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Úvod 

Akční plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v sociální oblasti pro správní obvod  ORP Český 

Brod na období 2020-2021 (dále jen „Akční plán“) je prováděcím dokumentem ke Komunitnímu 

plánu sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024 (dále 

jen „Komunitní plán“). 

Tento dokument obsahuje rozpracovaná opatření dle jednotlivých oblastí Komunitního plánu. K jeho 

vypracování byly využity výstupy z provedených analýz, dotazníkových šetření, závěry ze schůzek 

v rámci komunitního plánování, podněty od veřejnosti a podklady a další informace od poskytovatelů 

sociálních služeb.   

Opatření zde uvedená by měla být realizována v období 2020-2021. V proběhu tohoto období bude 

nutné vyhodnocovat naplňování Akčního plánu a vytvořit nový plán na období 2022-2024.  
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1. Opatření dle jednotlivých oblastí   

1.1 Oblast 1 - Společné cíle sociálních služeb  

1.1.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření  

 

Cíl 1.1 Podpora procesu plánování sociálních služeb  
Opatření 1.1.1. Zachování komunitního plánování v rámci území  ORP Český Brod a podpora 

této činnosti  

Opatření 1.1.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování  

Opatření 1.1.3 Aktualizace komunitního plánu  

Cíl 1.2 Zvyšování informovanosti o sociálních a návazných službách  
Opatření 1.2.1 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 

Opatření 1.2.2 Vedení a aktualizace webového portálu sociálních služeb  

Opatření 1.2.3 Vydávání informačních materiálů k sociálním službám  

Opatření 1.2.4 Uspořádání Dne sociálních služeb 

Opatření 1.2.5 Vydávání informačních materiálů k sociálním službám 

Opatření 1.2.6 Realizace osvětových a informačních aktivit zaměřených na místní samosprávy  

Cíl 1.3 Zefektivnit financování sociálních služeb  
Opatření 1.3.1 Zachování a rozvoj dotační ho programu města na podporu aktivit v sociální 

oblasti  

Opatření 1.3.2 Motivace místních samospráv ke spoluúčasti na financování sociálních služeb za 
své klienty  

Opatření 1 3.3 Zajištění informovanosti o finančních zdrojích pro poskytovatele sociálních 
služeb 

 

Cíl 1.1 Podpora procesu plánování sociálních služeb 

Opatření 1.1.1 Zachování komunitního plánování v rámci území ORP Český Brod a 
podpora této činnosti 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Komunitní plánování je optimálním nástrojem, jak slaďovat potřeby uživatelů 
sociálních služeb s nabízenými sociálními službami. Město Český Brod 
komunitně plánuje již od roku 2008, v roce 2009 byl vydán první komunitní 
plán. Doposud bylo zpracováno včetně tohoto návrhu, 5 komunitních plánů. 
Cílem je rozvíjet sociální služby, které jsou v území potřebné. V roce 2018 se 
začalo poprvé plánovat pro celé území ORP, je žádoucí tento proces udržet 
vzhledem k nutnosti znát potřeby všech obcí v území ORP.  Také je třeba 
podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mezi 
poskytovateli sociálních služeb v regionu 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení dostupnosti sociálních služeb 
Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
Podpora spolupráce a komunikace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Aktualizace komunitního plánu, zachování pozice koordinátora komunitního 

plánování  
Zdroje financování  Město Český Brod, dotační zdroje  
Předpokládané 
náklady  

180 000 Kč ročně  



5 
 

Opatření 1.1.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Je potřeba více rozvíjet zapojení občanů do procesu komunitního plánování a 
zintenzivnit komunikaci s obyvateli regionu. Zatím je stále zapojení veřejnosti 
do procesu plánování sociálních služeb nízké. Je důležité tuto skupinu více 
zaktivizovat a vzbudit v ní zájem o tuto problematiku. Možnost vyjádřit se 
k potřebám v sociální oblasti by měla mít pozitivní vliv na pocit sounáležitosti a 
také by mělo veřejnosti dát příležitost porozumět důvodům pro rozhodnutí a 
plány v sociální oblasti.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Posilování pocitu sounáležitosti 
Zvýšení zájmu obyvatel o sociální problémy  
Větší legitimita výstupů komunitního plánování  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet setkání v rámci komunitního plánování  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 

Opatření 1.1.3 Aktualizace komunitního plánu  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Tento komunitní plán sociálních služeb je zpracován na období 2020-2024. Z něj 
vychází akční plán, který obsahuje opatření, jež by měla být realizována 
v období 2020-2021. V proběhu tohoto období bude nutné vyhodnocovat 
naplňování akčního plánu a vytvořit nový plán na období 2022-2024. 
Aktualizace bude probíhat pravidelně v těchto krocích: aktualizace analýz a 
stanovení cílů a opatření pro nové období    
Malé obce nemají dostatečné personální a finanční kapacity na zajištění 
procesu plánování sociálních služeb, proto je garantem tohoto procesu město 
Český Brod jako obec s rozšířenou působností. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora spolupráce a komunikace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 
Přehlednost a spolupráce v oblasti sociálních služeb 
Přehlednost ve financování sociálních služeb  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2021-2024 
Indikátor  Aktualizace komunitního plánu byla provedena  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

 Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 

 Cíl 1.2. Zvyšování informovanosti o sociálních a návazných službách  

Opatření 1.2.1 Pravidelná aktualizace katalogu sociálních služeb 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Stávající katalog byl vydán v květnu 2019 a obsahuje údaje k 31.12.2018. 
V průběhu platnosti plánu se počítá s jeho průběžnou aktualizací, aby v něm 
obsažené údaje odpovídaly skutečnosti a nedocházel k dezinformování 
veřejnosti.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách  
Lepší orientace v nabídce sociálních služeb  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 
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Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet aktualizací katalogu  
Zdroje financování  Město Český Brod, externí dotační zdroje   
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč; bude hrazeno z rozpočtu města nebo ze Středočeského 
humanitárního fondu  

 

Opatření 1.2.2 Vedení a aktualizace webového portálu sociálních služeb 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V roce 2019 byl spuštěn portál sociálních služeb jako jen z podwebů webových 
stránek města Český Brod. Tento portál obsahuje informace o poskytovaných 
sociálních službách v regionu, aktuality ze sociální oblasti, informace o 
komunitním plánování, informace o sociálních dávkách apod. Je nutné zajistit 
správu tohoto portálu, doplňování a aktualizaci informací v něm obsažených. 
Pro zvýšení informovanosti se plánuje, aby obce v území zveřejnily odkaz na 
tento webový portál na svých webových stránkách.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách  
Snazší orientace v nabídce sociálních služeb  
Rychlá dostupnost informací o sociálních službách  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Aktualizace webového portálu je prováděna (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci činnosti koordinátora komunitního plánování  

 

Opatření 1.2.3 Vydávání informačních materiálů k sociálním službám a vydávání 
článků k tematice sociálních služeb  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V současné době je preferováno poskytování informací elektronickou formou, 
nicméně i přes možné riziko „zastarání informací“, představuje vydání tištěného 
materiálu určitou záruku uchování informace. Tištěné materiály také nabízejí 
možnost šířit informace prostřednictvím dalších subjektů, obcí, lékařů, škol a 
různých zájmových organizací. Mimo to senioři dávají přednost tištěným 
letákům. V rámci tohoto opatření se rovněž předpokládá pravidelné 
zveřejňování článků ze sociální oblasti v místním zpravodaji Českobrodský 
zpravodaj.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách  
Snadnější dostupnost informací o sociálních službách  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet vydaných informačních materiálů  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 
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Opatření 1.2.3 Uspořádání Dne sociálních služeb 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Opatření by mělo přinést větší informovanost o poskytovatelích jednotlivých 
služeb a vést k popularizaci sociálních služeb. V roce 2019 byla městem 
uspořádána první akce tohoto typu. Záměrem je tuto akci opakovat v horizontu 
jedenkrát za dva roky. Bylo by vhodné pořádání Dne sociálních služeb spojit 
s další akcí města kvůli zvýšení návštěvnosti.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách  
Snazší orientace v nabídce sociálních služeb 
Zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku sociálních služeb  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2021-2024 
Indikátor  Uspořádání Dne sociálních služeb v roce 2021 a 2023 
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 

Opatření 1.2.4 Realizace osvětových a informačních aktivit zaměřených na místní 
samosprávy 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Cílem opatření je zvýšení povědomí obcí o procesu komunitního plánování, o 
sociálních službách a nastavení spolupráce s Městský úřadem Český Brod  a 
obcemi v ORP.  
Dle zákona č. 108/2006 Sb. § 94 mají obce zjišťovat potřeby poskytování služeb 
na svém území a zajišťovat dostupnost informací o službách.  Je tedy potřebné 
zvyšovat informovanost starostů o sociálních službách Je plánováno průběžné 
informování na setkání starostů v ORP, pravidelné zasílání informací či 
představení služeb přímo starostům.    

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách 
Snazší orientace v nabídce sociálních služeb  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uskutečněných aktivit  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 

Cíl 1.3 Zefektivnit financování sociálních služeb 

Opatření 1.3.1 Zachování a rozvoj dotačního programu města na podporu aktivit 
v sociální oblasti 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Od roku 2014 je možné získat finanční prostředky na sociální služby v rámci 
dotačního titulu města – Program podpory aktivit v sociální oblasti. Dotační 
program je vhodným nástrojem pro spolupodílení se města na nákladech za 
sociální služby, které využívají občané města. Tento program je nutné zachovat 
a upravovat jeho podmínky podle aktuálních potřeb.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zajištění financování potřebných služeb  
Transparentnost financování sociálních služeb  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2020-2024 
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Indikátor  Počet podpořených projektů  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

650 000 Kč/rok  

 

Opatření 1.3.2 Osvěta místních samospráv ke spoluúčasti na financování sociálních 
služeb za své klienty 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí je postaveno na dobrovolném 
přispívání obce, obce nemají zákonem stanovenou povinnost finančně přispívat 
na zajištění sociálních služeb poskytovaných jejich občanům. MPSV připravuje 
novelu zákona o sociálních službách, v níž předpokládá zavedení povinné 
spoluúčasti obcí na financování sociálních služeb. V této souvislosti by bylo 
vhodné zavést diskusi mezi obcemi o míře a adresnosti spolufinancování 
sociálních služeb.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zajištění financování potřebných služeb  
Zvýšení informovanosti zástupců obcí  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet aktivit  
Zdroje financování  Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb  
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 

Opatření 1.3.4 Zajištění informovanosti o finančních zdrojích pro poskytovatele 
sociálních služeb  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. V rámci KPSS je možné 
shromažďovat údaje o možných finančních zdrojích na národní i evropské 
úrovni a tyto informace dále předávat. Město by mohlo informace o dotačních 
zdrojích zveřejňovat na webovém portálu sociálních služeb .   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o dotačních zdrojích pro podporu sociálních služeb  
Efektivní využití finančních zdrojů 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

Náklady jsou zahrnuty již v opatření 1.1.1 
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1.2 Oblast 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením 

1.2.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření  

 

Cíl 2.1 Zachování a rozvoj sociálních služeb v oblasti péče o seniory a osoby se 
zdravotním postižením  

Opatření 2.1.1 Zvýšení kapacity pobytových služeb pro seniory  

Opatření 2.1.2 Udržení služby denní stacionář a její případný rozvoj  

Opatření 2.1.3  Zkvalitňování poskytované péče v domově pro seniory 

Opatření 2.1.4  Zlepšování infrastruktury domova pro seniory  

Opatření 2.1.5  Podpora dobrovolnictví v domově pro seniory  

Opatření 2.1.6  Rozvoj a rozšíření ergoterapie a aktivizace klientů v domově pro seniory  

Cíl 2.2 Podpora služeb pro setrvání seniorů a osob se ZP v jejich domácím 
prostředí  

Opatření 2.2.1 Zkvalitnění pečovatelské služby – pořízení nového automobilu  

Opatření 2.2.2 Rozšíření provozní doby pečovatelské služby  

Opatření 2.2.3 Zachování, rozvoj a propagace služby tísňové péče 

Opatření 2.2.4 Rozšíření služby tísňové péče o monitoring základních životních funkcí uživatelů  

Opatření 2.2.5 Zachování služeb domácí zdravotní péče a osobní asistence  

Opatření 2.2.6 Navýšení kapacit osobní asistence v území ORP Č. brod  

Opatření 2.2.7 Udržení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  

Opatření 2.2.8 Zachování péče domácího hospice, podpora odborného poradenství v hospici  

Opatření 2.2.9  Navýšení kapacity odlehčovací služby v zařízení Zvoneček Bylany   

Opatření 2.2.10 Podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené – zachování a rozvoj služby 
Českobrodská doprava pro seniory – rozšíření dopravy do Kolína 

Opatření 2.2.11 Mapování potřeb v oblasti neformálního pečovatelství  

Cíl 2.3 Podpořit vybudování odpovídajícího bydlení pro seniory a osoby se ZP  
Opatření 2.3.1 Výstavba domu s pečovatelskou službou  

Opatření 2.3.2 Modernizace domu s pečovatelskou službou ve Viticích  

Cíl 2.4  Podpora aktivního stárnutí  
Opatření 2.4.1 Podpora a rozvoj aktivizačních programů pro seniory 

Opatření 2.4.2 Rozvíjení a podpora klubů pro seniory 

Opatření 2.4.3. Vytvoření kontaktního místa pro seniory  

Opatření 2.4.4 Vytvoření pozice pracovníka pro seniory  

Opatření 2.4.5 Zajištění pracovních příležitostí při klienty zařízení Bylany Zvoneček 

 

Cíl 2.1 Zachování a rozvoj sociálních služeb v oblasti péče o seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Opatření 2.1.1 Zvýšení kapacity pobytových služeb pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území ORP Český Brod je jeden domov pro seniory s kapacitou 100 míst. Do 
tohoto zařízení jsou přednostně umisťováni občané města, vzhledem k tomu, že 
zařízení je příspěvkovou organizací města.  Výhledově je nutné zvažovat 
navýšení kapacity s ohledem na narůstající podíl seniorů ve vyšších věkových 
skupinách.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení kapacity a zkvalitnění poskytovaných služeb 
Uspokojení většího počtu žadatelů o službu 
Zkrácení čekací doby na službu   
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Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, obce, soukromí investoři 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet nových míst ve službě  
Zdroje financování  Veřejné rozpočty, soukromé zdroje  
Předpokládané 
náklady  

V současné době nelze přesně stanovit  

 

Opatření 2.1.2 Udržení služby denní stacionář a její případný rozvoj  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V roce 2018 poskytovatel sociálních služeb ANNA Český Brod, sociální služby 
pro seniory otevřel novou službu denní stacionář. Kapacita služby jsou 4 místa. 
Pokud bude větší zájem o tuto službu, jsou naplánovány stavební úpravy 
směrem ke zkvalitnění služby.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zabránění sociální izolace 
Zabránění předčasné institucionalizace 
Umožnění pečujícím osobám chodit do zaměstnání 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby za rok  
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

V současné době nelze přesně stanovit.  

 

Opatření 2.1.3 Zkvalitňování péče, rozvoj a ergoterapie a aktivizace klientů v domově 
pro seniory 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na kvalitu poskytované péče má mimo jiné vliv stabilita pracovního týmu, 
spokojenost zaměstnanců a jejich informovanost o potřebách seniorů a 
způsobu péče o seniory v domově. Je tedy žádoucí, aby nadále probíhaly 
vzdělávací kurzy pro zaměstnance, kurzy proti vyhoření, supervize a akce na 
posílení pracovního týmu. Z hlediska ergoterapie je třeba udržet stávající 
aktivity v domově pro seniory.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zkvalitnění poskytovaných služeb   
Zvýšení kvality života seniorů v domově  
Zvýšení spokojenosti zaměstnanců  

Realizátoři a 
partneři 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uspořádaných kurzů a aktivizačních činností za rok  
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu poskytovatele ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory  

 

Opatření 2.1.4 Zlepšování infrastruktury domova pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Z hlediska komfortu a kvality péče o seniory je třeba provést některé stavební 
úpravy. Jako nejnaléhavější je potřeba opravy střechy, neboť do objektu zatéká. 
Dále je zvažována přestavba čtyřlůžkových pokojů na dvojlůžkových.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zkvalitnění poskytovaných služeb   
Zvýšení bezpečnosti klientů i zaměstnanců 
Zlepšení prostředí k bydlení  

Realizátoři a Město Český Brod, ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 
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partneři 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet provedených stavebních úprav  
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

21 mil. Kč  

 

Opatření 2.1.5 Podpora dobrovolnictví v domově pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V domově pro seniory ANNA Český Brod se osvědčilo zapojení dobrovolníků. 
Dvakrát do roka se zapojuje v domově pro seniory dobrovolnicky komerční 
firma, která uspořádá celodenní program pro seniory. Je žádoucí propagovat 
přínos dobrovolnictví pro domov a snažit se získat více dobrovolníků.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zpestření a doplnění aktivizačních činností pro seniory 
Podpora mezigeneračních vazeb a vzájemné poznání  
Posilování mezilidských vztahů  

Realizátoři a 
partneři 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet zapojených dobrovolníků  
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu poskytovatele ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 

 

2.2 Podpora setrvání seniorů a osob se ZP v přirozeném prostředí 

Opatření 2.2.1 Zkvalitnění poskytování pečovatelské služby – pořízení automobilu  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Stávající vozidlo pečovatelské služby je již opotřebované, pro zlepšení kvality 
služby i bezpečnosti uživatelů i zaměstnanců je nutné pořídit nové vozidlo. 
Vozidlo bude využíváno pro rozvážku obědů a převoz uživatelů služby.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení kvality terénní pečovatelské služby 
Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby cílové skupině 
Zlepšení zázemí pro pečovatelky 

Realizátoři a 
partneři 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Pořízení automobilu 
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

500 000 Kč 

 

Opatření 2.2.2 Rozšíření provozní doby pečovatelské služby  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V současné době je pečovatelská služba poskytována od 6:30 do 15:00.  
Tuto službu je nutné rozvíjet tak, aby pružně reagovala na potřeby klientů. 
V případě zájmu klientů o rozšíření provozní doby, dojde k její úpravě ve vztahu 
k potřebám klientů.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zajištění dostupnosti terénní pečovatelské služby cílové skupině 
Zvýšení kvality terénní pečovatelské služby 
Umožnění setrvat v domácím prostředí co nejdéle  
Udržení stávajících sociálních vazeb   

Realizátoři a 
partneři 

ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, město Český Brod 
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Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Úprava provozní doby byla provedena (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

Nelze přesně stanovit, výše je odvislá od časového rozsahu rozšíření provozní 
doby. 

 

Opatření 2.2.3 Zachování, rozvoj a propagace služby tísňové péče 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Tato služba umožňuje seniorům a handicapovaným osobám přivolat si pomoc 
v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při nějakém ohrožení. 
Seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří budou mít zájem o službu 
tísňové péče, bude poskytnuta finanční výpomoc na montáž zabezpečovacího 
systému. Dále je zřejmé, že o službě není stále dostatečné povědomí mezi 
veřejností, je nutné posílit informovanost o jejích přínosech.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Větší pocit bezpečí  
Podpora života v přirozeném prostředí  
Zabránění zbytečného poškození zdraví či úmrtí  

Realizátoři a 
partneři 

Život plus, z. ú., město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby 
Zdroje financování  Město Český Brod, uživatelé 
Předpokládané 
náklady  

Příspěvek 2000 Kč na zajištění služby pro nového klienta 

 

Opatření 2.2.4 Rozšíření služby tísňové péče o monitoring základních životních funkcí 
uživatelů  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Služba tísňové péče umožňuje seniorům a handicapovaným osobám přivolat si 
pomoc v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při nějakém 
ohrožení. Poskytovatel má tuto službu v záměru rozšířit i o sledování základních 
životních funkcí uživatelů služby, což by mohlo pomoci uživatelům při jejich 
ohrožení zdraví.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Větší pocit bezpečí  
Podpora života v přirozeném prostředí  
Zabránění zbytečného poškození zdraví či úmrtí  

Realizátoři a 
partneři 

Život plus, z. ú.,  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby 
Zdroje financování  Město Český Brod, uživatelé 
Předpokládané 
náklady  

V současné době nelze přesně stanovit.  

 

Opatření 2.2.5 Zachování služeb domácí zdravotní péče a osobní asistence  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Služba domácí zdravotní péče je vhodným doplňkem k poskytovaným terénním 
sociálním službám. Pro klienty je navíc atraktivní tím, že je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.  Na území působí především organizace ProMedicus 
Home Care Services. Osobní asistence je zajišťovna dvěma subjekty, Spirálou 
pomoci a organizací HEWER. Je nutné zachovat fungování těchto služeb a 
v případě osobní asistence se pokusit o navýšení kapacit.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora života v přirozeném prostředí  
Zachování sociálních kontaktů  
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Umožnění kombinace péče rodinných příslušníků a odborníků 
Realizátoři a 
partneři 

Spirála pomocio.p.s., ProMedicus Home Care Services, HEWER, z.s. 

Termín realizace   2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby 
Zdroje financování  Spirála pomoci, ProMedicus Home Care Services, HEWER 
Předpokládané 
náklady  

 

 

Opatření 2.2.6 Navýšení kapacit osobní asistence na území ORP Český Brod  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území ORP Český Brod narůstá počet klientů, kteří by potřebovali nějakou 
formu terénní sociální služby. Osobní asistence je velmi žádaná, vzhledem k 
tomu, že dokáže zajistit dvacetičtyřhodinové služby. Její výhodou je i 
operativnost, asistenční služba nastupuje v případech, kdy časový rozsah 
poskytování pečovatelské služby je nevyhovující.   Důležitý je také dostatečných 
vozový park pro tuto službu.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora života v přirozeném prostředí  
Zachování sociálních kontaktů  
Umožnění kombinace péče rodinných příslušníků a odborníků  

Realizátoři a 
partneři 

HEWER, z.ú, Spirála pomoci o.p.s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby 
Zdroje financování  Město Český Brod, uživatelé 
Předpokládané 
náklady  

Pokud by byly navýšeny kapacity, město by se finančně podílelo v rámci 
Programu podpory aktivit v sociální oblasti.  

 

Opatření 2.2.7 Zachování půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V roce 2013 byla zřízena ve městě půjčovna rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek. Půjčovna usnadnila přístup vypůjčení zdravotních pomůcek vzhledem 
k tomu, že klienti byli nuceni využívat služby půjčoven v Praze nebo v Kolíně. Je 
důležité tuto službu zachovat. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Snazší přístup k této službě 
Pozitivní vliv na kvalitu života  
Možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí  

Realizátoři a 
partneři 

Spirála pomoci 

Termín realizace  Umožnění kombinace péče rodinných příslušníků a odborníků  
Indikátor  Počet uživatelů služby 
Zdroje financování  Spirála pomoci, uživatelé  
Předpokládané 
náklady  

Podpora města poskytnutím zázemí pro půjčovnu  

 

Opatření 2.2.8 Zachování péče domácího hospice, podpora odborného poradenství 
v hospici  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území je dostupná paliativní péče prostřednictvím domácího hospice 
Nablízku v Lysé nad Labem. Domácí hospic také poskytuje odborné sociální 
poradenství, které se  prioritně zaměřuje n nevyléčitelně nemocné a umírající, 
osoby pečující o nevyléčitelně nemocné a umírající, pozůstalé. Tyto služby 
včetně služeb odborného sociálního poradenství jsou využívány obyvateli 
Českobrodska. Je žádoucí tuto službu zachovat a podporovat, aby mohla být 
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nadále využívána obyvateli ORP Český Brod.  
Předpokládaný 
dopad opatření  

Možnost prožít konec života v domácím prostředí 
Pozitivní dopad na rodinné vztahy   

Realizátoři a 
partneři 

Domácí hospic Nablízku, z. ú, město Český Bro d 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uživatelů služby  
Zdroje financování  Město Český Brod, obce 
Předpokládané 
náklady  

Částečná podpora služby z dotačního programu města, možný příspěvek od 
obcí  

 

Opatření 2.2.9 Navýšení kapacity a rozvoj odlehčovací služby v zařízení Zvoneček 
Bylany  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Domov pro osoby se ZP Zvoneček Bylany má v současné době kapacitu 
odlehčovací služby pro 5 osob. Tato kapacita je nedostačující, žadatelé o tuto 
službu jsou odmítáni. Záměrem zařízení je zvýšit kapacitu této služby pro 10 
osob. Naplnění tohoto opatření by bylo možné po případném sloučení 
poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek se zařízením Zvoneček Bylany, kdy 
by došlo k uvolnění míst. Rovněž by bylo vhodné vytvořit podmínky pro to, aby 
klienti odlehčovací služby mohli mít k dispozici samostatné oddělení.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora rodinných pečovatelů 
Zachování vazby na rodinné prostředí  
Aktivizace osob závislých na péči druhých  

Realizátoři a 
partneři 

Zvoneček Bylany 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet nových míst v odlehčovací službě  
Zdroje financování  Zvoneček Bylany 
Předpokládané 
náklady  

 

 

Opatření 2.2.10 Podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené – zachování a 
rozvoj služby Českobrodská doprava pro seniory a rozšíření přepravy do 
Kolína 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V září 2018 byl zahájen provoz podporované dopravy pro seniory a osoby se ZP. 
Více než roční provoz této služby ukázal, že zájem o službu se zvyšuje a že 
služba je vnímána jako velmi užitečná. Je nutné službu zachovat a rozvíjet ji dle 
potřeb uživatelů. Jako nejnaléhavější se jeví potřeba rozšířit službu o cesty do 
nemocnice v Kolíně.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení kvality života seniorů 
Podpora soběstačnosti seniorů  
Zvýšení dopravní dostupnosti  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, Taxi Kostelec n. Č. l. a Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Rozšíření přepravy do nemocnice Kolín bylo provedeno (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč ročně  
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Opatření 2.2.11 Mapování potřeb v oblasti neformálního pečovatelství  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Při dotazníkovém šetření potřebnosti sociálních služeb bylo zjištěno, že 
pečujícím osobám chybí v území některé služby například odlehčovací péče či 
mají problém s dopravou k lékaři či s nedostatkem finančních prostředků.  Je 
nutné tyto potřeby více zmapovat a navrhnout, jak je dále řešit. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zlepšení kvality života pečujících osob 
Aktivní podíl účast občanů na řešení problémů 
Zvýšení informovanosti  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Zjištěné potřeby neformálních pečovatelů  
Zdroje financování  Město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

Bude realizováno v rámci opatření 1.1.1 

 
Cíl 2.3 Podpořit vybudování odpovídajícího bydlení pro seniory a osoby se ZP 
 

Opatření 2.3.1 Výstavba domu s pečovatelskou službou  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území ORP Č. Brod stoupá počet seniorů. Ke konci roku 2018 žilo na území 
ORP na území správního obvodu Český Brod celkem 3608 osob starších 65 let, 
tj. 16,9 % z celkové populace. Za posledních 10 let, tj. od roku 2008 se tento 
počet navýšil o 40,6 %. Ve městě však nejsou dostupné žádné nájemní byty ve 
vlastnictví města, které by svou prostorovou dispozicí byly vhodné pro tuto 
věkovou kategorii obyvatel. Tyto osoby jsou ještě soběstačné do té míry, že 
nemusí využívat pobytovou formu služeb, ale již potřebují pomoci s obstaráním 
běžných záležitostí, což může zabezpečit pečovatelská služba.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora samostatného života seniorů a zároveň zajištění péče o ně  
Snížení nákladů na bydlení  
Zabránění předčasné institucionalizace seniora  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Dům s pečovatelskou službou byl vybudován (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod, dotační programy  
Předpokládané 
náklady  

Nyní nelze objektivně stanovit, záleží na lokalitě a typu stavby  

 

Opatření 2.3.2 Modernizace domu s pečovatelskou službou ve Viticích  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V obci Vitice je dům s pečovatelskou službou s kapacitou 10 klientů. Vzhledem 
ke stáří budovy je třeba provést určitou modernizaci bytů a sociálního zařízení.    

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora samostatného života seniorů a zároveň zajištění péče o ně  
Snížení nákladů na bydlení  
Zkvalitnění podmínek pro bydlení   

Realizátoři a 
partneři 

Obec Vitice 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Modernizace DPS byla provedena  
Zdroje financování  Obec Vitice, dotační programy  
Předpokládané 
náklady  
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2.4. Podpora aktivního stárnutí  
 

Opatření 2.4.1 Podpora a rozvoj aktivizačních programů pro seniory  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Různé aktivizační programy podporují aktivní život seniorů, umožňují jim udržet 
kontakt s okolím a napomáhají jim se seberealizovat. Je důležité, aby senioři 
udržovali kontakt se společností, zapojovali se do veřejného života a mohli se 
věnovat svým zájmům i organizovanou formou. Velmi se osvědčilo konání 
Virtuální univerzity třetího věku. Je nutné zachovat tento program. Dále je třeba 
podpora pro kurzy počítačové gramotnosti pro seniory, cvičení paměti a další 
kurzy.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora přirozených sociálních kontaktů 
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu  
Posílení seberealizace seniorů  
Podpora mezigeneračního soužití  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, T. J. Sokol Český Brod, Spirála pomoci, ANNA, Městská 
knihovna 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet realizovaných kurzů za rok  
Zdroje financování  Město Český Brod, účastníci kurzů  
Předpokládané 
náklady  

20 000 Kč ročně  

 

Opatření 2.4.2 Rozvíjení a podpora klubů pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V Českém Brodě nefungovalo žádné stabilní zázemí, kde by se mohli senioři 
setkávat. Až v roce 2016 vznikl při T. J. Sokol klub seniorů, který nabízí možnost 
pravidelného setkávání a účasti na přednáškách a různých volnočasových a 
kulturních aktivitách. S cílem podpořit aktivní život seniorů ve městě je třeba 
činnost klubu rozvíjet a doplňovat a využívat spolupráce s dalšími poskytovateli 
sociálních služeb 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora přirozených sociálních kontaktů 
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu  
Posílení seberealizace seniorů  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, T. J. Sokol Český Brod, Městská knihovna 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet aktivit klubů pro seniory  
Zdroje financování  Město Český Brod, národní dotace a dotace z evropských fondů  
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč za rok  

 

Opatření 2.4.3 Vytvoření kontaktního místa pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Ze zjištěných potřeb seniorů vyplývá jejich zájem o různé společenské, kulturní 
a vzdělávací aktivity. V Českém Brodě funguje od roku 2016 při T. J. Sokol klub 
seniorů, který nabízí možnost pravidelného setkávání a účasti na přednáškách a 
různých volnočasových a kulturních aktivitách. Záměrem je na tuto činnost 
navázat a rozšířit ji o další aktivity, např. poradenství v různých životních situací 
a o pořádání dalších akcí, přednášek a preventivních akcí   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora přirozených sociálních kontaktů 
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu  
Posílení seberealizace seniorů  

Realizátoři a Město Český Brod 
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partneři 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Kontaktní místo vytvořeno (ano/ne)  
Zdroje financování  Město Český Brod, národní dotace a dotace z evropských fondů  
Předpokládané 
náklady  

Odhad 100 000 Kč za rok, odvíjí se o výše personálních nákladů   

 

Opatření 2.4.4 Vytvoření pozice pracovník pro seniory 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Záměrem tohoto opatření je vytvořit pozici pracovník pro seniory, který bude 
poskytovat poradenství pro seniory, zprostředkovávat jim služby dle jejich 
potřeby, organizovat pro ně různé vzdělávací a aktivizační akce. Pracovník by 
byl zaměstnancem MěÚ na částečný úvazek.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora přirozených sociálních kontaktů 
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu  
Posílení seberealizace seniorů  
Podpora mezigeneračního soužití  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Pracovní pozice byla zřízena (ano/ne)  
Zdroje financování  Město Český Brod, dotace na sociální práci   
Předpokládané 
náklady  

Odhad 100 000 Kč za rok, odvíjí se od výše pracovního úvazku, náklad je 
stanoven na úvazek cca 0,2   

 

Opatření 2.4.5 Zajištění pracovních příležitostí při klienty zařízení Bylany Zvoneček  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V současné době jsou klienti Zvonečku zaměstnáni pouze přímo v zařízení 
Zvoneček Bylany (provoz kuchyně, prádelny, práce na oddělení, údržba). Bylo 
by třeba najít pro ně pracovní uplatnění i mimo zařízení. Jako určitá možnost se 
jeví vznik sociálního podniku – minipivovaru ve Štolmíři, kde by mohli najít 
pracovní uplatnění klienti tohoto zařízení.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Posílení seberealizace klientů  
Větší zapojení klientů do běžného života 
Prevence sociálního vyloučení  

Realizátoři a 
partneři 

Zvoneček Bylany, Úřad práce  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet zaměstnaných uživatelů služby 
Zdroje financování  Zvoneček Bylany, OPZ 
Předpokládané 
náklady  
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1.3 Oblast 3 – Rodina, děti a mládež   

1.3.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření  

 

Cíl 3.1 Podpora sociálních a návazných služeb pro rodinu a děti  
 

Opatření 3.1.1 Zachování a rozvoj služby  NZDM Klub Zvonice – vybudování resocializačního 
střediska  

Opatření 3.1.2 Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí v NZDM Zvonice 

Opatření 3.1.3 Zachování a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny a děti  

Opatření 3.1.4 Zajištění kapacit odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci pro děti a 
rodinu 

Opatření 3.1.5 Podpora spolupráce OSPOD a organizací zajišťující sanaci rodiny a dalších služeb 
pro rodiny s dětmi 

Opatření 3.1.6 Podpora rodičů při návratu na trh práce pro rodičovské dovolené 

Cíl 3.2 Podpora preventivních a volnočasových aktivit pro děti a mládež a 
rodiny s dětmi  

Opatření 3.2.1 Zřizování míst pro trávení volného času mládeže aktivním neorganizovaným 
způsobem 

Opatření 3.2.2 Podpora volnočasových aktivit, příměstských táborů a pobytových akcí pro 
sociálně znevýhodněné děti 

Opatření 3.2.3. Zachování provozu rodinného centra 

Opatření 3.2.4 Zachování provozu školního klubu a dětských skupin   

Opatření 3.2.5 Podpora mezigeneračního soužití 

Cíl 3.3 Podpora prevence sociálně patologických jevů  
Opatření 3.3.1 Rozšířit primární prevenci i na 1. stupeň ZŠ  

Opatření 3.3.2 Zachování rozsahu programů primární prevence na školách  

Opatření 3.3.3 Zmapování možností zavedení programů primární prevence na víceletém 
gymnáziu   

Opatření 3.3.4 Nastavení spolupráce mezi OSVZ, Policií ČR, Městskou policií a NNO  ve smyslu 
prevence sociálně patologických jevů mezi dětmi 

Opatření 3.3.5 Nespecifická primární prevence vedoucí k pozitivnímu sociálnímu chování 

Cíl 3.4  Zvyšovat povědomí o službách pro rodiny s dětmi  
Opatření 3.4.1 Zvýšení informovanosti o roli sociálních pracovníků v sociálně právní ochraně 

dětí  

 

Cíl 3.1 Podpora sociálních a návazných služeb pro rodinu a děti  
 

Opatření 3.1.1 Zachování a rozvoj služby  NZDM Klub Zvonice – vybudování 
resocializačního střediska 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě 
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. V Českém Brodě působí od roku 2003 klub Zvonice, který je 
jedinou možností pro sociální začlenění těchto dětí. Klubu chybí pro jeho práci 
základna, na které by mohly probíhat různé resocializační a pracovně 
terapeutické pobyty pro tyto děti. Základna by mohla mít alternativní podobu, 
atraktivní pro děti. Například by mohla být pořízena maringotka nebo hausbót 
může jít však i o klasickou budovu v zajímavém prostředí. Tato základna by 
mohla mít další využití, mohla by zde probíhat vzdělávací akce pro pěstouny.  
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Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora začlenění mezi vrstevníky a do místní komunity 
Omezení výskytu sociálně patologických jevů  

Realizátoři a 
partneři 

LECCOS, z. s. privátní sektor   

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Vytvoření resocializačního zázemí  
Zdroje financování  LECCOS, z. s., dotační zdroje, město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

5 000 000 Kč 

 

Opatření 3.1.2 Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí v NZDM Zvonice 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Děti navštěvující NZDM Zvonice nemají přístup k různým technologiím. 
Záměrem je umožnit jim vyzkoušet si práci s těmito technologiemi a osvojit si 
dovednosti s nimi. Doposud byla pořízena 3D tiskárna, dále se plánuje pořízení 
3D scanneru. Tyto nové technologické pomůcky budou k dispozici i žákům ze 
základních škol  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Podpora začlenění mezi vrstevníky a do místní komunity 
Omezení výskytu sociálně patologických jevů  

Realizátoři a 
partneři 

LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet dětí využívajících nové technologie  
Zdroje financování  LECCOS, z. s., dotační zdroje 
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč 

 

Opatření 3.1.3 Zachování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají rodinám s 
nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji s 
podporou služby řešit. Služba působí v přirozeném prostředí rodiny jako terénní 
formu služby nebo je možné využívat poradnu pro rodiny jako ambulantní 
formu služby. V regionu jde o jedinou službu tohoto typu, je nutné udržení této 
služby.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Aktivizace rodin k řešení problémů v rodině 
Zvýšení rodičovských kompetencí, schopností a dovedností v péči o dítě, 
Posílení funkčnosti a stability rodiny 

Realizátoři a 
partneři 

LECCOS, z. s., město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet klientů služby  
Zdroje financování  LECCOS, z. s. , město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

100 000 Kč /rok  

 

Opatření 3.1.4 Zajištění kapacit odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci 
pro děti a rodinu 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území chybí zajištění odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci 
pro děti. Klinický psycholog je dostupný v Terapeutickém centru Modré dveře 
v Kostelci n. Č. l., jeho kapacity jsou však naplněné. Dále je možné využívat, 
avšak pouze za úhradu, psychoterapii. Krizová pomoc je dostupná u této 
organizace až v Říčanech. Je nutné hledat další možnosti zajištění psychologické 
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pomoci dětem.   
Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení dostupnosti této služby  
Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z. s., další poskytovatelé sociálních služeb  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet dostupných psychologických a psychoterapeutických služeb pro děti  
Zdroje financování  Vnější zdroje  
Předpokládané 
náklady  

Nelze přesně stanovit.  

 

Opatření 3.1.5 Zachování a rozvoj spolupráce OSPOD a organizací zajišťující sanaci 
rodiny a dalších služeb pro rodiny s dětmi 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Smyslem sanace je stabilizovat sociální situaci v rodině tak, aby se mohlo 
předejít odebrání dítěte z rodiny anebo pomoci rodině již v případě umístění 
dítěte mimo rodinu. Na území OROP Č. Brod sanaci rodin zajišťuje organizace 
LECCOS z. s. K vytvoření spolupráce byla již vytvořena podrobná metodika, 
nicméně praxe ukazuje, že spolupráci a komunikaci mezi OSPOD a LECCOS 
pokud jde o formulaci zakázky a hodnocení výsledků sanace, je třeba nadále 
zlepšovat. Cílem tohoto opatření je sladit spolupráci mezi oběma subjekty 
pokud jde o využíván různých služeb na podporu funkčních vztahů v rodině.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Stabilizace situace v rodině  
Posilování kompetencí v rodině  
Aktivizace rodin k řešení problémů rodině  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uskutečněných sanací rodiny  
Zdroje financování  LECCOS, z. s., město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč/rok  

 

Opatření 3.1.6 Podpora rodičů při návratu na trh práce pro rodičovské dovolené  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Cílem tohoto opatření je podpořit a pomoci rodičům při návratu na trh práce. 
Budou realizovány motivační programy pro návrat rodičů na trh práce, které 
předpokládají í 1x týdně pravidelné poradenství při návratu na trh práce rodičů 
po rodičovské dovolené a dlouhodobě nezaměstnaných. Poradenství bude 
probíhat v prostředí, kam je možné vzít s sebou malé děti. Dále bude nabízení 
opakující se cyklus workshopů na téma: hledání práce a nástup do zaměstnání, 
možnosti zahájení podnikání a skloubení pracovního a rodinného života. V 
průběhu workshopů bude zajištěno hlídání dětí. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Usnadnění návratu rodičů na pracovní trh 
Zvýšení informovanosti a znalosti rodičů 

Realizátoři a 
partneři 

LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet podpořených rodičů  
Zdroje financování  LECCOS, z.s., OPZ 
Předpokládané 
náklady  

500 000Kč 
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Cíl 3.2 Podpora preventivních a volnočasových aktivit pro děti a mládež a rodinu  
 

Opatření 3.2.1 Zřizování míst pro trávení volného času mládeže aktivním 
neorganizovaným způsobem  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Záměrem tohoto opatření je nabídnout mladým lidem prostory pro neformální 
trávení volného času. V Českém Brodě chybí místo, kde by se mohli scházet 
teenageři a aktivně trávit volný čas. Byla získána dotace na vybudování hřiště ve 
Štolmíři, ale vzhledem k vysoké spoluúčasti města, nemohla být využita. Jako 
další varianta připadá v úvahu zbudovat workoutové hřiště či obnovit 
basketbalové hřiště na sídlišti nebo pořídit nafukovací trampolínu do areálu 
nemocniční zahrady.  Rovněž by byl zájem vytvořit skatepark, jeho realizace je 
finančně náročná, největší investici tvoří zpevnění a odvodnění pozemku.  
Problémem bude získat finanční prostředky na realizaci tohoto opatření, bude 
nutné využít dotačních možností.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Kvalitnější využití volného času  
Snížení výskytu rizikového chování  
Prevence sociálně patologických jevů   

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet vybudovaných zázemí pro volný čas náctiletých  
Zdroje financování  Dotační zdroje 
Předpokládané 
náklady  

Nelze objektivně určit, záleží na lokalitě a druhu zázemí  

 

Opatření 3.2.2 Podpora volnočasových aktivit, příměstských táborů a pobytových akcí 
pro sociálně znevýhodněné děti 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Děti ze sociálně znevýhodněných rodin jsou omezeny při možnostech účastnit 
se různých kroužků, být členy sportovních klubů či jezdit na různé pobytové 
akce a tábory. Pokud bude tato aktivita v zájmu dítěte a její podpora nebude 
zneužívána, měla by existovat možnost, jak částečně finančně podpořit účast 
dětí na těchto aktivitách. Doposud tato podpora byla poskytována 
prostřednictvím organizace LECCOS. V rámci tohoto opatření by byly 
zmapovány finanční zdroje, které mohou být využity pro financování těchto 
aktivit pro děti.        

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zapojení se mezi vrstevníky 
Kvalitnější využití volného času 
Posilování sebedůvěry dítěte   

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, T. J. Sokol, NNO nabízející volnočasové aktivity pro děti 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet podpořených akcí  
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč/rok  

 

Opatření 3.2.3 Zachování provozu rodinného centra 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

V roce 2003 bylo ve městě založeno Rodinné centrum Kostička. Toto centrum 
nabízí programy pro rodiny s dětmi od útlého věku, dopolední i odpolední 
zájmovou činnost pro děti a večerní kurzy pro dospělé. Také pořádá přednášky 
a semináře pro rodiče a hlídání dětí.  Ve městě je rodinné centrum možností pro 
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rodiče na mateřské či rodičovské dovolené setkat s ostatními rodiči, sdílet 
životní zkušenosti z tohoto období a zároveň zapojit své děti do různých herních 
i vzdělávacích aktivit. Program je využívám zejména rodinami, které se do 
města přistěhovaly. Je žádoucí udržet fungování tohoto centra vzhledem 
k tomu, že se předpokládá s nárůstem počtu mladých rodin v souvislosti 
s plánovanou výstavbou ve městě.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Vytvoření příležitosti pro využití volného času  
Vytvoření prostoru pro sdílení s ostatními rodiči, rozvoj mezilidských vztahů  
Rozvoj dovedností dítěte   

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet aktivit rodinného centra  
Zdroje financování  LECCOS, z. s. město Český Brod, národní dotační zdroje, sponzoring  
Předpokládané 
náklady  

600 000 Kč celkem, dále příspěvek města Český Brod v rámci Programu podpory 
aktivit v sociální oblasti  

 

Opatření 3.2.4 Zachování provozu školního klubu a dětských skupin   
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Od září 2018 funguje v Českém Bradě jako náhrada chybějících kapacit, ale i 
jako i alternativa školní družiny školní klub v areálu Na Kutilce. Provoz školního 
klubu je financován z dotace OPZ přes MAS Region Pošembeří. Je žádoucí tuto 
službu udržet i po skončení dotační podpory. Také je třeba zachovat provoz 
dvou dětských skupin jako alternativy k mateřským školám.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

 Vytvoření kapacity pro péči o děti zaměstnaných rodičů 
Vytvoření příležitost pro využívání volného času 
Zapojení dětí do kolektivu 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z. s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet vybudovaných zázemí pro volný čas náctiletých  
Zdroje financování  Dotační zdroje 
Předpokládané 
náklady  

Nelze objektivně určit, záleží na lokalitě a druhu zázemí  

 

Opatření 3.2.6 Podpora mezigeneračního soužití 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Opatření vychází z předchozího plánu a opírá se o dobrou zkušenost LECCOS a 
domova pro seniory při pořádání společných aktivit pro děti a seniory. V rámci 
NZDM Zvonice je navázána spolupráce s Domovem pro seniory ANNA – Český 
Brod, kdy děti ze Zvonice si chodí do domova se seniory popovídat a hrát 
deskové hry. Také vznikl velmi zajímavý projekt, kdy děti z NZDM natáčely 
místa, kde žil dotyčný senior a do filmu promítají i svůj pohled. Mezigenerační 
setkávání probíhá také v rámci RC Kostička. Je nutné podporovat aktivity a 
projekty do nichž se promítají společné aktivity seniorů a dětí, které obě 
skupiny vzájemně obohacují.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Aktivizace seniorů  
Obohacení života dětí a mladých lidí 

Realizátoři a 
partneři 

LECCOS, z.s. ANNA sociální služby pro seniory 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uspořádaných akcí  
Zdroje financování  LECCOS, z.s. ANNA sociální služby pro seniory, město Český Brod  
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Předpokládané 
náklady  

Částečná podpora z dotačního programu města  

 
Cíl 3.3 Podpora prevence sociálně patologických jevů 
 

Opatření 3.3.1. Rozšířit primární prevenci i na 1. stupeň ZŠ  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Jde o opatření, které bylo obsaženo již v předchozím plánu a které je 
realizováno pouze částečně. Primární prevence na první stupni probíhá zatím 
pouze v Základní škole a Praktické škole v Českém Brodě. Na základních školách 
je po programech poptávka.  Praxe, odborné poznatky a rozvoj digitálních 
technologií ukazují, že je třeba primární prevenci směřovat již k mladším 
ročníkům Je třeba zmapovat, jaké organizace z území mohou provádět 
programy primární prevence pro první stupeň ZŠ a řešit finanční dostupnost 
těchto programů.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 
Zvýšení informovanosti žáků o možných rizicích  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z.s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet škol s programy primární prevence na I. stupni  
Zdroje financování  Školy, LECCOS, z.s., dotační tituly MŠMT, Stč. kraje  
Předpokládané 
náklady  

200 000 Kč 

 

Opatření 3.3.2. Zachování rozsahu programů primární prevence na školách  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Primární prevence je základním nástrojem k předcházení a minimalizaci 
rizikových projevů chování k rozvoji pozitivního sociálního chování.  Podpora by 
měla směřovat na dostatečnou nabídku kvalitních preventivních programů, 
které jsou zaměřené na aktuální problematické oblasti rizikového chování dětí.  
 Současná doba a rozvoj nových technologií s sebou přináší různá nová 
ohrožení, jako je např. zneužívání sociálních sítí a dochází tak ke kyberšikaně. 
Také se zvyšuje se izolovanost dětí. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z.s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet realizovaných preventivních programů  
Zdroje financování  Město Český Brod, LECCOS, z.s. 
Předpokládané 
náklady  

200 000 Kč  

 

Opatření 3.3.3. Zmapování možností zavedení programů primární prevence na 
víceletém gymnáziu 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Bylo zjištěno, že ročníky osmiletého gymnázia odpovídající II. stupni základní 
školy nemají žádné programy primární prevence. Z chování studentů 
v některých třídách (zneužívání sociálních sítí naplňující znaky kyberšikany) 
vyplynulo, že je nutné zavést programy primární prevence i na gymnáziu. Je 
nutné hledat finanční a organizační zajištění těchto preventivních programů.  

Předpokládaný  Prevence sociálně patologických jevů 
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dopad opatření  Podpora zdravých vztahů dítěte 
Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z.s. Gymnázium Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Podmínky pro provádění prevence byly zjištěny (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu na komunitní plánování  

 

Opatření 3.3.4 Nastavení spolupráce mezi OSPOD, Policií ČR a Městskou policií a NNO  
ve smyslu prevence sociálně patologických jevů 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Z poznatků OSPOD vyplývá, že narůstá rizikové chování některých skupin dětí ve 
městě. Toto chování spočívá v užívání alkoholu, kouření, nevhodné komunikaci 
na sociálních sítí apod. Je třeba nastavit systém předávání všech informací o 
zjištěném rizikovém chování mezi všemi zainteresovanými subjekty. Bylo by 
žádoucí zapojit asistenty prevence kriminality a více aktivizovat všechny 
dotčené subjekty.     

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS, z.s.  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor   
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci stávajícího rozpočtu 

 

Opatření 3.3.5 Nespecifická primární prevence vedoucí k pozitivnímu sociálnímu 
chování 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

K zajištění primární prevence je možné využít i kulturní zázemí města, 
především více využít kinosál. KD Svět by mohl nabízet školám interaktivní 
programy pro děti a mládež zaměřené na aktuální témata (Fake News, migrace, 
media a manipulace, ale i pracovní pohovor a vztahy na pracovišti). Program by 
provázely filmové ukázky a workshopy. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 
Zvýšení informovanosti žáků o možných rizicích 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet uskutečněných akcí  
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu činnosti IC 
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Cíl 3.4. Zvyšovat povědomí o službách pro rodiny s dětmi  
 

Opatření 3.4.1 Zvýšení informovanosti o roli sociálních pracovníků v sociálně právní 
ochraně dětí  

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Toto opatření bylo obsaženo v minulém plánu, jeho plnění probíhá průběžně. 
Role sociálního pracovníka je veřejností stále vnímána negativně, tato profese 
bývá více spojována s represivními opatřeními. Svůj vliv na tento stav mají i 
média.  Tato situace vede ke snížení důvěry klienta v to, že mu sociální 
pracovník může skutečně pomoci. Osvěta OSPOD by mohla být prováděna ve 
spolupráci s NZDM Zvonice, jehož pracovníci chodí do škol a informují děti o 
sociálně patologických jevech.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti veřejnosti 
„Narovnání“ vnímání role sociálního pracovníka  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet realizací zaměřených na zvýšení informovanosti  
Zdroje financování   
Předpokládané 
náklady  

V rámci stávajícího rozpočtu  
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1.4 Oblast 4 – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 1.4.1 Přehled jednotlivých cílů a opatření  

 

Cíl 4.1 Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením  
Opatření 4.1.1 Zajištění služeb protidluhového poradenství  

Opatření 4.1.2 Provádění sociální práce na ubytovnách  

Opatření 4.1.3 Zajištění odborného poradenství  

Opatření 4.1.4 Zřízení sociálního šatníku a zdroje potravinové pomoci    

Cíl 4.2 Zajištění pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení  
Opatření 4.2.1 Zmapování potřeb v oblasti sociálního bydlení  

Opatření 4.2.2 Zajištění bydlení pro osoby v krizi 

Opatření 4.2.3 Vytváření podmínek pro nastavení systému prostupného bydlení pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 

Cíl 4.3 Podpora prevence v oblasti závislostí a zajištění služeb pro osoby 
ohrožené závislosti  

Opatření 4.3.1 Podpora terénních programů pro drogově závislé  

Opatření 4.3.2 Vytváření podmínek pro zajištění prevence zaměřené na zneužívání 
alkoholických nápojů, kouření cigaret a marihuany  

Opatření 4.3.3 Ochrana proti rizikům virtuálního světa 

Cíl 4.4 Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením 
Opatření 4.4.1 Zajištění poradenských služeb pro nezaměstnané 

Opatření 4.4.2 Vytvořit systém pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 
prostřednictvím veřejně prospěšných prací  

Cíl 4.5  Posílit prevenci kriminality na místní úrovni  
Opatření 4.5.1 Podpora preventivní činnosti městské policie 

 

Cíl 4.1.Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Opatření 4.1.1 Zajištění protidluhového poradenství 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Pro oblast Českobrodska byla tato služba spuštěna na podzim roku 2019. 
Protidluhové poradenství i poradenství v případě nepříznivé životní situace 
(trestní minulost, nezaměstnanost) je poskytováno organizací RUBIKON 
centrum o.p.s. Doba poskytování této služba je limitována délkou projektu OPZ. 
Vzhledem k tomu, že situace v regionu není, pokud jde zadluženost, dobrá, je 
nutné tuto službu zachovat. Území ORP Český Brod patří mezi regiony, které 
vykazují vyšší míru zadluženosti. ORP  Český Brod je s hodnotou 10,36% osob 
v exekuci na 61. místě z 206 ORP pokud jde o výši podílu osob v exekuci. 
Neřešení tohoto problému vede k sociálnímu vyloučení zadlužených osob. 
Rovněž by bylo třeba se zaměřit na seniory, kteří se dostanou do hmotné nouze 
díky nařízeným exekucím. Bylo by vhodné zpracovat materiál pro seniory, jak se 
vyvarovat dluhů a kam se mohou obrátit v případě finančních potíží.   Je nutné 
hledat organizaci, která zajistí protidluhové poradenství po skončení projektu 
OPZ  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Včasné řešení problému  
Zabránění sociálního vyloučení  
Zvýšení kompetencí klienta 

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod, RUBIKON Centrum o.p.s.  

Termín realizace  2020-2024 
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Indikátor  Služba protidluhového poradenství je zajištěna (ano/ne) 
Zdroje financování  OPZ  
Předpokládané 
náklady  

V rámci aktuálně realizovaného projektu  

 

Opatření 4.1.2 Provádění sociální práce na ubytovnách  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území ORP Český Brod je v provozu 4 ubytovny a 1 nájemní bydlení ve 
Vrátkově, které je využíváno osobami v nepříznivé sociální situaci a které 
dostávají od ÚP doplatek na bydlení. Tyto ubytovny jsou stále naplněny. Mezi 
ubytovanými jsou lidé, kteří potřebují pomoc se svojí sociální situací. Z hlediska 
rodin s dětmi je tato potřeba pokryta ze strany orgánu sociální- právní ochrany 
dětí a spolkem LECCOS. Chybí však sociální práce s dospělými osobami. V rámci 
sociální práce je třeba mapovat sociální situace klienta (rodinné zázemí, finanční 
situace, zaměstnání apod.) a nabídnout mu pomoc. Úřad práce může klienty 
hmotné nouze motivovat k hledání zaměstnání. Jako řešení se jeví vzájemná 
spolupráce sociálního pracovníka MěÚ Č. Brod a kontaktního pracoviště ÚP Č. 
Brod.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Aktivizace klientů, zvyšování jejich samostatnosti 
Zabránění sociálního vyloučení klientů 
Včasné zachycení problému  

Realizátoři a 
partneři 

Úřad práce Město Český Brod, město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet kontaktů  
Zdroje financování  Město Český Brod, - z dotace na sociální práci, Úřad práce Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu města a Úřadu práce  

 

Opatření 4.1.3 Zajištění odborného sociálního poradenství  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Cílem opatření je dát možnost potřebným občanům získat odbornou pomoc a 
rady při řešení konkrétních situací. Pro obyvatele území ORP je nejblíže 
dostupná Občanská poradna RESPONDEO v Pečkách, která je otevřena každý 
čtvrtek od 13:00 do 17:00. Zajištění poradenství se nabízí ve spolupráci 
s občanskou poradnou Diakonie ČCE Kolíně, jejíž odborný pracovník by mohl 
poskytovat tuto službu i v Českém Brodě, pokud by byla zvýšena poptávka po 
tomto typu poradenství  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zabránění sociálního vyloučení  
Zvýšení kompetencí klienta 

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, Diakonie ČCE Kolín  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Služba odborného sociálního poradenství (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč/rok  
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Opatření 4.1.4 Zřízení sociálního šatníku a zdroje potravinové pomoci  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Opatření bylo již obsaženo v předchozím komunitním plánu, kdy se zjišťovaly 
možnosti a podmínky zavedení této služby. Ukázalo, že nejvhodnější řešení by 
bylo zajištění této služby neziskovým sektorem. Cílem sociálního šatníku je 
pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci. V Českém Brodě a okolí taková služba 
neexistuje. Sociální šatník by nemusel sloužit pouze jako místo pro získání 
oblečení a dalších věcí, ale rovněž by mohl fungovat jako první kontakt 
s potřebným klientem. Dále je v plánu propojit poskytování ošacení 
s poskytování potravinové pomoci s tím, že obsluhu klientů by mohly provádět 
děti z NZDM Zvonice.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Poskytnutí konkrétní pomoci potřebným klientům 
Příznivý dopad na ohrožení sociálním vyloučením  

Realizátoři a 
partneři 

Město Český Brod, LECCOS., z.s. 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Sociální šatník a zdroj potravinové pomoci je zřízen (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod, LECCOS., z.s. 
Předpokládané 
náklady  

50 000 Kč/rok 

 

Cíl 4.2 Zajištění pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení 

Opatření 4.1.1 Zmapování potřeb v oblasti sociálního bydlení  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Na území ORP Český Brod je díky blízkosti hlavního města problematické pro 
osoby v bytové nouzi získat bydlení. Tržní nájmy v Č. Brodě jsou vysoké a běžné 
bydlení je tak nedostupné pro nízkopříjmové občany či rodiče samoživitele.  
Lidé se tak točí v kruhu různého přechodného bydlení. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Předcházení sociálnímu vyloučení  
Zjištění potřeb bydlení  
Vytváření možností pro zajištění bydlení  

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Zmapování potřeb bylo provedeno (ano/ne) 
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu na KPSS 

 

Opatření 4.1.2 Zajištění bydlení pro osoby v krizi 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Již v předchozím plánu bylo uvedeno, že město by mělo být v rámci svého 
bytového fondu vyčleněny 2 byty pro krizové ubytování.  Toto opatření nebylo 
zatím naplněno. V současné době město nevlastní žádné sociální byty, které by 
mohly být využity pro nouzové přechodné období v obtížné sociální situaci. 
Situace v nabídce této sociální služby se nezměnila ani v okolí města, nejbližší 
azylový dům pro matky s dětmi se nachází až v Brandýse nad L. a v Horních 
Počernicích. Přitom je zřejmé z práce sociálních pracovníků MěÚ i LECCOS z.s., 
že potřeba vytvořit krizové bydlení je nutná.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zajištění základní životní potřeby –bydlení 
Včasné řešení problému 
Zabránění sociálního vyloučení  

Realizátoři a město Český Brod  
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partneři 

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Vybudování dvou krizových bytů  
Zdroje financování  IROP, město Český Brod 
Předpokládané 
náklady  

Nelze aktuálně přesně určit 

 

Opatření 4.1.3 Vytváření podmínek pro nastavení systému prostupného bydlení  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Podpora bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel je důležitým 
prvkem při sociální práci s cílem dostat tyto osoby ze sociálního vyloučení. K 
tomu by mělo pomoci vytvoření systému prostupného bydlení, který postupně 
uživatele těchto služeb připraví na přechod do běžného života a zapojení do 
společnosti. Tento návrh reaguje na skutečnost, že ve městě jsou jednotlivci i 
rodiny s dětmi, které jsou svou sociální situací diskriminováni na trhu 
s bydlením, ale jsou schopny odpovědně využívat forem nájemního bydlení 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zajištění základní životní potřeby –bydlení 
Včasné řešení problému 
Zabránění sociálního vyloučení  

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Návrh prostupného bydlení byl vytvořen (ano/ne)  
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

Využití stávajícího bytového fondu  

 

Cíl 4.3 Podpora prevence v oblasti závislostí a zajištění služeb pro osoby ohrožené 

závislosti 

Opatření 4.3.1 Podpora terénních programů pro drogově závislé  
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Drogová situace je na území ORP Český Brod mapována především 
prostřednictvím terénních programů zajišťovaných organizací Prostor plus o. p. 
s. Obecně je drogová scéna v Českém Brodě stále otevřená, avšak ve srovnání 
s předchozími roky je více klidnější Je třeba zachovat fungování terénních 
programů s předpokladem alespoň jednoho výjezdu za týden. 

Předpokládaný 
dopad opatření  

Snazší přístup ke službě 
Snižování rizika spojeného s užíváním návykových látek  
Ochrana obyvatel města před dopady zneužívání drog 
Navázání kontaktu s uživateli návykových látek  

Realizátoři a 
partneři 

Úřad práce Město Český Brod, město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet kontaktů, počty v rámci výměnného injekčních materiálu 
Zdroje financování  Prostor plus o.p.s., město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

80 000 Kč/rok  

 

 

 

 



30 
 

Opatření 4.3.2 Vytváření podmínek pro zajištění prevence zaměřené na zneužívání 
alkoholických nápojů, kouření cigaret a marihuany 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Průzkum na školách prováděný v roce 2019 organizací Prostor plus o.p.s. ukázal, 
že stále mladší dětmi mají zkušenosti s užíváním alkoholických nápojů nebo že 
mají zkušenosti s kouřením. Tyto zjištění korespondují s poznatky OSPOD a 
NZDM Zvonice. Je třeba vytvořit prevenci cílenou přímo na tyto jevy.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 
Ochrana zdraví dítěte  

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod, LECCOS, z.s. , další organizace zajišťující prevenci   

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet preventivních akci  
Zdroje financování  Město Český Brod, LECCOS, z.s.,  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu na KPSS 

 

Opatření 4.3.3 Ochrana proti rizikům virtuálního světa 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Chybí komunikace mezi rodiči a dítětem, rodiče neřeší pohyb dětí v on-line 
prostředí. Pro děti je on-line svět součástí života a nebude to jinak Velké 
nebezpečí je propojení on-line (nehazardní) hry s hazardem pomocí tzv lootbox 
(neboli krabička s překvapením za peníze, která vyskakuje  při hře), Facebook 
zastarává a na řadu přichází nové komunikační kanály (Tik tTk, Instagram, 
Twitter apod.). Je nutné připravovat opatření, které povedou k bezpečnému 
chování v on-line prostředí.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Prevence sociálně patologických jevů 
Podpora zdravých vztahů dítěte 
Ochrana zdraví dítěte 

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod, LECCOS, z.s. , další organizace zajišťující prevenci   

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet preventivních akci  
Zdroje financování  Město Český Brod, LECCOS, z.s.,  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu na KPSS 

 

Cíl 4.4  Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením 
 

Opatření 4.4.1 Zajištění poradenských služeb pro nezaměstnané 
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Pro zvýšení kompetencí nezaměstnaných osob je vhodné zajistit poradenství 
pro tuto sociální skupinu.  Úřad práce a další organizace mají různé aktivity 
zaměřené na poradenství, zvýšení kvalifikace a nalezení zaměstnání. Je nutné 
v rámci sociální poradenství mít přehled o těchto programech a doporučovat je 
klientům.   

Předpokládaný 
dopad opatření  

Zvýšení informovanosti o podmínkách zaměstnávání  
Snazší orientace na trhu práce  

Realizátoři a 
partneři 

Úřad práce Město Český Brod, město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet klientů  
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Zdroje financování  Úřad práce  
Předpokládané 
náklady  

V rámci rozpočtu Úřadu práce  

 

Opatření 4.4.2 Vytvořit systém pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných 
prostřednictvím veřejně prospěšných prací 

Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Principem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných, 
kteří těžko hledají uplatnění na otevřeném trhu práce. Opatření předpokládá ve 
spolupráci s ÚP vytipovat vhodné uchazeče a zapojit je do úklidu města, údržby 
zeleně a správy objektů města a jeho příspěvkových organizací.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

Posílení pracovních návyků 
Podpora samostatnosti uchazečů 
Zlepšení životních podmínek uchazečů  

Realizátoři a 
partneři 

Úřad práce, město Český Brod  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet osob zaměstnaných na veřejně prospěšné práce 
Zdroje financování  Úřad práce  
Předpokládané 
náklady  

Nelze aktuálně určit, odvíjí se od počtu zaměstnaných na VPP 

 

Cíl 4.5 Posílit prevenci kriminality na místní úrovni 
 

Opatření 4.5.1 Podpora preventivní činnosti městské policie   
Popis opatření a 
jeho zdůvodnění  

Opatření bylo již obsaženo v předchozím plánu, je průběžně realizováno a má 
svůj význam. Problémem je jeho personální zajištění, na prevenci se podílejí 
strážníci MP, kteří mohou být v případě nutnosti odvoláni řešit případ a dojde 
tak k narušení akce. Preventivní činnost bude realizována především 
v mateřských školách, základních školách a dále na akcích pro veřejnost.  

Předpokládaný 
dopad opatření  

 Zvýšení informovanosti děti, mládeže a široké veřejnosti o bezpečnostních 
rizicích a sociálně patologických jevech  
Formování správných postojů a vzorců chování u dětí a mládeže 

Realizátoři a 
partneři 

město Český Brod, Městská policie  

Termín realizace  2020-2024 
Indikátor  Počet preventivních akcí  
Zdroje financování  Město Český Brod  
Předpokládané 
náklady  

V rámci stávajícího rozpočtu města  
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