Kontaktní pracoviště
Kancelář Vápenná
Vápenná 118 (budova knihovny) | tel.: 608 760 169
Orientační otevírací doba:
Po – Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
MIKROREGION ŽULOVSKO (Vápenná – Stará Červená Voda – Černá Voda – Tomíkovice – Skorošice – Žulová)

Kancelář Javorník
17. listopadu 459 | tel.: 775 236 593
Orientační otevírací doba:
Po – Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
MIKROREGION JAVORNICKO, UHELNÁ (Javorník – Bernartice – Horní Heřmanice – Velká Kraš – Vidnava – Bílý Potok
– Travná – Buková – Bílá Voda – Kamenička – Horní Hoštice – Uhelná – Vlčice – Horní Fořt – Bergov – Vojtovice)

Kancelář Kobylá nad Vidnavkou
Kobylá nad Vidnavkou 53 (v budově Obecního úřadu) | tel.: 608 734 663
Orientační otevírací doba:
Po, Čt, Pá 13:00 – 19:00
Út, So 13:00 – 18:00
MIKROREGION ŽULOVSKO (Kobylá nad Vidnavkou)
V rámci projektu nedochází k diskriminaci jeho účastníků,
projekt je realizován v souladu s principy rovných příležitostí.

Projekt

Společné aktivity obcí
mikroregionů Žulovska a Javornicka
při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit
Projekt „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (www.esfcr.cz).

Identifikace projektu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název výzvy Výzva pro obce pro předkládání IP v rámci 3.2
– Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Název projektu Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka
při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00008
Datum zahájení projektu 01. 10. 2011
Datum končení projektu 30. 06. 2015

Cílová skupina
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
Mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožená společensky nežádoucími jevy
Rodiny s dětmi
Osoby/rodiny ohrožené socio-patologickým jednáním
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Etnické menšiny
Osoby/rodiny dlouhodobě nezaměstnané
Osoby/rodiny bez přístřeší
Osoby/rodiny předlužené
Osoby/rodiny ohrožené kriminalitou

Příjemce dotace Obec Vápenná, Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Statutární zástupce příjemce Leoš Hannig, +420 584 439 068, leos.hannig@seznam.cz
Kontaktní osoby Ing. Alexandra Snopková, +420 777 607 344, snopkova@ceskyprojekt.cz
Marie Suchá, +420 583 550 127, sucha@ceskyprojekt.cz

Realizované aktivity
1

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2

Protidluhové poradenství

3

Prevence kriminality

4

Terénní programy

Partner projektu Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
Statutární zástupce partnera Zuzana Jochmannová, +420 584 437 604, kobyla@rychle by.cz

O projektu
Projekt „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně
vyloučených romských lokalit“ je zaměřen na snižování a předcházení sociálního vyloučení ohrožených
osob z běžného života společnosti.
V rámci projektu bude poskytována profesionální a bezplatná pomoc všem ohroženým rodinám a
osobám žijícím v sociálně vyloučených lokalitách příhraniční oblasti mikroregionu Žulovska (Černá
Voda, Kobylá nad Vidnavkou, Skorošice, Stará Červená Voda, Vápenná, Velká Kraš, Vidnava a Žulová),
a Javornicka (Bernartice, Bílá Voda, Javorník, Uhelná a Vlčice).
Problém sociálního vyloučení se přitom na Jesenicku zdaleka netýká jenom Romů, ale i dalších občanů,
kteří trpí dlouhodobou nezaměstnaností, mají velmi nízké příjmy, jsou závislí na sociálních dávkách
či jsou ohroženi sociálně patologickým chováním (užívání drog, bezdomovectví, lichva, apod.). Při
realizaci projektu nedojde k žádné diskriminaci potencionálních účastníků, projekt uplatňuje principy
rovných příležitostí.

5

Hlavní cíle projektu
navrácení osob/rodin zpět na trh práce,
navrácení osob/rodin zpět do společnosti,
zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělání, službám a úřadům,
prevence kriminality,
prevence a řešení sociálně patologického jednání.

6

Máte rodinné problémy? Např. s výchovou dětí, s dluhy, s užíváním drog, záškoláctvím
a potulováním se dětí v jejich volném čase? Obraťte se na sociální pracovníky v terénu v mobilní
ambulanci v Uhelné nebo v multifunkčních centrech sociálních služeb ve Vápenné,
Kobylé nad Vidnavkou a Javorníku.
Dluhový poradce vám poradí, jak komunikovat s věřiteli, sestaví konkrétní strategii na oddlužení
v rámci insolvenčního zákona. Služba je k dispozici jak v multifunkčních centrech sociálních služeb
ve Vápenné a v Javorníku, tak přímo v terénu.
V rámci prevence kriminality jsou poskytovány pravidelné osvětové programy pro děti i dospělé,
volnočasové a motivační programy pro děti a mládež. Dále neformální poradenství u patologického
a rizikového chování osob. Pomáháme obětem trestných činů. Můžete se obrátit jak na naše terénní
pracovníky, tak na pracovníky jednotlivých multifukčních center ve Vápenné,
v Kobylé nad Vidnavkou, Javorníku a Uhelné.
Problémy, se kterými se můžete na terénní pracovníky obrátit, jsou: nezaměstnanost, problémy
s udržením stálého zaměstnání, bezdomovectví, předlužení a jakékoliv sociálně patologické chování
(užívání drog, domácí násilí, apod.). O pomoc můžete požádat i v multifunkčních centrech sociálních
služeb v obci Vápenná, Uhelná, Kobylá nad Vidnavkou a v Javorníku.
Pracovní poradenství
V rámci této služby vám pomůžeme nejen s hledáním zaměstnání, ale také
s udržením legálního zaměstnání. Poradíme, jak napsat životopis a motivační dopis.
Podpoříme vás při jednání se zaměstnavateli a uzavírání pracovních smluv. Zprostředkujeme vám
školení, kurzy a rekvalifikace. Pracovní poradci budou k dispozici jak v terénu, tak v multifunkčních
centrech sociálních služeb ve Vápenná, Uhelné, Javorníku a Kobylé nad Vidnavkou, kde poskytují
kariérní poradenství v rámci volnočasových aktivit mládeže.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kobylé nad Vidnavkou poskytuje vzdělávací
a volnočasové činnosti dětem a mládeži ve věku od 15 - 26 let, kteří jsou ohroženi 		
kriminalitou, drogami, gamblerstvím, předčasným ukončováním školní docházky
a rezignací k vyššímu stupni vzdělání a následnou nezaměstnaností. Služba bude 		
poskytována prostřednictvím multifunkčního centra v Kobylé nad Vidnavkou.

