Projekt:

Podpora profesionální sociální práce na obci jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení na Poběžovicku.
Realizace od 1.5.2017 - 30.4 2020.
Záměrem obce Poběžovice je řešit situaci sociálně vyloučených osob na Poběžovicku
prostřednictvím sociální práce jako profesionální aktivity na obci. Projektem bude
zajištěna potřebná personální kapacita pro přímou práci s CS (4,5 úv.), čímž dojde ke
zlepšení a obnově schopnosti sociálního fungování jednotlivců, skupin i komunit a
rovněž dojde k rozvoji kompetencí místních aktérů, vč. samosprávy pro řešení sociální začleňování. Projekt podpoří více než 1000 osob poběžovického regionu.
Hlavním cílem projektu je pomoci sociálně vyloučeným či osobám ohroženým chudobou (jedincům, rodinám i komunitám) na Poběžovicku ve zlepšení či obnově jejich
sociálního fungování a podpořit je v přístupu ke společenským zdrojům jako je zaměstnání, vzdělání, bydlení, zdravotní péče, sociální ochrana i možnost uplatňovat svá
práva.
Konkrétně:
1) Oslovit v rámci depistáže min. 600 osob z Poběžovicka a působit preventivně
proti vzniku sociálního vyloučení. (řešeno v rámci KA 1)
2) Formou terénní sociální práce podpořit min. 400 osob z Poběžovicka. (řešeno v
rámci KA 1)
3) Podpořit zvýšení participace obyvatel Poběžovicka na společenské životě a podpořit pozitivní vztah k místu a komunitě formou komunitních akcí a zapojením
osob z CS do plánování a organizace komunitních aktivit. (řešeno v rámci KA 1)
4) Minimálně 50 osob z Poběžovicka vedených na ÚP, zejména dlouhodobě vedených na ÚP podpořit formou individuálního poradenství a ind. podpory při rozvoji potřebných kompetencí pro uplatnění na TP. (řešeno v rámci KA 2)
5) Zajistit realizaci profesionální sociální práce na obcích Poběžovicka v rozsahu
4,5 úvazku, a to naplnění spec. cíle 3.1. (soc. vyloučení), dále spec. cíle 1.2.
(oblast trhu práce), spec. cíle 2.1. (oblast bydlení), spec. cíle 3.1. (soc. vyloučení)
a podpořit průběžné vzdělávání pracovníků formou supervize a dalšího vzdělávání. (KA 3)
6) Realizace minimálně 20 případových konferencí za projekt a spolupráce místních
aktérů při řešení situace klienta. Podpora min. 20 osob z CS formou případové
konference. (KA 3)

