TISKOVÁ ZPRÁVA
V Obrnicích vzniká zázemí pro terénní sociální pracovníky a matky s dětmi
Vybrané firmy zahájily v Obrnicích v polovině června práce na stavebních úpravách
čtyřpokojového bytu v panelovém domě v sídlišti Nová výstavba a v objektu, v němž dříve sídlila
místní knihovna. „V upraveném bytě vznikne zázemí pro terénní sociální pracovníky, přestěhují se z
provizorních prostor v kulturním domě. Zároveň budou v přímém kontaktu se svými klienty, kteří
žijí v sídlišti. V bývalé knihovně zřídíme rodinné centrum zaměřené na pomoc matkám s dětmi ze
sociálně slabých rodin,“ uvedla obrnická starostka Drahomíra Miklošová.
Práce zahrnují vybudování toalet pro personál i klienty a nové rozvody elektřiny, vody a kanalizace.
Obec i v tomto případě získala na investici dotaci EU, celkové náklady dosáhnou 1,319 milionu
korun. Financování je zajištěno z dotačního programu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)
ve výši sta procent skutečných nákladů. Termín ukončení stavebních prací je 31. červenec.
Vybavení obou přebudovaných prostor nábytkem a dalším potřebným zařízením bude následovat v
srpnu. Vyžádá si 351 tisíc korun a i v tomto případě obec náklady uhradí z dotačního programu
MPSV. „Se zahájením činnosti terénních pracovníků v nových prostorách i rodinného centra
počítáme v polovině září,“ doplnila starostka.
Více informací:
starostka Drahomíra Miklošová – tel, fax: 476 118 020, mobil: 724 181 155, e-mail:
starostka@ouobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města
Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých
2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti
romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic,
současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s ročním
rozpočtem zhruba 30 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 120 milionů
korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se
sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků
ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat
kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či
zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

