Projekt: Sociální centrum Dům rodiny v Novém Boru
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010459
Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Cíl projektu:
Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi osob sociálně
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Obyvatelé Nového Boru získají zázemí,
ve kterém budou moci zlepšit kvalitu svého života.
V centru budou provozovány tři sociální služby registrované dle zákona o sociálních službách:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), sociálně aktivizační služba pro rodiny s
dětmi (SAS) a odborné sociální poradenství (OSP).
Vybudováním a provozem sociálního centra se zvýší schopnost jedinců i celých rodin začlenit
se do společnosti při současném respektování jejich potřeb a zájmů. Děti a mladí dospělí
získají místo pro smysluplné trávení volného času, zvýšení odolnosti vůči sociálně
patologickým jevům a motivaci k úsilí po změně ve způsobu života a udržení pozitivních
změn.
Cílová skupina:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Děti a mládež ve věku 6 až 26 let pocházející ze sociálně nepodnětného prostředí. Rodiny s
dětmi do 18 let, u nichž je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodu dlouhodobé nepříznivé
sociální situace rodiny.
Dospělí, kteří se dlouhodobě ocitají v nepříznivé životní situaci, ze které si vlastními silami
nedokáží pomoci.
Aktivity projektu:
V přípravné fázi projektu bylo uskutečněno výběrové řízení na Zpracování projektové
dokumentace k výstavbě centra a byla podepsána smlouva s vítězem soutěže.
Hlavní aktivity realizační fáze sestávají z přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby,
výběrového řízení na dodavatele vnitřního vybavení, výstavby Domu rodiny, nákupu
vnitřního vybavení domu a pořízení automobilu pro účely poskytování sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi.
Vedlejší aktivity realizační fáze projektu zahrnují nákup pozemků pro výstavbu, nákup a
osazení zeleně v okolí budovy, vybudování parkovacích stání v rámci areálu nezbytné pro
provoz zařízení, zabezpečení výstavby a zajištění povinné publicity projektu.
Ukončení realizace projektu bude spočívat v kolaudaci budovy a uvedení do provozu.

Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu České republiky.

