 1) opětovné 

začlenění dlouhodobě sociálně vyloučených jednotlivců zpět do společnosti; 2) konkrétní 

podporu a přímou pomoc klientovi v řešení aktuální nepříznivé sociální situace, v jejímž 

důsledku by se mohl jedinec ocitnout v sociálním vyloučení.  

Cílové skupiny:  

 Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  

 Národnostní menšiny  
 
Klíčové aktivity projektu: 
 
KA1: Terénní programy Sovy - práce s cílovou skupinou  
Tato KA je stěžejní aktivitou projektu, představuje přímou pomoc CS. Cílem KA 1 je 
předcházení sociálnímu vyloučení, potažmo snižování míry sociálního vyloučení rodin i 
jednotlivců a jejich začleňování do společnosti a trh práce. Realizátorem této aktivity je 7 
členný tým pracovníků, přičemž 6 z nich utváří 3 minitými pohybující se na území města Jihlavy 
ve vytypovaných vyloučených oblastech a u osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženy 
(osoby na doporučení různých institucí, poraden i spoluobčanů). KA bude realizována od 1. 1. 
2020 do 30. 6. 2022 na území města Jihlavy, a sice v pracovní dny od 8 do 16 hodin. V rámci 
KA budou naši pracovníci pracovat s klientem (pověřený terénní pracovník + asistent terénního 
pracovníka = tvoří 1 minitým) v jeho přirozeném prostředí (např. v domácím prostředí, 
veřejném prostranství, nemocnici). Tato pomoc je řízená, pravidelně vyhodnocovaná, s 
uživatelem je pracováno dle individuálního plánu. Rovněž jsou dodržovány určité profesní 
postupy: např. 1) Při prvním kontaktu je zájemce informován o právech a povinnostech, které 
by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytnutí služby, o tom, že pokud službu využije, uzavírá 
s terénním pracovníkem ústní smlouvu; 2) Pracovníci terénních programů vedou osobní 
dokumentaci, ve které jsou obsaženy nezbytné informace potřebné pro řešení situace, s níž 
se uživatel na pracovníka obrátil; 3) V rámci konzultací je nabízeno více možností řešení, ze 



kterých si uživatel vybírá tu variantu, která mu nejvíce vyhovuje. Pracovníci respektují jeho 
rozhodnutí. Uživatel je dále ze strany sociální služby podporován v případě, že zvolená 
varianta je v souladu s posláním a cíli sociální služby.  
Mezi hlavní podaktivity KA 1 patří: kontaktní práce + prvokontakt, doprovod, odborná pomoc, 
odborné poradenství (sociální, dluhové, finanční, kariérní, bytové a jiného poradenství dle 
zakázky klienta), prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování.  
 
KA2: evaluace projektu  
Tato aktivita představuje zpětnou vazbu ke KA1. 
 
V rámci této KA dojde k mapování realizaci projektu.  
Design evaluace projektu naváže na teorii změny a definuje evaluační otázky a návazné 
evaluační ukazatele včetně metrik, zdroj dat a frekvenci jejich sběru. Evaluační nástroje 
(dotazníky a z nich vycházející scénáře) detailním způsobem systematicky mapují reálný stav 
očekávaných dopadů projektu dle klíčových aktivit. Výstupem bude dokument Design 
evaluace a sada evaluačních nástrojů (dotazníků). 

 



Teorie změny projektu bude mapovat ideální stav od definice klíčových aktivit projektu přes 
jejich výstupy (KPI) až po dopady na cílové skupiny projektu.  
Design evaluace projektu naváže na teorii změny a definuje evaluační otázky a návazné 
evaluační ukazatele včetně metrik, zdroj dat a frekvenci jejich sběru.  
Evaluační nástroje (dotazníky a z nich vycházející scénáře) detailním způsobem 
systematicky mapují reálný stav očekávaných dopadů projektu dle klíčových aktivit.  
Výstupem bude dokument Design evaluace a sada evaluačních nástrojů (dotazníků). 


