Koordinace sociální práce:
mikroregion CHOPOS
Případová studie popisuje dobrou praxi při přípravě a realizaci projektu Koordinace sociální práce
v mikroregionu CHOPOS, který realizuje dobrovolný svazek obcí CHOPOS v mikroregionu místní
akční skupiny Posázaví, o.p.s. (dále jen MAS) ve
Středočeském kraji. Projekt získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci
investiční priority Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) a v rámci opatření integrované strategie Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření.

Cíle projektu
Cílem projektu je zavedení jednotného systému koordinace sociální práce na území mikroregionu CHOPOS. Díky
projektu byla zřízena pracovní pozice a zaměstnán sdílený
sociální pracovník, působící také jako koordinátor sociální
práce.

Posázaví – vstup do objektu (říjen 2019)
se zástupci MAS se jim na konkrétních případech ukázala
její potřebnost a jak může pomoci. Důležitou roli má tedy
projekt i pro posílení kompetencí obcí v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům a zvýšení míry
zapojení a aktivní participace obcí na řešení jejich situace.

Hlavními úkoly koordinátora a zároveň
klíčovými aktivitami projektu jsou:

MAS se rozhodla využit prostředky pro CLLD pro aktivity se
širokým a udržitelným dopadem v území, a proto si vybrala
právě téma koordinace sociální práce na malých obcích
jako nosné pro svou strategii v oblasti podpory z OPZ a podporuje několik takto zaměřených projektů.

• výkon sociální práce na území mikroregionu se zaměřením na řešení potřeb osob v nepříznivých sociálních
situacích,

Mikroregion CHOPOS je specifický tím, že všechny jeho
obce jsou obce prvního typu (průměrná velikost obce je
378 obyvatel), které nemají zákonnou povinnost zaměstnat sociálního pracovníka a jejichž představitelé obvykle
nemají odborné ani časové možnosti řešit problémy obyvatel v nepříznivých sociálních situacích. Přesto zde byla silná
poptávka „zevnitř“ mikroregionu (bottom-up) ze strany starostů po jednotném systému pro práci v sociální oblasti,
zjišťování potřebnosti sociální práce pro občany, spolupráce se sociálními službami a s ORP a samotný výkon sociální
práce s cílem pomoci řešit individuální problémy osob v nepříznivých sociálních situacích. Někteří starostové naopak
původně potřebu zavedení sociální práce neviděli, jelikož
neidentifikovali její spojitost s možností řešení konkrétních problémů občanů ve svých obcích, a až v rámci diskuzí

• vytvořit a nastavit efektivní systém síťové komunikace
na poli sociální práce na území mikroregionu CHOPOS
s propojením na příslušné ORP Benešov a Vlašim, poskytovatele sociálních služeb a další aktéry

• poskytovat poradenství pro obce v oblasti sociální práce,

Cílovou skupinou v projektu jsou osoby nacházející se
v nepříznivých sociálních situacích, osoby sociálně vyloučené nebo ty, kterým sociální vyloučení hrozí. V přípravné
fázi projektu byla zpracována důkladná analýza cílových
skupin. Důležitým impulsem vyhledat pomoc a zapojit se
tak do projektu byla pro obyvatele ve složitých situacích
osvěta v podobě rozsáhlé informační kampaně na počátku
projektu, kdy byl rozeslán informační letáček o práci koordinátora sociálních služeb do každé domácnosti ve všech
21 obcích mikroregionu.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA posázaví

„Skupina lidí v obtížných životních situacích je rozpracovaná v letáčku… Finanční zadluženost, osobní vztahy v rodinách, osamělost, nemoc, stáří, umírání. Dost často je člověk
osamělý a neví si rady a myslí si, že tak je to normální.
Člověk se dostane do domácnosti a vidí, že spousta věcí je
zanedbaných a nefunguje a myslím, že se to nejvíc odkrylo
právě v tomhle projektu.“ (koordinátor sociální práce)
Jedná se o velmi různorodou skupinu osob (co se týká věku, fyzického a duševního stavu, rodinného zázemí, bytové a finanční situace aj.) s velmi širokým spektrem potřeb a problémů.
Některé osoby mají více kumulovaných problémů. Obecně se
ukazuje, že činnosti koordinátora obsahují jednak krátkodobé
„případy“, ale i složitější a dlouhodobější záležitosti. V případě
krátkodobých případů se často jedná o požadavky na pomoc
v důsledku zdravotních komplikací (např. na jakou kompenzační pomůcku mají nárok), ale i řešení zdánlivě běžných záležitostí jako např. požadavek typu „zemřela mi manželka a já
si neumím objednat uhlí“. Současně musí koordinátor řešit
i dlouhodobé případy jako např. řešení zadlužení, exekuce
nebo vztahové problémy, domácí násilí nebo záškoláctví.
Poptávka po službách sociálního pracovníka je velmi vysoká
a již nyní se uvažuje o zřízení pracovního místa na poloviční
úvazek. Daný pracovník by spolupracoval s hlavním koordinátorem, a byl by financován z prostředků obcí.
Zprostředkovaně jsou díky projektu podpořeni i sociální
pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Integrovanost realizovaného
projektu a inovativní znaky
Projekt koresponduje se strategií SCLLD, reaguje na požadavky území a má synergické efekty. Projektový záměr byl
od počátku velmi dobře promyšlený z hlediska míry integrity a návaznosti na další aktivity či projekty. Díky přístupu a práci MAS je promyšleně plánováno pokrytí celého
území MAS sociální prací a službami. Pro úspěšné plánování a integraci projektových záměrů je klíčové komunitní
plánování, a to je v tomto území velmi dobře rozvinuté.
Zřízením služby koordinátora sociální práce došlo na území
mikroregionu CHOPOS k výraznému posílení a vyšší efektivitě práce v oblasti sociální práce. Díky tomu se lépe identifikují a jsou přímo podporovány osoby ohrožené sociálním
vyloučením nebo nalézající se v nepříznivé sociální situaci.
Projekt podporuje všechny obce v mikroregionu a jeho důležitou součástí je i poradenství a posilování kompetencí
představitelů obcí. Mezi inovativní znaky lze také uvést síťování obcí a relevantních aktérů a sjednocení komunikace a koordinace s ORP Benešov a ORP Vlašim, na jejichž
území se mikroregion CHOPOS nachází.

Projekt nese velmi silný potenciál udržitelnosti založený na
přímé zkušenosti obcí s jeho fungováním. Již v současné době
je shoda u populačně největších obcí v mikroregionu, že by
byly rády za pokračování aktivit i bez podpory z dotací a zástupci obcí jsou otevřeni tomu takové aktivity spolufinancovat.
Synergickým efektem projektu je také to, že se aktéři a lidé potkávají v rámci projektu a mohou přemýšlet, co v regionu chybí
– jaké služby, objekty (např. sociální byty, komunitní centrum)
a lze tak koncipovat další podporu v budoucnosti.

Přínos spolupráce s MAS
Z pohledu partnerství a spolupráce na lokální úrovni byla od
počátku velmi důležitá podpora projektu ze strany MAS. Zástupci MAS vyslechli zástupce obcí v mikroregionu i zástupce
mikroregionu CHOPOS (navrhovatele projektu), zprostředkovali diskusi projektového záměru na MPSV a metodicky
pomáhali s přípravou projektové žádosti. MAS dlouhodobě
působí jako mediátor v území, sbírá podněty z území, naslouchá a diskutuje s občany i hlavními aktéry, snaží se propojovat a zprostředkovat diskusi. V neposlední řadě se snaží
získat pro území finanční prostředky a podpořit potřebné projektové záměry. Svými aktivitami MAS aplikuje přístup zdola
nahoru a projekt Koordinace sociální práce v mikroregionu
CHOPOS je ukázkovým příkladem této formy spolupráce.

Kdo s projektem dále spolupracuje:
• Dobrovolný svazek obcí CHOPOS
• Poskytovatelé sociálních služeb
• Zástupci věcně příslušných odborů v SO ORP

MAS Posázaví
Založeno:

2004

Počet obcí:

59

Rozloha území:

100 183 ha

Počet obyvatel:

81 153

Případovou studii zpracoval:

