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Úvod

Kvalitní sociální služby jsou znakem vyspělé civilizace!
Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod pro období
2017-2019, který popisuje sociální služby nejen v samotném městě, ale i v jeho spádové oblasti a dále
plánuje jejich rozvoj v tříletém časovém horizontu. Chápeme, že první institucí pro zajištění pomoci je
rodina, ale někdy se člověk dostane do takové nepříznivé sociální situace, kdy už potřebuje podat
pomocnou ruku i od jiných lidí či institucí. Na jedné straně si važme všech, kteří tuto pomocnou ruku chtějí
podat a podávají. Ale na druhou stranu pro ně musíme zajistit odpovídající prostředí a na podobné
okamžiky se v předstihu dobře připravit.
Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co
nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu
obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke komunitnímu plánu nás vede snaha vybudovat sociální
politiku města a také jej využíváme jako program víceletého financování pro neziskové organizace
poskytující sociální služby na území města.
Město Český Brod společně se zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb již několik let sleduje
potřebnost a vývoj nabízených sociálních služeb na území města. V rámci tohoto procesu byly provedeny
analýzy a dotazníková šetření, z kterých pracovní skupiny stanovily priority a vytýčily konkrétní cíle, které se
snažíme společně naplňovat. Všichni zúčastnění odvedli velký kus práce, s kterou se můžete seznámit právě
v tomto dokumentu.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na vytváření komunitního plánu podíleli. Věřím, že se jej podaří úspěšně
naplnit za aktivní spolupráce města s poskytovateli sociálních služeb, školami, zdravotnickými zařízeními,
neziskovými organizacemi a dalšími partnery.

Jakub Nekolný, starosta města
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1. Plánování sociálních a návazných služeb na území města Český Brod a jeho okolí
Komunitní plánování je jedním z prostředků, jak mohou poskytovatelé sociálních služeb, jejich uživatelé a
veřejnost vyjádřit své potřeby. Tento systém spolupráce je přínosný pro obě strany, posiluje pocit
partnerství a sounáležitosti. Bez zapojení odborné i laické veřejnosti by nebyly zjištěny objektivní potřeby
území a nebyl by vytvořen efektivní komunitní plán. Komunitní plánování se ve městě osvědčilo jako
efektivní nástroj spolupráce samosprávy, neziskových organizací, škol a dalších subjektů.
Město Český Brod využívá metodu komunitního plánování již od roku 2008 a od té doby byly zpracovány tři
komunitní plány sociálních služeb (dále jen „Plán“). První Plán byl zpracován pro období 2009 – 2011
(schválen ZM dne 17. 6. 2009 usnesením č. 50/2009), druhý pro období 2012 – 2014 (schválen ZM dne 19.
9. 2012 usnesením č. 250/2012) a poslední s názvem Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb
města Český Brod do roku 2016 (schválen ZM dne 29. 1.2014 usnesením č. 8/2014). Řadu úkolů z těchto
plánů se podařilo naplnit, příkladem lze zmínit zřízení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Našla se cesta k financování pro vytvoření zázemí nízkoprahového klubu pro děti a mládež, který provozuje
LECCOS, z. s. Dále je zajištěna podpora programů pro rodinu a různé vzdělávací a informační aktivity.
Rovněž se nastartovaly různé aktivity k zapojení seniorů do klubové a zájmové činnosti. Doposud se
nezdařilo například vytvořit krizové ubytování.
Plán podporuje především poskytování sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí uživatele,
které podporují jeho sociální začlenění do společnosti.

1.1 Cíl plánu
Cílem plánu je vytvořit takový systém sociálních služeb, který bude dostupný z hlediska kapacity, času i
místa, bude se rozvíjet podle potřeb uživatelů a zároveň bude schopen reagovat na změny těchto potřeb.
Samozřejmě se nelze řídit pouze těmito potřebami, ale musí se vycházet z konkrétních podmínek a reálných
možností města.
Tento plán sociálních služeb je určen:
-

k zmapování dostupných služeb
k vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území města
k zajištění financování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod

Město se schválením plánu zavazuje k naplňování stanovených cílů a k zajištění finančních příspěvků
z rozpočtu města na potřebné sociální služby.

1.2 Průběh vzniku plánu
Na tvorbě nového plánu se začalo pracovat od začátku roku 2016. V lednu a v únoru proběhly schůzky
všech tří pracovních skupin, na kterých se revidovala stávající opatření, a vznikaly podněty na nová
opatření. Také se vytvářel první návrh SWOT analýzy k jednotlivým cílovým skupinám. K podpoře procesů
plánování se hledaly možné finanční zdroje, v lednu 2016 bylo požádáno o dotaci z Humanitárního fondu
Středočeského kraje. Na základě této žádosti město obdrželo dotaci ve výši 50 000 Kč s vlastní finanční
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spoluúčastí 5%. Tato dotace byla využita na tvorbu katalogu sociálních služeb a na podporu činnosti
pracovních skupin a koordinace celého procesu.
V prvním čtvrtletí roku 2016 se zpracovávaly výstupy z pracovních skupin a zpracovávaly zdroje pro
demografickou a sociální analýzu.
Ve druhém čtvrtletí 2016 během měsíců květen a červen se uskutečnily další schůzky pracovních skupin,
kde se již projednávaly návrhy nových opatření a rovněž byly zpracovány další podklady pro plán, zejména
informace o poskytovatelích sociálních služeb.
Během třetího čtvrtletí se průběžné zpracovávaly získané informace k návrhům opatření a vytvářela se
celková struktura plánu. Také se začaly shromažďovat podklady pro tvorbu nového katalogu sociálních
služeb.
V posledním čtvrtletí proběhly další schůzky pracovních skupin, na nichž se projednával návrh struktury cílů
a opatření a prováděly se další úpravy. V měsíci prosinci byl návrh plánu zaslán všem členům
k připomínkám.
Přehled jednotlivých činností vztahujících se k tvorbě plánu
Období
Leden 2016

Činnost
 setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením;
 setkání PS Rodina, děti a mládež
 zpracování a podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje
Únor 2016
 setkání PS Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Březen,
duben  zpracování výstupů z pracovních skupin
2016
 shromažďování dat pro demografickou a sociální analýzu setkání
Květen 2016
 setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením;
 setkání PS Rodina, děti a mládež
 zpracování výstupů z pracovních skupin
Červen 2016
 setkání PS osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
 zpracování analytické části a SWOT analýz
Červenec,
srpen  zpracování přehledu o poskytovaných službách v území
2016
 shromažďování údajů pro katalog sociálních služeb
Září 2016
 zpracování podkladů pro katalog sociálních služeb
 zpracování návrhové části plánu
Říjen 2016
 setkání PS Senioři a osoby se zdravotním postižením
 zpracování návrhové části plánu;
 práce na katalogu sociálních služeb
Listopad 2016
 setkání PS Rodina, děti a mládež
 setkání PS Oosoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Prosinec 2016
 vytvoření finální verze plánu a jeho rozeslání k připomínkám
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1.3 Organizační struktura plánování a zapojení veřejnosti
Garantem procesu komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě je odbor sociálních věcí, který
organizačně zajišťuje celý proces komunitního plánování a je komunikačním článkem ve vztahu k vedení
města.

Zobrazení organizační struktury komunitního plánování
Zastupitelstvo

Rada města

Odbor sociálních věcí

Pracovní skupina Senioři a
zdravotně postižení

Pracovní skupina Rodina,
děti a mládež

Pracovní skupina Osoby
v krizi a osoby ohrožené
sociálním
vyloučenímSenioři a
zdravotně postižení

Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
Koordinací celého procesu je pověřen Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb, který
zodpovídá se organizaci schůzek pracovních skupin, přípravu obsahu jejich jednání, zpracování podkladů
pro plán a zpracování katalogu sociálních služeb. Tato činnost předpokládá dobrou znalost místních
podmínek a vyžaduje přehled o naplánovaných úkolech a termínech plnění a vzájemných souvislostech.
Zpracování tohoto plánu koordinovala Mgr. Bc. Jana Tůmová, pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Český
Brod.
Tvorba plánu je neodlučitelně spjata se zapojením veřejnosti. Veřejnost se může zapojit do činnosti
pracovních skupin. K vytvoření plánu existují tři pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeni uživatelé,
poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, zadavatelé sociálních služeb a další zájemci o proces
komunitního plánování sociálních služeb.
Složení jednotlivých pracovních skupin
Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
Bc. Eva Dobiašová
vedoucí pracovní skupiny, OSV MěÚ Č. Brod
Ing. Lucie Hovorková
ředitelka Domov ANNA Český Brod , sociální služby pro seniory
Bc. Jana Kuncířová
Spirála pomoci, poskytovatel sociálních služeb
Ing. Iveta Blažková
Zvoneček Bylany, ředitelka
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Mgr. Pavla Kovaříková
Marin Knobloch
Ing. arch. Václav Misterka
Ludmila Raková
Klára Palichová
Milena Trägnerová
MUDr. Irena Drahoňovská
Mgr. Marek Lukášek

Zástupce veřejnosti, organizace Rozhledna
Zástupce veřejnosti za osoby zdravotně postižené
Klub českých turistů
T. J. Sokol Český Brod, Klub seniorů
HEWER o.p.s., poskytovatel sociálních služeb
Život 90, poskytovatel sociálních služeb
Praktická lékařka, zástupce veřejnosti
Farář ČCE

Tato skupina se zaměřuje na problematiku cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižení a zabývá
se následujícími službami: sociální poradenství, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem,
pečovatelská služba, paliativní péče, osobní asistence, domovy pro osoby se zdravotním postižením, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Pracovní skupina Rodina, děti a mládež
Mgr. Marie Šnajdrová
ZŠ a Praktická škola Český Brod, ředitelka, vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Světlana Pojmanová
ZŠ Žitomířská 558, Český Brod, metodik prevence
Bc. Jana Kratochvílová
LECCOS z. s., ředitelka
Jaroslav Nouza
NZDM Klub Zvonice, vedoucí služby
Ing. Bc. Jana Stanková
SOŠ Liblice, zástupkyně ředitele
Mgr. Martin Dušek
ZŠ Tyršova 68, Český Brod, ředitel
RNDr. Magda Kudrnáčová
Gymnázium Český Brod, preventistka sociálně patologických jevů
Bc. Martina Fejfarová, DiS.
Odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod
Bc. Markéta Svobodová, DiS.
Odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod
Pracovní skupina je orientována na sociální problémy týkající se rodin s dětmi a dětí a mládeže. Zabývala se
především sociálními službami typu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, krizová pomoc a návazné služby – sanace rodin, rozvoj
aplikace nových metod sociální práce, zajištění volnočasvých aktivit pro sociálně znevýhodněné děti.
Pracovní skupina Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Bc. Jana Kratochvílová
LECCOS z. s., ředitelka, vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Marie Šnajdrová
ZŠ a Praktická škola Český Brod, ředitelka
Jaroslav Nouza
NZDM Klub Zvonice, vedoucí služby
Ing. Zdeňka Součková
Úřad práce Český Brod, ředitelka, do VI/2016
Mgr. Zdenka Dušková
Úřad práce Český Brod, vedoucí detašovaného pracoviště od IX/2016
Ing. Miroslav Kruliš
Technické služby Český Brod
Bc. Alena Bendová
Odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod
Bc. Metoděj Málek
Českobroďák, z. s.
Martin Holeček
Prostor plus, o. p. s.
Jan Svoboda
Městská policie Český Brod
Pracovní skupina řeší sociální problematiku těchto cílových skupin: osoby s dluhy a předlužením, lidé
ohrožení chudobou, lidé bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnané osoby, lidé se závislostmi (herny, alkohol,
drogy). Zabývá se poskytováním zejména těchto služeb: sociální poradenství, krizová pomoc, azylové domy,
a terénní programy.
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Jednání pracovních skupin jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má zájem o rozvoj sociálních
služeb v místě svého bydliště.

1.4. Návaznost plánu na další dokumenty
Plán sociálních služeb navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na
období 2015 – 2019 (původní platnost na období 2015 – 2017 byla prodloužena usnesením Zastupitelstva
Středočeského kraje ze dne 19. 9. 2016. Respektuje také principy stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Rozvojové cíle vycházejí a rozpracovávají cíle stanovené Strategickým plánem města
Český Brod do roku 2022.
1.5 Platnost plánu
Plán vymezuje fungování sociálních služeb v období od roku 2017 do konce roku 2019.
1.6 Financování sociálních služeb
Od r. 2014 lze získat finanční prostředky na sociální služby v rámci dotačního titulu města Český Brod (dále
jen Města) – „Program podpory aktivit v sociální oblasti“, který byl schválen zastupitelstvem Města jako
jeden ze způsobů financování aktivit v sociální oblasti v následujících letech.
Cílem programu je především podpora:












vytváření nabídky registrovaných sociálních služeb,
vytváření nabídky činností na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
vytváření nabídky výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností,
vytváření nabídky sociálně-terapeutických činností,
vytváření nabídky pravidelných i jednorázových volnočasových a dalších vybraných aktivit v sociální
oblasti v rámci jednotlivých NNO, určených pro neorganizované děti a mládež, seniory, osoby se
zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
odborné přípravy a vzdělávání sociálních pracovníků, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s
dětmi a mládeží, seniory, osobami se zdravotním postižením a osobami ohroženými sociálním
vyloučením, v sociální oblasti,
vytváření nabídky dalších služeb ve prospěch rodiny, dětí a mládeže, seniorů, osob se zdravotním
postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením, v dalších vybraných oblastech, směřujících
zejména ke vzájemné toleranci, dobrému mezigeneračnímu soužití, ke zdravému životnímu stylu,
rozvoj materiálně technické základy NNO neinvestičního charakteru

Žádosti o dotaci v Programu mohou předkládat následující právní subjekty:
 Spolky či zapsané spolky (dříve občanská sdružení) transformované dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a nově vznikající od 1. 1. 2014
 Organizace vzniklé podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně transformovaných občanských
sdružení dle zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost, vzniklé do 31. 12. 2013;
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Evidované církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

Dále je možné prostředky získat z rozpočtu na komunitní plán sociálních služeb (KPSS). Postup je
následující:








Podání žádosti na odbor sociálních věcí. Žádost je schvalována v souladu s opatřeními KPSS vedoucí
odboru sociálních věcí.
Poskytnutí příspěvku nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO), ostatním právnickým
subjektům a fyzickým osobám je podmíněno tím, že požadavky o finanční příspěvek vycházejí z KPSS
nebo jsou pro obyvatele Českého Brodu žádoucí.
Žádost musí obsahovat: adresu příp. sídlo žadatele, u právnických osob dále IČ/DIČ, registraci, tel., mail,
právní formu, oprávněnou osobu, funkci, kontaktní telefon, korespondenční adresu, název služby či
projektu. V žádosti je třeba uvést popis služby či projektu, jeho zdůvodnění a předpokládaný přínos pro
občany Českého Brodu či jeho okolí.
Pokud žádost o finanční příspěvek bude převyšovat částku 15 000,-, je třeba doložit podrobný rozpočet
a podat vyúčtování do 28. 2. následujícího roku.
Finanční příspěvek z rozpočtu KPSS je nenárokový, poskytuje se v souladu s opatřeními KPSS a
v závislosti na finančním rozpočtu KPSS.

Finanční prostředky vynakládané městem Český Brod na sociální služby v Kč

Zařízení/rok
Domov ANNA Český
Brod
LECCOS – NZDM
LECCOS– RC
Kostička, služby pro
rodiny
Prostor plus, o. p. s.
Život 90
Tři, o. p. s.
Raná péče EDA
Diakonie ČCE
Modré dveře
Celkem

2010

2011

3 000 000

2 300 000

157 500
52 500

2012

2013

2014

2015

2016

2 300 000

2 700 000

2 700 000

2 800 000

2 900 000

157 500
52 500

157 500
52 500

165 375
55 125

173 644
57 881

67 549
58 000

17 000
108 000

75 000

75 000

75 000

78 750

82 688
20 000
10 000

75 000
20 000

3 275 000

2 585 000

2 585 000

2 999 250

3 044 213

75 000
20 000
10 000
5 000
5 000
30 000
3 070 549
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3 120 000

2. Sociodemografická analýza města Český Brod a ORP Český Brod
2.1. Obyvatelstvo v Českém Brodě
Cílem této analýzy je podat přehled o demografických trendech, které mají vliv na sociální situaci ve městě
a v jeho okolí. Zjištěná data jsou jedním z východisek a podkladů pro definování cílů a opatření
v komunitním plánu sociálních služeb.
Hlavním zdroje dat byly informace z Českého statistického úřadu, dále pak údaje z Úřadu práce v Českém
Brodě a údaje z Městského úřadu v Českém Brodě. Město Český Brod se rozkládá na ploše 1970 ha a jeho
součástí jsou tři místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady.
V Českém Brodě žilo ke konci roku 2015 celkem 6922 obyvatel. Počet obyvatel se stabilně pohybuje mezi
6600 až 6800 obyvateli s tím, že v roce 2015 došlo k mírnému nárůstu obyvatel. Pokud jde o zastoupení
národnostních menšin ve městě, údaje lze čerpat z posledního sčítání obyvatel, které proběhlo v roce 2011.
Podle údajů ze sčítání mělo ve městě žít 41 obyvatel ukrajinské národnosti, 38 vietnamské národnosti a 2
obyvatelé romské národnosti.
Vývoj počtu obyvatelstva ilustruje níže uvedená tabulka a graf.
Tabulka č. 1 Vývoj počtu obyvatel v Českém Brodě
Rok
1971
Počet
6629
obyvatel
Zdroj: ČSÚ

1981
6890

1991
7075

2001
6649

2011
6897

2012
6839

2013
6864

2014
6876

2015
6922

Graf. č. 1 Vývoj počtu obyvatel v Českém Brodě
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6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
6550
6500
6450
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Počet obyvatel
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Zdroj: ČSÚ

Ve městě se každým rokem narodí přibližně 70 až 90 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v roce 2007, kdy ve
městě přibylo 107 narozených dětí. Přirozený kladný přírůstek se projevil v posledních třech letech. Na
nárůstu obyvatel se především podílí migrační přírůstek, který však vykazuje velmi kolísavé hodnoty.
Tabulka č. 2 Vývoj přirozeného a migračního přírůstku
Rok
Narození

2005
85

2006
74

2007
107

2008
89

2009
79

2010
86

2011
88

2012
69

2013
82

2014
83

2015
77

Zemřelí

89

73

78

72

76

93

87

96

72

59

69

Přirozený
přírůstek
Přistěhovalí

-4

1

29

17

3

-7

1

-27

10

24

8

169

222

254

272

190

190

142

186

209

192

223

Vystěhovalí

151

198

224

190

185

203

197

163

194

204

185

18

24

30

82

15

-7

-55

23

15

-12

38

14

25

59

99

18

-14

-54

-4

25

12

46

Migrační
přírůstek
Přírůstek
celkem

Zdroj: ČSÚ
Věkovou strukturu obyvatelstva znázorňuje níže uvedená tabulka.
Tabulka č. 3 Věková struktura obyvatelstva města Český Brod v roce 2015
Věková
kategorie
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
celkem
Zdroj: ČSÚ

Celkem

Z toho muži

ženy

406
432
348
273
332
440
437
632
596
420
439
405
458
440
338
223
142
161
6922

218
218
158
141
172
218
222
333
290
229
224
196
225
194
159
90
56
42
3 385

188
214
190
132
160
222
215
299
306
191
215
209
233
246
179
133
86
119
3 537
11

Nejpočetnější věkovou skupinou jsou lidé ve věku od 35 do 44 let, jde o osoby, které se narodily v 70.
letech, tedy v době s nejvyšší porodností. Nízké zastoupení má věková skupina od 15 do 19 let, zde se
odráží nízká porodnost v polovině 90. let.
Z následující tabulky je zřejmé, jak se posouvají počty obyvatel v rámci věkových skupin. Mírně vzrůstá
počet dětí ve věku do 14 let a ubývá počet obyvatel v produktivním věku. Výrazný nárůst je zřejmý u věkové
skupiny nad 65 let. Za posledních deset let vzrostl počet osob starších 65 let o 27,3%.
Graf. č. 2 Vývoj počtu obyvatelstva ve vybraných věkových skupinách

Vývoj počtu obyvatel ve vybraných věkových
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Tabulka č. 4 Věková struktura obyvatelstva

0-14
15-64
+ 65

2007
1033
4678
1024

2008
1076
4704
1054

2009
1081
4678
1083

2010
1099
4629
1094

Zdroj: ČSÚ
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2011
1081
4623
1139

2012
1099
4568
1172

2013
1137
4520
1207

2014
1164
4473
1239

2015
1186
4432
1304

Graf č. 2 Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin
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Tabulka č. 5 Vývoj průměrného věku a indexu stáří
Rok
Prům.
věk
Index
stáří
Zdroj: ČSÚ

2007
40,3

2008
40,2

99,13

97,96

2009
2010
40,3 40,4

2011
40,8

2012
40,9

2013
41,1

2014
41,4

2015
41,6

100,19

105,37

106,64

106,16

106,44

109,95

99,55

Průměrný věk obyvatel Českého Brodu v roce 2015 byl 41,6 let. U mužů dosahoval průměrný věk 40,3 let a
u žen 43 let. Ve srovnání s údaji za Středočeský kraj je Český Brod „starším“ městem, v kraji činil průměrný
věk obyvatel Středočeského kraje v roce 2015 40,8 let. Index stáří vyjadřující poměr osob starších 65 let vůči
dětem do 14 let má vzrůstající tendenci, ukazuje, že v populaci převažuje podíl obyvatel starších 65 let nad
věkovou skupinou do 14 let. Index stáří má vyšší hodnotu než je hodnota za ORP Český Brod (101,3) a za
Středočeský kraj (100,5).
Tabulka č. 6 Vývoj počtu uzavřených sňatků a rozvodů
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Počet sňatků
Počet
rozvodů

33

26

35

31

42

54

45

38

38

31

34

31

37

26

35

22

17

20

15

26

21

19

8

32

29

28

24

26

25

19

28

20

Zdroj: ČSÚ
Pokud jde o počet sňatků, tento ukazatel dlouhodobě klesá v souladu s republikovým trendem. V roce 2015
činil počet sňatků na 1000 obyvatel 3,2. Na území ORP tento údaj v roce 2014 měl hodnotu 4,5 sňatků na
1000 obyvatel a ve Středočeském kraji v roce 2015 taktéž 4,5 sňatku.
Rozvodovost byla za rok 2015 v Českém Brodě srovnatelná s údaji za ORP Český Brod a Středočeský kraj a
byla poměrně vysoká. Počet rozvodů na 1000 obyvatel v roce 2015 činil 2,8 rozvodu, ve Středočeském kraji
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měl tento ukazatel hodnotu 2,8 a za ORP 3,1. Počet rozvodů na 100 sňatků je však velmi vysoký, v roce
2015 činil 90,9. Ve Středočeském kraji byl počet rozvodů na 100 sňatků 62,2 a v ORP 69,7. Složení obyvatel
dle rodinného stavu je k dispozici z údajů získaných v rámci Sčítání obyvatelstva v roce 2011.
Graf č. 3 Složení obyvatelstva dle rodinného stavu

Obyvatelstvo dle rodinného stavu
svobodní

ženatí, provdané

rozvedení

ovdovělí

8%
10%
39%

43%

Zdroj: SLBD 2011

Pokud jde o počty dětí narozených mimo manželství, lze tento údaj sledovat pouze v rámci ORP. V roce
2014 se narodilo 119 dětí mimo manželství z celkového počtu 219 narozených dětí (54,3%). Ve
Středočeském kraji se v roce 2014 narodilo mimo manželství 44,3 % dětí. Průměrný věk matky při narození
prvního dítěte byl v ORP v roce 2014 28,6 let, ve Středočeském kraji měl tento ukazatel hodnotu 28,9 let.
Podle údajů ze sčítání zde v roce 2011 bylo 1740 rodinných domácností tvořených 1 rodinou, z toho byl 358
neúplných rodin (20,6%). Podobné údaje byly i v území ORP (neúplné rodiny tvořily 21,1 %) a ve
Středočeském kraji (20,3%).

2.2 Nezaměstnanost v Českém Brodě
V Českém Brodě se podíl nezaměstnaných pohyboval od roku 2009 v rozmezí 6 až 8%. V roce 2015 došlo ke
snížení na 5,95%.1 Tento údaj je srovnatelný s podílem nezaměstnaných za celý Středočeský kraj, který
v roce 2015 činil 5,41. Nižší nezaměstnanost je ovlivněna blízkostí hlavního města, které je zdrojem
pracovních příležitostí. V ČR činil podíl nezaměstnaných v roce 2015 6,24 %.
V roce 2015 bylo na úřadě práce evidováno celkem 281 osob z Českého Brodu.
Tabulka č. 7 Vývoj nezaměstnanosti v Českém Brodě
Podíl

2005

2006

2007

2008

1

2009

2010

2011

2014

)Údaje za roky 2013 a 2013 nejsou k dispozice vzhledem k tomu, že MPSV změnilo metodiku sledování míry
nezaměstnanosti.
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2015

nezaměstnaných
celkem
5,55
muži
5,46
ženy
5,71

4,50
3,72
5,30

4,06
4,23
3,89

4,17
3,97
4,36

6,14
6,15
6,12

7,37
7,24
7,50

6,81
6,50
7,13

8,45
8,26
8,64

5,95
6,74
5,13

Vývoj podílu nezaměstnaných osob
9
8
7
6
celkem

5

muži

4

ženy

3
2
1
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

2015

Tabulka č. 8 Podíl nezaměstnaných v SO ORP Český Brod v roce 2015

SO ORP Český Brod
Břežany II
Bříství
Černíky
Český Brod
Doubravčice
Hradešín
Chrášťany
Klučov
Kounice
Krupá
Kšely

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
celkem
dosažitelní2
815
780
29
27
11
11
5
5
281
266
15
14
17
16
42
41
58
53
29
29
14
14
13
12

2

Podíl nezaměstnaných osob
(%)
celkem
muži
ženy
5,90
5,46
6,34
5,51
3,35
8,15
4,18
2,05
6,84
6,94
11,63
5,95
6,74
5,13
3,69
3,31
4,04
5,93
4,48
7,35
7,87
5,38
10,35
8,24
7,74
8,75
3,50
3,47
3,54
4,97
4,90
5,04
7,95
4,05
11,69

Uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj.
evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o
zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo
uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je
poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.
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Masojedy
Mrzky
Poříčany
Přehvozdí
Přistoupim
Přišimasy
Rostoklaty
Tismice
Tuchoraz
Tuklaty
Vitice
Vrátkov
Vykáň

8
7
43
7
17
34
22
20
19
40
60
13
11

8
7
43
7
16
33
19
19
18
39
59
13
11

11,43
7,29
4,43
4,12
5,50
6,51
5,88
5,49
5,66
6,64
8,21
7,26
3,90

8,11
10,00
4,64
3,45
2,80
5,88
6,71
4,57
3,66
3,51
6,68
5,26
5,44

15,15
4,35
4,22
4,82
8,11
7,14
5,03
6,43
7,79
9,60
9,86
9,52
2,22

Sociální situaci ovlivňuje i nezaměstnanost v obcí patřících do ORP Český Brod. Vyšší podíl nezaměstnaných
se vyskytoval v sousedním Klučově (8,24%), v Masojedech (11,43%), Viticích (8,21%) a Chrášťanech (7,87%).
Tabulka č. 9 Počet a výše vyplacených dávek hmotné nouze v období 2014 až květen 2016
OBDOBÍ

Příspěvek na živobytí
počet
vyplacená
dávek
částka
rok 2014
12.359.194,2.-12. měsíc 3014
Kč
rok 2015
1.-12. měsíc
2079 8.195.523,-Kč
rok 2016
1.-5. měsíc
711 2.670.364,-Kč
Zdroj: ÚP Český Brod

Doplatek na bydlení
počet
vyplacená
dávek
částka

Mimořádná okamžitá
pomoc
počet
vyplacená
dávek
částka

1475 8.201.979,-Kč

79

91.500,-Kč

1097 5.309.488,-Kč

74

123.521,- Kč

399 1.896.016,-Kč

29

29.200,- Kč

Příspěvek na péči
počet
vyplacená
dávek
částka
29.314.400
5497
,-Kč
35.744.600
6315
,-Kč
15.179.400
2738
,-Kč

Oproti roku 2014 se podařilo snížit počet klientů, které pobírají dávky hmotné nouze. V roce 2014 připadalo
na 1 měsíc 251,1 vyplácených příspěvků na živobytí, v roce 2015 šlo o 173,25 dávek na měsíc a v roce 2016
142,2 dávek měsíčně.3

3

Rok 2016 obsahuje neúplná data, je možné, že se průměrné počty za měsíc mohou změnit.
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3. Poskytovatelé sociálních služeb
Sociální služby poskytované na území města Český Brod jsou orientovány především na seniory, zdravotně
postižené a rodiny s dětmi. Pro seniory jsou dispozici pobytové služby v domově pro seniory Domov ANNA
zřizovaném městem. Terénní služby nabízí pečovatelská služba zajišťovaná příspěvkovou organizací Domov
Anna. Rovněž je možné využít služeb neziskových organizací Spirála pomoci, HEWER, Nemocnice Český
Brod i Agentury domácí péče ANNA.
Ve městě se nachází domov pro zdravotně postižené Zvoneček Bylany, pobytové zařízení zřizované
Středočeským krajem. Poskytuje 5 typů sociálních služeb: odlehčovací služby, denní stacionář, týdenní
stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení. Další služby se zaměřením na
zdravotně postižené se nacházejí v Nymburce, v Kolíně a v Praze.
Pokud jde o služby pro rodiny s dětmi, je tato oblast pokryta z velké části činností LECCOS, z. s., který vznikl
v roce 2000. V roce 2000 byl založen klub Zvonice, který neorganizovaným dětem a mládeži nabízel
program volnočasových aktivit. Z této aktivity v roce 2007 vznikla registrovaná sociální služba Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice. Od roku 2013 vyjíždí také do terénu ve dvou nedalekých obcích.
LECCOS z. s. realizuje mimo to i další služby a programy. V roce 2003 založil Rodinné centrum Kostička. Zde
nabízí programy pro rodiny s dětmi od útlého věku, dopolední i odpolední zájmovou činnost pro děti a
večerní kurzy pro dospělé. Pořádají přednášky a semináře pro rodiče. Pro rodiny v obtížné sociální situaci
poskytují od roku 2012 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi a realizují projekt Sanace rodin. Tyto
dvě aktivity se často prolínají či navazují na služby NZDM.
Pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby v krizi není ve městě zřízena žádná
sociální služba. Poradenství pro tyto osoby je zajišťovány odborem sociálních věcí MěÚ Český Brod. Dále
jsou zde využívány služby poskytované organizací Prostor plus o. p. s. v Kolíně
Přehled registrovaných sociálních služeb je obsažen v níže uvedené tabulce.
Tab. č. 10 Přehled poskytovatelů sociálních služeb se sídlem na území ORP Český Brod k 31.12.2016
Poskytovatel

Typ služeb

LECCOS, z. s.

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zvoneček Bylany









Domov
ANNA
Český Brod, sociální
služby pro seniory
Spirála pomoci

odlehčovací služby
denní stacionář
týdenní stacionář
domov pro osoby se zdravotním postižením
chráněné bydlení
domov pro seniory
pečovatelská služba

 osobní asistence
 terénní odlehčovací služby

Cílová
skupina
děti, rodiny
s dětmi
zdravotně
postižení

Místo
působení
Český Brod

senioři

Český Brod a
okolí

senioři,
zdravotně
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Český Brod

 půjčovna kompenzačních a rehabilitačních postižení
pomůcek
Obec Vitice
senioři,
 pečovatelská služba
zdravotně
postižení
Agentura domácí  pečovatelská služba
senioři,
péče ANNA
zdravotně
postižení

Vitice a okolí

Český Brod a
okolí

3.1 Přehled jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb působících na území ORP Český Brod
V této části jsou uvedeni poskytovatelé sociálních služeb, jejichž služby jsou poskytovány na území ORP
Český Brod nebo těsně za hranicemi ORP (např. Modře dveře působící v Kostelci nad Černými lesy).
Domov ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory – Domov pro seniory
Druh služby: domov pro seniory § 49 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: služba poskytuje pobyt a péči seniorům, závislým na pomoci druhých lidí
Dostupnost teritoriální: přednostně přijímáni občané Českého Brodu, jinak neomezeně
Dostupnost časová: služba je poskytována nepřetržitě (pobytová služba)
Kapacita: 99 klientů
Problémy: kapacita není zcela dostačující
Budoucí plány: registrace nové služby – denní stacionář pro seniory zkvalitnění poskytovaných služeb o
využívání dobrovolníků
Domov ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory – pečovatelská služba
Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení 27 a více let
Dostupnost teritoriální: Český Brod, Štolmíř, Liblice, Bylany, Přistoupim, Tuchoraz, Vrátkov, Tismice, Nová
Ves II, Břežany II
Dostupnost časová: pondělí – pátek od 6:30 do 15:00
Kapacita: terénní forma 70 klientů, ambulantní forma 5 klientů
Budoucí plány: možné rozšíření kapacity dle poptávky klientů
Agentura domácí péče ANNA , Klučov - pečovatelská služba
Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Dostupnost teritoriální: Český Brod, Klučov a okolní obce
Dostupnost časová: pondělí – pátek od 7:00 do 20:00
Kapacita: 5 klientů
Problémy: neochota klientů použít příspěvek na péči na úhradu služby
Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Druh služby: domácí hospicová péče
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Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu života
Dostupnost teritoriální: Lysá nad Labem a okolí do 30 km (zahrnuje i Český Brod)
Dostupnost časová: nepřetržitá služba
Kapacita: 5 klientů
Problémy: nestabilní finanční zázemí, služba nepatří do sociálních služeb a ani není hrazen ze zdravotního
pojištění
Budoucí plány: rozšířit poskytované služby
HEWER, z. s. – osobní asistence
Druh služby: osobní asistence - podpora samostatného života seniorů a handicapovaných osob
Cílová skupina: senioři a dospělí a děti zdravotně postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: podle potřeb klienta
Kapacita: 15 klientů ve všední dny
LECCOS, z. s. – NZDM Klub Zvonice
Druh služby: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožená společensky nežádoucími jevy
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová: pondělí 15:00 19:00, středa 15:00 -19:00, pátek 13:30-20:00, terén úterý 1x za 14 dní
15:00- 19:00
Kapacita: okamžitá kapacita 20 uživatelů
Stávající stav: V případě finanční podpory by bylo možné rozšířit terénní služby a klub mít otevřený další
den v týdnu a zajistit více pobytových akcí
Budoucí plány: zajištění vhodnějších prostor, zajištění stabilnějšího týmu, navýšení počtu úvazků, rozšíření
terénní formy služby možné rozšíření kapacity dle poptávky klientů

LECCOS, z. s.
Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: Děti a mládež ve věku od 6 do 20 let ohrožená společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi,
osoby žijící v soc. vyloučených komunitách, etnické menšiny, dospělí 27 – 64 let
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová:
Poradna pro rodiny – středa – 9 - 12 hod a 12:30 – 17 hod
Terénní služby – pondělí až pátek - 8 – 16 hod
Hlídání dětí a poradenství – pondělí a úterý – 8 – 12 hod
Setkání pro rodiny s dětmi – pátek – 8.30 – 11.30 hod
Kapacita: 20 rodin
Problémy: chybějící návaznost služeb
Budoucí plány: vyšší počet úvazků pro přímou i vedoucí práci, zajistit vhodnější prostory pro ambulantní
formu služby (bezbariérovost, kapacita), zajistit služební automobil pro terén
LECCOS, z. s. – Rodinné centrum Kostička
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Druh služby: Návazná komunitní služba, RC Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám
s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení času rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti.
Cílová skupina: rodiny s dětmi od 0 do 15 let.
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová: denně, mimo víkendy, dle aktuálního rozvrhu a dle potřeb klientů
Kapacita: 130 dětí ročně, 165 rodin
Stávající stav: chybějící prostory vzhledem k rozsahu nabízených služeb, jejich rozvoji a poptávce po nich.
Budoucí plány: Využití nových a rozsáhlejších prostor ve spolupráci s Městem Český Brod.

LECCOS, z. s. – Sanace rodin
Druh služby: Sanace rodiny je bezplatná dlouhodobá terénní sociální služba zaměřená na práci s rodinami,
které se ocitly v těžké životní či sociální situaci. Spolupracuje s OSPOD. Hlavním cílem je tuto situaci zmírnit
a podpořit rodinu, aby ji lépe zvládala
Cílová skupina: rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci
Dostupnost teritoriální: ORP Český Brod, Kolín a Říčany
Dostupnost časová:
Pondělí - pátek 8:00 – 16:00
Kapacita: 14 rodin
Problémy se službou: kolísání počtu klientů, problém nejistého a nenávazného financování
Budoucí plány: Zvýšit počet pracovníků v terénu, pořídit služební automobil
LECCOS, z. s. – Služby pro pěstounské rodiny
Druh služby: Dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči prostřednictvím doprovázení a
poskytnutím nebo zprostředkováním poradenství, vzdělávání a odlehčovací (respitní) péče
Cílová skupina: rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci .
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová:
Pondělí - pátek 8:00 – 16:00
Kapacita: 30 rodin
Budoucí plány: Zvýšit počet dohod s pěstounskými rodinami, společné akce pro pěstounské rodiny, rozvoj
vzdělávacích akcí
LECCOS, z. s. – Preventivní programy pro školy
Druh služby: Pravidelné programy pro jednotlivé třídy základních škol - s odbornými lektory, zážitkovou a
hravou formou a s klíčovými tématy (problematika závislostí, násilí, šikana, kyberšikana a kriminalita
obecně, vztahy vrstevnické, partnerské, ale i k autoritám.
Cílová skupina: žáci 2. stupně základních škol
Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí
Budoucí plány: rozšířit službu pro žáky I. Stupně ZŠ
Modré dveře, z. ú. -Krizová pomoc dle § 60 zákona č.108/2006 Sb.
Druh služby: Krizová pomoc, v okolí jde o jedinou službu, kam se mohou lidé v krizi obrátit bez objednání
Cílová skupina: osoby v krizové situaci.
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová:
Pondělí - pátek 8:00 – 16:30
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Kapacita: 20 klientů za týden
Problémy se službou: obavy klientů využívat tuto službu na malém městě z důvodu jejich odhalení,
Budoucí plány: rozšíření ambulantních služeb či rozšíření poskytování krizové pomoci i na terénní službu
Modré dveře, z. ú. Sociální rehabilitace dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb.
Druh služby: Zvýšení soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti duševně nemocných a mentálně
postižených osob
Cílová skupina: osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním
ve věku od 15 do 85 let.
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: Pondělí - pátek 8:00 – 16:30
Kapacita: 37 klientů ambulantní formou, 8 klientů terénní formou
Problémy: problém sociální stigmatizace klientů na trhu práce
Budoucí plány: rozšíření služeb a programů týkajících se zaměstnávání osob s duševním onemocněním a
mentálním postižením na volném pracovním trhu
Modré dveře, z. ú. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle § 66
zákona č. 108/2006 Sb.
Druh služby: Cílem služby je zmírňování izolace cílových skupin, rozvíjení sebevědomí a úcty, motivace k
činnosti, navazování společensko - kulturních vztahů a pomoc rodinám.
Cílová skupina: osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osoby s duševním onemocněním
ve věku od 15 do 85 let.
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: Pondělí - pátek 8:00 – 16:30
Kapacita: 32 klientů ambulantní formou, 2 klienti terénní formou
Problémy: problém sociální stigmatizace klientů na trhu práce
Budoucí plány: rozšíření služeb a programů týkajících se zaměstnávání osob s duševním onemocněním a
mentálním postižením na volném pracovním trhu

Nemocnice Český Brod s. r. o. – Odlehčovací služby
Druh služby: Odlehčovací služby
Cílová skupina: senioři, osoby zdravotně postižené a osoby chronicky nemocné
Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí
Dostupnost časová: nepřetržitá služba
Kapacita: 10 lůžek
Problémy: zanedbané prostředí areálu i budovy nemocnice
Budoucí plány: zlepšení kvality prostředí, odborné vzdělávání zdravotníků v poskytovaných službách
Obec Vitice – Pečovatelská služba
Druh služby: Pečovatelská služba § 40 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři a osoby zdravotně postižené
Dostupnost teritoriální: Obec Vitice a místní části obce
Dostupnost časová: Pondělí – pátek 7:00 -15:00
Kapacita: 10 klientů v domě s pečovatelskou službou a klienti v terénu
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Budoucí plány: stavební úpravy, zlepšení energetického využití, změna způsobu vytápění
Prostor plus, o. p. s. – terénní programy § 69 zákona č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Dostupnost teritoriální: vybrané lokality města Český Brod, Pečky, Čáslav, Kutná Hora, Kolín
Dostupnost časová: výjezdy Český Brod pátek 13:00 – 15:00
Kapacita: okamžitá kapacita 5 klientů
Problémy: nízké dotace neumožňují optimální provoz služby
Budoucí plány: při dostatečném financování rozšíření provozní doby v Č. Brodě
Spirála pomoci – terénní odlehčovací služba
Druh služby: terénní odlehčovací služba podpora samostatného života seniorů a handicapovaných osob
v domácím prostředí
Cílová skupina: senioři a osoby zdravotně postižené
Dostupnost teritoriální: Kolín, Český Brod a jejich okolí
Dostupnost časová: až 24 hod denně a 7 dní v týdnu
Kapacita: 10 klientů
Problémy: zajištění kvalifikovaných pracovníků a zajištění jejich odpovídajícího finančního ohodnocení
Budoucí plány: rozšíření služby dle potřeb poptávky, pořízení bezbariérového auta, rozšíření sortimentu
půjčovny kompenzačních pomůcek

Spirála pomoci – osobní asistence
Druh služby: osobní asistence - podpora samostatného života seniorů a handicapovaných osob v domácím
prostředí.
Cílová skupina: senioři a osoby zdravotně postižené
Dostupnost teritoriální: Kolín, Český Brod a jejich okolí
Dostupnost časová: až 24 hod denně a 7 dní v týdnu - podle potřeb klienta
Kapacita: 56 klientů
Problémy: zajištění kvalifikovaných pracovníků a zajištění jejich odpovídajícího finančního ohodnocení
Budoucí plány: rozšíření služby dle potřeb poptávky, pořízení bezbariérového auta, rozšíření sortimentu
půjčovny kompenzačních pomůcek

Zvoneček Bylany – Domov pro osoby se zdravotním postižením
Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, posláním služby je poskytování pobytových
služeb, zajištění sociální a zdravotní péče, podpora samostatnosti v sebeobsluze a vzdělávání klienta.
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 3 do 45 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitý provoz
Kapacita: 60 klientů
Budoucí plány: vybudování dalších tréninkových bytů – příprava klientů na život v chráněném bydlení, větší
integrace klientů do společnosti
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Zvoneček Bylany –Týdenní stacionář
Druh služby: Týdenní stacionář, posláním služby je poskytování ambulantních služeb, zajištění sociální a
zdravotní péče, podpora samostatnosti v sebeobsluze a vzdělávání klienta.
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 3 do 45 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: pondělí a- pátek 7:00 – 19:00
Kapacita: 3 klienti
Budoucí plány: navýšení kapacity

Zvoneček Bylany – Denní stacionář
Druh služby: Denní stacionář, posláním služby je poskytování ambulantních služeb, zajištění sociální a
zdravotní péče, podpora samostatnosti v sebeobsluze a vzdělávání klienta.
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 3 do 45 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: pondělí a- pátek 7:00 – 19:00
Kapacita: 4 klienti
Budoucí plány: navýšení kapacity

Zvoneček Bylany – Odlehčovací služba
Druh služby: Pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnosti z důvodu svého zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 3 do 45 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitá služba
Kapacita: 5 lůžek
Problémy: nedostatek kapacit o letních prázdninách a v zimních měsících
Budoucí plány: navýšení kapacity

Zvoneček Bylany – Chráněné bydlení
Druh služby: Podpora samostatného bydlení a začleňování do běžného způsobu
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku od 3 do 45 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitá služba
Kapacita: 12 klientů v chráněném bydlení Bylany, 6 klientů v chráněném bydlení Polepy
Problémy: nedostatek kapacity
Budoucí plány: zvýšení kapacity – nákup další nemovitosti, více pracovních míst pro klienty chráněného
bydlení
Život 90 Zruč na Sázavou, z. ú. – Tísňová péče
Druh služby: Tísňová péče
Cílová skupina: senioři a osoby zdravotně postižené
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Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitá služba
Kapacita: 1000 klientů
Problémy: ekonomické problémy
Budoucí plány: celorepublikové rozšíření služby a stálé zlepšování služby

3.2 Přehled dalších dostupných sociálních a návazných služeb
Další sociální služby jsou zajištěny mimo území ORP Český Brod, nejvíce z těchto služeb je v Kolíně,
Nymburce a Praze. Jedná se konkrétně o následující služby:
Azylové domy
Nejbližší azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem je provozován Arcidiecézní
charitou Praha. Další azylový dům se nachází v Horních Počernicích, jeho kapacita je 84 lůžek. Potřeby
města na azylové ubytování jsou řešeny právě v tomto zařízení.
Centrum denních služeb
Tato služba není k dispozici ani na okrese Kolín, Nymburk a Praha – východ.
Domov se zvláštním režimem
Sanatorium Topas, s. r. o., Škvorec - toto zařízení poskytuje sociální služby pro osoby s různým typem
organické duševní choroby, osobám s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Celkem je v
sanatoriu k dispozici 126 lůžek.
G-HELP, Kouřim, - pobytová služba pro soby s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení
pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
léčby.
Nejbližším zařízením je Dům na půl cesty "Barry" v Býchorech u Kolína.
Intervenční centrum
Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Na základě zákonné povinnosti
kontaktují osobu ohroženou, a to nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání
ze společného obydlí. Služba obsahuje sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a
oprávněných zájmů. Klienti z území ORP Český Brod mohou využívat služby těchto organizací:
Respondeo, z. s., Nymburk – Centrum pro pomoc obětem domácího násilí v Nymburce
Respondeo, z. s., Nymburk – Centrum pro pomoc obětem domácího v Kolíně

Kontaktní centrum
Služby pro klienty z Českého Brodu a okolí nabízí organizace Prostor plus, o. p. s. v Kolíně.
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Krizová pomoc
Povídej, z. s. Kutná hora - telefonická krizová pomoc (krizová linka), poradna pro osoby v tísni.
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Nejbližší centrum se nachází v Brandýse nad Labem a je provozováno Arcidiecézní charitou Praha. Další je
provozováno v Nymburce Farní charitou Nymburk.
Noclehárny
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování. Služba je dostupná pouze v Praze, například ji provozuje Naděje či Armáda spásy.
Odborné sociální poradenství
Tuto službu zajišťují:
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje – pobočka v Kolíně
Respondeo, z. s., Nymburk – pobočka občanské poradny v Pečkách
Respondeo, z. s., Nymburk – Centrum pro pomoc obětem v Nymburce
Centrum psychologicko sociálního poradenství Kolín – individuální, párové a rodinné poradenství
Centrum psychologicko sociálního poradenství Nymburk - – individuální, párové a rodinné poradenství
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú. - poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a pečujícím rodinám o osoby se zdravotním postižením
Centrum pro integraci cizinců v Kolíně – poradenství specializované pro cizince žijící v ČR
Prostor plus, o. p. s. – poradenství se zaměřuje především finanční a dluhovou problematiku (půjčky,
dluhy, exekuce, oddlužení, vzdělávání ve finanční gramotnosti), pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
(uplatnění na trhu práce) a na problematiku bydlení a usiluje přitom o zlepšení či stabilizaci nepříznivé
sociální situace klientů. Dále jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro matky „bývalé uživatelky“ a
kontaktní a poradenské služby pro uživatele drog, rodiče a blízké okolí
Rozum a Cit, z. s., Říčany- poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči
Zrakově postižení a další zájemci mohou využívat služeb organizace Rozhledna – poradenské služby pro
život s těžkým zrakovým postižením, z. ú., která poskytuje specializované poradenství v problematice
zrakového postižení, pořádá vzdělávací a zážitkové programy a dlouhodobě vyvíjí popularizační publikační
činnost k tomuto tématu. Organizace sídlí v Českém Brodě. Poradenství rovněž poskytuje Sociálně právní
poradna při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, z. s. v Praze.
Odlehčovací služby
Tyto služby jsou rovněž zajišťovány těmito poskytovateli:
Domov seniorů Úvaly
Volno, občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením
Pečovatelská služba
Je zajišťována v obcích Bříství, Vykáň, Kounice a Černíky organizací Centrum zdravotních a sociálních služeb
Poděbrady, o. p. s.
Podpora samostatného bydlení
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Na tuto službu má registraci pouze zařízení Domov Na Hrádku v Červeném Hrádku. Kapacita služby jsou 2
uživatelé.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Služba je nabízena v rámci osobní asistence, kterou v regionu poskytuje organizace HEWER nebo Spirála
pomoci .
Raná péče
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům
ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu. Tato služba zajišťována Oblastní charitou Kutná Hora, Středisko Na Sioně a dále
pražským střediskem Diakonie ČCE. Pro děti se sluchovým postiženým je poskytována raná péče organizací
TAMTAM a pro děti se zrakovým postižením organizace EDA, z. ú.
Služby následné péče
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém
zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.
Tuto službu lze využít v Praze, provozuje je například DROP IN o. p. s. či SANANIM z. ú.
Telefonická krizová pomoc
Krizovou linku provozuje Povídej, z. s. se sídlem v Kutné Hoře.
Tlumočnické služby
Tuto službu je možné využít prostřednictvím České komory tlumočníků znakového jazyka.
Sociální rehabilitace
Tato služba je také poskytována organizací FOKUS, které se zaměřuje na poskytování služeb pro duševně
nemocné.
Fokus Mladá Boleslav z. s. – Centrum sociální rehabilitace pobočka v Kolíně- určeno pro duševně nemocné,
zaměřeno na jejich začlenění do společnosti a udržení psychické rovnováhy.
Fokus Mladá Boleslav z. s. – Centrum sociální rehabilitace pobočka v Nymburce - určeno pro duševně
nemocné, zaměřeno na jejich začlenění do společnosti a udržení psychické rovnováhy.
Pro zrakově postižené jsou určeny služby pražské organizace Tyfloservis, o. p. s. s celostátní působností,
která pořádá rehabilitační kurzy pro samostatné zvládání pro život nezbytných dovedností.
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném
trhu práce. Služba je zajišťována těmito organizacemi:
Diakonie ČCE, středisko Střední Čechy
Fokus s pobočkou v Mladé Boleslavi.
Terapeutické komunity
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Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových
látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.
Jde o velmi specifickou službu, která není dostupná ani v hlavním městě.
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4. Návrhová část
4.1 Přehled všech cílů a opatření
Oblast 1 - Společné cíle sociálních služeb
Cíl 1.1

Zvýšit informovanost o sociálních službách

Opatření 1.1.1
Opatření 1.1.2
Opatření 1 1.3
Opatření 1.1.4

Vytvoření katalogu sociálních služeb a jeho aktualizace
Vytvoření webového portálu k sociálním službám
Organizace burzy sociálních služeb
Podpora informovanosti o sociálních službách

Cíl 1.2

Podpora procesu plánování sociálních služeb

Opatření 1.2.1.
Opatření 1.2.2
Opatření 1.2.3

Zachování komunitního plánování a podpora této činnosti a aktualizace
podkladů pro KPSS
Zapojení veřejnosti do procesu plánování
Rozšíření procesu plánování do území ORP či území MAS Region Pošembeří

Cíl 1.3

Zefektivnit financování sociálních služeb a podpora vzdělávání

Opatření 1.3.1

Aktualizace pravidel poskytování finančních prostředků z rozpočtu města na
sociální služby
Zajištění informovanosti o finančních zdrojích pro poskytovatele sociálních
služeb
Podpora vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků

Opatření 1.3.2.
Opatření 1.3.3

Oblast 2 – Senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl 2.1

Udržení a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP

Opatření 2.1.1
Opatření 2.1.2

Vytvoření denního stacionáře pro seniory
Rozšíření služeb domov pro seniory pro osoby s demencí

Cíl 2.2

Podpořit vybudování odpovídajícího bydlení pro seniory a osoby se ZP

Opatření 2.2.1
Opatření 2.2.2

Výstavba domu s pečovatelskou službou
Rozšířit kapacity chráněného bydlení pro klienty domova pro zdravotně
postižené a zajistit dostatečné kapacity bydlení pro zdravotně postižené

Cíl 2.3

Podpora aktivizace seniorů a osob se ZP

Opatření 2.3.1
Opatření 2.3.2
Opatření 2.3.3
Opatření 2.3.4

Rozvíjení a podpora klubů pro seniory
Zvýšení informovanosti seniorů o pořádaných akcích
Podpora a rozvoj aktivizačních programů pro seniory
Zajištění pracovních příležitostí při klienty zařízení Bylany Zvoneček

Cíl 2.4

Podpora setrvání seniorů a osob se ZP v přirozeném prostředí

Opatření 2.4.1
Opatření 2.4.2
Opatření 2.4.3
Opatření 2.4.4

Zajištění péče domácího hospice
Propagace využívání pečovatelské služby
Podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené
Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb seniorů a
propagace této služby
Zachování služeb domácí zdravotní péče a osobní asistence
Udržení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Opatření 2.4.5
Opatření 2.4.6
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Oblast 3 – Rodina, děti a mládež
Cíl 3.1

Podpora sociálních a návazných služeb pro rodinu a děti

Opatření 3.1.1
Opatření 3.1.2
Opatření 3.1.3
Opatření 3.1.4
Opatření 3.1.5
Opatření 3.1.6

Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež více do území ORP
Vytvoření zázemí pro NZDM Klub Zvonice
Podpora programů podporujících rodinu
Zajištění odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci pro děti a rodinu
Hledání možností k zajištění služeb mediátora
Podporovat využití rodinných konferencí jako metody sociální práce

Cíl 3.2

Podpora preventivních a volnočasových aktivit pro děti a mládež

Opatření 3.2.1
Opatření 3.2.2.
Opatření 3.2.3
Opatření 3.2.4
Opatření 3.2.5

Vybudování zázemí pro náctileté
Pořádání příměstských táborů a pobytových akcí pro sociálně znevýhodněné děti
Zajištění volnočasových činností pro děti a mládež ze znevýhodněných rodin
Využití vnitřní ch prostor areálu na Kutilce pro dětský klub
Podpora mezigeneračního soužití

Cíl 3.3

Podpora prevence sociálně patologických jevů

Opatření 3.3.1
Opatření 3.3.2
Opatření 3.3.3

Rozšířit primární prevenci i na 1. stupeň ZŠ
Spolupracovat s ICM při poskytování informací z oblastí sociálně patologických jevů
Vyhledávání ohrožených dětí

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

Oblast 4 – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Cíl 4.1

Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Opatření 4.1.1
Opatření 4.1.2
Opatření 4.1.3

Zajištění služeb protidluhového poradenství
Provádění sociální práce na ubytovnách
Zřízení sociálního šatníku

Cíl 2

Zajištění pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení

Opatření 4.2.1
Opatření 4.2.2.

Nastavení systému prostupného bydlení
Zajištění bydlení pro osoby v krizi

Cíl 3

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

Opatření 4.3.1
Opatření 4.3.2
Opatření 4.3.3

Příprava podmínek pro zajištění protidrogové prevence
Ochrana proti gamblerství a hazardu
Podpora terénních programů pro drogově závislé

Cíl 4

Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením

Opatření 4.4.1
Opatření 4.4.2

Zajištění poradenských služeb pro nezaměstnané
Využití možností sociálního podnikání pro vznik nových pracovních příležitostí

Cíl 5

Posílit prevenci kriminality na místní úrovni

Opatření 4.5.1
Opatření 4.5.2

Podpora preventivní činnosti MP
Podpořit spolupráci Policie ČR s městem, neziskovými organizacemi a veřejností
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4.2 Popis jednotlivých opatření
4.2.1 Oblast 1 Společné cíle sociálních služeb

Cíl 1.1 Zvýšit informovanost o sociálních službách
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace

1.1.1 Vytvoření katalogu sociálních služeb a jeho aktualizace
Stávající katalog sociálních služeb byl zpracován v roce 2013, údaje v něm uvedené
již neodpovídají skutečnosti. V druhé polovině roku 2016 se začalo se zpracováním
nového katalogu. Katalog byl dokončen ke konci roku 2016, v roce 2017 se bude
pracovat na jeho elektronické verzi. Na grafiku a tisk adresáře získalo město dotaci
z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Je plánováno vytištění 1000 ks
katalogu.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Město Český Brod
2016 - 2017
Město Český Brod, Středočeský kraj
49 000 Kč, je zajištěno v rámci rozpočtu na rok 2016 z kapitoly na komunitní
plánování a dále z dotace Středočeského kraje (20 000 Kč)

1.1.2 Vytvoření webového portálu k sociálním službám
Návrh tohoto opatření vznikl z projektu Meziobecní spolupráce. Opatření je již
průběžně naplňováno, některé informace k sociálním službám jsou obsaženy na
webu města v sekci Zdravý Brod. Nicméně údaje zde uvedené je třeba zpřehlednit
doplnit, upravit a dát jim jednotnou formu.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Město Český Brod
2018
Město Český Brod , dotace z OPZ
Bylo by řešeno v rámci případné dotace z OP Zaměstnanost, odhadované náklady
činí 50 000 až 60 000 Kč.

1.1.3 Organizace burzy sociálních služeb
Opatření by mělo přinést větší informovanost o poskytovatelích jednotlivých služeb a
vést k popularizaci sociálních služeb. K jeho naplnění je nutné zvolit akci města,
v rámci které by bylo vhodné burzu uspořádat. Nejvhodnější se jeví akce „Brodění“,
kterou by mělo město organizovat na jaře 2017 a měly by se zde prezentovat školy a
neziskové organizace.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Zájem veřejnosti o sociální služby
Český Brod a poskytovatelé sociálních služeb na území ORP Český Brod
2017-2018
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Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Město Český Brod, dotace z OPZ
50 000 Kč

Opatření

1.1.4 Tvorba informačních materiálů k sociálním službám
O některých sociálních i návazných službách neexistuje dostatečné povědomí u
veřejnosti. Názvy těchto služeb jsou zbytečně složité a běžný klient si nedovede
představit, co je smyslem a co obsahuje daná služba. Cílem tohoto opatření je
přiblížit obsah vybraných služeb. Dále se předpokládá podpora pořádání dnů
otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Propagace poskytovatelů sociálních služeb
Zvýšení zájmu veřejnosti o sociální problémy
Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2017-2019
Město Český Brod, Středočeský kraj, OP Zaměstnanost
30 000 Kč ročně v rámci částky vyčleněné z rozpočtu města na KPSS

Cíl 1.2 Podpora procesu plánování sociálních služeb
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři

1.2.1

Zachování komunitního plánování a podpora této činnosti a aktualizace
podkladů pro KPSS
Komunitní plánování je vhodným nástrojem, jak slaďovat potřeby uživatelů
sociálních služeb s nabízenými sociálními službami. Město Český Brod komunitně
plánuje již od roku 2009, v roce 2009 byl vydán první komunitní plán. Cílem je
rozvíjet sociální služby, které jsou v území potřebné.
Zvýšení dostupnosti sociálních služeb
Zvýšení informovanosti o sociálních službách
Podpora spolupráce a komunikace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, veřejnost
2017-2019
Město Český Brod, dotace z OPZ
180 000 Kč ročně; tato částka je vyčleněna z rozpočtu

1.2.2 Zapojení veřejnosti do procesu plánování
V současné době je zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb velmi
nízké. Je důležité tuto skupinu více zaktivizovat a vzbudit v ní zájem o tuto
problematiku. Zapojení je možné více posílit pořádáním dnů otevřených dveří,
zvyšováním informovanosti obyvatel o sociálních službách (publikace
v Českobrodském zpravodaji).
Posilování pocitu sounáležitosti
Zvýšení zájmu obyvatel o sociální problémy
Město Český Brod, jednotliví poskytovatelé sociálních služeb
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Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2017-2019
Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb
Bude realizováno v rámci opatření 1.2.1

Opatření

1.2.3

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Rozšíření procesu plánování do území ORP Český Brod či území MAS Region
Pošembeří
Podle zákona o sociálních službách § 92 písm. D) obecní úřad s rozšířenou působností
má na území svého obvodu koordinovat poskytování sociálních služeb. V území příliš
nefunguje spolupráce obcí, pokud jde o zajištění sociálních služeb. Rozšíření
plánování na větší území a zapojení více poskytovatelů i zadavatelů by zefektivnilo
poskytování sociálních služeb. Podmínkou realizace tohoto opatření je zájem ze
strany obcí ORP Český Brod.
Zvýšení informovanosti o sociálních službách na obcích
Město Český Brod a obce ze správního obvodu ORP
2018 -2019
OPZ (EU)
500 000 Kč ročně, pokud bude realizován projekt z OP Zaměstnanost, město by mělo
spoluúčast 5% z těchto nákladů

Cíl 1.3 Zefektivnit financování sociálních služeb
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

1.3.1

Aktualizace pravidel poskytování finančních prostředků z rozpočtu města
na sociální služby a navýšení alokace
Od roku 2014 je možné získat finanční prostředky na sociální služby v rámci
dotačního titulu města – Program podpory aktivit v sociální oblasti. Pro tento
Program jsou vytvořena pravidla, na jejichž základě je určena nárok a výše dotace.
Tyto pravidla je třeba upravit a doplnit, aby se vztahovala na všechny potřebné
služby a nikoli pouze na registrované sociální služby. Rovněž je třeba upravit
jednotlivá kritéria bodového hodnocení vzhledem k tomu, že je nelze aplikovat na
všechny přijaté žádosti o dotaci. Dále je žádoucí zvýšit alokaci finančních prostředků
pro Sociální program, stávající částka nestačí pokrýt požadavky všech služeb.
Zajištění financování potřebných služeb
Vyjasnění a sjednocení kritérií hodnocení žádostí o dotaci
Město Český Brod
2017
Město Český Brod
0 Kč, jde o činnost zajišťovanou v rámci náplně činnosti odboru sociálních věcí

1.3.2

Zajištění informovanosti o finančních zdrojích pro poskytovatele sociálních
služeb
Financování sociálních služeb je více zdrojové. 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 webu
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Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

a zasílat je přímo zájemcům o tyto informace.
Zvýšení informovanosti
Efektivní využití finančních zdrojů
Město Český Brod
2017-2019
Město Český Brod
Náklady jsou zahrnuty již v opatření 1.2.1
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4.2.2 Oblast 2 Senioři a osoby se zdravotním postižením
SWOT analýza
Silné stránky
Existence pobytových služeb pro seniory
Fungující pečovatelská služba a asistenční služba
Existence zařízení pro zdravotně postižené –
Zvoneček
Zájem seniorů o aktivní život
Odbornost a kvalita poskytovaných služeb
Rozvoj domácí péče
Zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek
Vznik klubu seniorů v rámci T. J. Sokol Český Brod
Příležitosti
Senioři patří mezi nejčastější klienty sociálních
služeb
Zvyšování kvality sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb
Nové programovací období
Spolupráce neziskového sektoru

Slabé stránky
Chybějící odlehčovací služby pro seniory
Chybějící dům s pečovatelskou službou
Chybějící služby pro zdravotně postižené
Chybějící bezbariérové přístupy
Nízké investice do sociálních služeb
Nedostatek pracovních příležitostí pro zdravotně
postižené
Nízké ohodnocení sociálních pracovníků
Hrozby
Stárnutí obyvatelstva
Neochota seniorů využívat sociální služby
Opomíjení významu sociálních služeb z hlediska
samosprávy v menších obcích
Rozpad vícegeneračního soužití
Nízké nebo žádné dotace na pobytové služby pro
seniory

Cíl 2.1 Udržení a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory a osoby se ZP
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

1.3.3 Vytvoření denního stacionáře pro seniory
Tato služba není pro občany z Českého Brodu o okolí zcela dostupná, nejbližší
stacionář je v Kolíně a v Úvalech. Využití těchto služeb mimo Č. Brod naráží na
komplikace spojené se zajištěním dopravy do zařízení a také je finančně náročnější.
Plánovaná kapacita této služby jsou 4 osoby.
Zabránění sociální izolace
Zabránění předčasné institucionalizace
Umožnění pečujícím osobám chodit do zaměstnání
Město Český Brod, Domov ANNA
2017
Město Český Brod
V rámci stávajícího rozpočtu příspěvkové organizace

1.3.4 Rozšíření služeb domova pro seniory pro osoby s demencí
Připravovaný návrh změny zákona o sociálních službách umožní spojit některé
sociální služby. Předpokládá se, že služba domovy se zvláštním režimem nebude již
existovat, neboť se spojí se službou domov pro seniory v jednu službu domov sociální
péče. Tato zákonná úprava by umožnila zajištění péče o osoby s demencí, aniž by
bylo nutné podstupovat proces registrace nové služby. Realizace tohoto opatření se
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Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

bude odvíjet v závislosti na tom, jaké bude znění novely zákona o sociálních službách.
Vytvoření bezpečnějšího zázemí pro seniory
Vytvoření podmínek odpovídajících zdravotnímu stavu seniorů
Město Český Brod, Domov ANNA
2018-2019
Město Český Brod
V rámci stávajícího rozpočtu příspěvkové organizace

Cíl 2.2 Podpořit vybudování odpovídajícího bydlení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2.2.1 Výstavba domu s pečovatelskou službou
Ve městě stoupá počet seniorů, za posledních deset let vzrostl počet osob starších 65
let o 27,3%. V roce 2015 žilo ve městě 1304 osob starších 65 let. 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.
Podpora samostatného života seniorů a zároveň zajištění péče o ně
Snížení nákladů na bydlení
Zabránění předčasné institucionalizace seniora
Město Český Brod
2019
Město Český Brod, MMR
Nyní nelze objektivně určit, záleží na lokalitě a objektu stavby

2.2.2

Rozšíření kapacity chráněného bydlení pro klienty domova pro
zdravotně postižené a zajistit dostatečné kapacity bydlení pro
zdravotně postižené
Stávající kapacita chráněného bydlení je nedostatečná, bylo by potřebné určitý počet
klientů z domova umístit do chráněného bydlení, nejlépe do bytů, které by byly ve
vlastnictví Zvonečku nebo v pronájmu. Opatření je potřebné, avšak naráží na finanční
limity a nalezení vhodných objektů pro bydlení. Prvním krokem bude nalezení
vhodného objektu pro tento účel.
Podpora soběstačnosti klientů
Středočeský kraj, Zvoneček Bylany
2019
Středočeský kraj

Cíl 2.3 Podpora aktivizace seniorů a osob se ZP
35

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2.3.1 Rozvíjení a podpora klubů pro seniory
Ze zjištěných potřeb seniorů vyplývá jejich zájem o různé společenské, kulturní a
vzdělávací aktivity. V Českém Brodě nefungovalo žádné stabilní zázemí, kde by se
mohli senioři setkávat. 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, např. se Spirálou pomoci. Předpokládá se pořádání kavárniček pro seniory,
posezení s hudbou a tvořivých dílen a přednášek.
Udržení přirozených sociálních kontaktů
Posílení seberealizace seniorů
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu
T. J. Sokol Český Brod, Spirála pomoci
2017-2019
Dotace, město Český Brod
12 000 Kč ročně

2.3.2 Zvýšení informovanosti seniorů o pořádaných akcích
Senioři se obtížněji dostávají k nejrůznějším informacím, které jsou přenášeny
moderními technologiemi, k nimž nemají senioři přístup nebo je neumí úplně
správně používat. Problémem může být například čitelnost informací na webových
stránkách.
Snazší informační dostupnost
Aktivizace seniorů
Zvýšen zájmu seniorů o společenské dění
Město Český Brod, poskytovatelé sociálních služeb, neziskové organizace
2017-2019
Město Český Brod
V rámci rozpočtu na komunitní plánování sociálních služeb

2.3.3 Podpora a rozvoj aktivizačních programů pro seniory
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.
Podpora přirozených sociálních kontaktů
Aktivizace seniorů, pozitivní vliv na jejich psychickou pohodu
Posílení seberealizace seniorů
Podpora mezigeneračního soužití
Město Český Brod, T. J. Sokol Český Brod, Spirála pomoci, Domov ANNA, Městská
knihovna
2017-2019
Město Český Brod, neziskové organizace
V rámci rozpočtu jednotlivých organizací
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Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění
Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2.3.4 Zajištění pracovních příležitostí při klienty zařízení Bylany Zvoneček
Stávající možnosti zaměstnání pro klienty jsou velmi omezené a jsou vázány pouze
na chod zařízení Zvoneček Bylany (provoz kuchyně, prádelny, údržba). Bylo by třeba
najít pro ně pracovní uplatnění i mimo zařízení.
Posílení seberealizace klientů
Větší zapojení klientů do běžného života
Zvoneček Bylany, Úřad práce, město Český Brod
2017 -2019
Zvoneček Bylany, OPZ

Cíl 2.4 Podpora setrvání seniorů a osob se ZP v přirozeném prostředí
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2.4.1 Zajištění péče domácího hospice
Na území chybí jakékoli služby tohoto typu. V Lysé nad Labem vznikl v roce 2015
domácí hospic. Jeho služby bude možné využívat v rámci města. Zařízení získalo na
jaře registraci od KÚ a od podzimu by mohlo začít plně fungovat. Je nutné zjistit
možnosti spolupráce a využití této služby, její podmínky poskytování a dále službu
zpropagovat.
Možnost prožít konec života v domácím prostředí
Pozitivní dopad na rodinné vztahy
Město Český Brod, Nablízku, z. ú,
2017 -2019
Město Český Brod
Částečná podpora města z dotačních programů, závisí na počtu klientů

Opatření

2.4.2

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

K rozšíření využití této služby může přispět osvěta veřejnosti, zvýšení

Předpokládaný
dopad opatření

Podpora soběstačnosti seniorů
Zvýšení kvality života seniorů
Město Český Brod, Domov ANNA

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a

Propagace využívání pečovatelské služby

informovanosti občanů o možnosti využití pečovatelské služby. Rovněž je třeba
zmapovat poskytování služby a zvážit rozšíření provozní doby pečovatelské služby.

2017-2019
Město Český Brod
V rámci rozpočtu příspěvkové organizace

2.4.3 Podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené
Současná nabídka dopravních služeb je finančně nedostupná. Organizace
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jeho zdůvodnění

ProMedicus nabízí cestu za 400 Kč. Spirála pomoci má stanoveno jízdné 8 Kč za km,
přitom musí vyjíždět z Kolína. Inspirací mohou být aktivity měst jako jsou Poděbrady
nebo Brandýs nad L., které zavedly pro seniory a handicapované dopravu do
vybraných míst po městě (lékař, nákupní střediska, nádraží, hřbitov apod.) za
jednotnou cenu

Předpokládaný
dopad opatření

Podpora soběstačnosti seniorů
Zvýšení kvality života seniorů
Město Český Brod

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a

2017-2019
Město Český Brod
v rámci rozpočtu na komunitní plánování sociálních služeb

2.4.4

Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb seniorů a
propagace této služby
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
Větší pocit bezpečí
Podpora života v přirozeném prostředí
Zabránění zbytečného poškození zdraví či úmrtí
Život 90, z. ú., město Český Brod
2017-2019
Město Český Brod
Příspěvek 2000 Kč na zajištění služby pro nového klienta

2.4.5 Zachování služeb domácí zdravotní péče a osobní asistence
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.
Možnost života v přirozeném prostředí
Zachování sociálních kontaktů
Spirála pomoci, PROMEDICUS, Hewer,
2017-2019
Spirála pomoci, PROMEDICUS, Hewer

2.4.6 Udržení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
V roce 2013 byla zřízena ve městě půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
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jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

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.
Snazší přístup k této službě
Pozitivní vliv na kvalitu života
Spirála pomoci
2017-2019
Spirála pomoci
Podpora města poskytnutím zázemí pro půjčovnu
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4.2.3 Oblast 3 Rodina, děti a mládež
SWOT analýza
Silné stránky
Fungující sociální služby pro rodiny s dětmi
Komunitní plánování sociálních služeb
Existence pedagogicko psychologické poradny ve
městě

Příležitosti
Odborný potenciál pracovníků v sociálních službách
Zvyšování kvality sociálních služeb
Nové programovací období
Spolupráce neziskového sektoru

Slabé stránky
Chybějící azylový dům pro rodiče s dětmi
Nedostatečné prostory nízkoprahového zařízení pro
děti a mládeže
Nedostatek volnočasových příležitostí pro
neorganizovanou mládež
Nedostatečná podpora prevence sociálně
patologických jevů
Nedostatečná kapacita ZŠ
Chybějící krizové ubytování
Nízká poptávka po preventivních programech
Hrozby
Opomíjení významu sociálních služeb z hlediska
samosprávy v menších obcích
Rozpad vícegeneračního soužití

Cíl 3.1. Podpora sociálních a návazných služeb pro rodinu a děti

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění
Předpokládaný
dopad opatření

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

3.1.1

Rozšíření služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež více do území
ORP
NZDM poskytuje své služby na území města Český Brod, dále dojíždí do obce
Chrášťany a Poříčan. Potřeba a zájem o tyto služby je ve Štolmíři, Přistoupimi a
Tuchorazi. Služby je možné rozšířit i dalších obcí, pokud budou mít zájem.
Snazší přístup k této službě
Podpora začlenění dětí mezi vrstevníky a do místní komunity
Podpora sociálních dovedností dětí
Omezení výskytu sociálně patologických jevů
LECCOS, z. s., město Český Brod
2017-2019
LECCOS, z. s., město Český Brod, dotčené obce
Náklady na čtyřhodinovou práci s dětmi vychází cca na 2 200 Kč

3.1.2 Vytvořit zázemí pro NZDM Zvonice
Nízkoprahový klub je nyní v areálu na Kutilce, kde má uzavřenu smlouvu do konce
roku 2016. Město Č. Brod ve spolupráci s LECCOS z. s. požádalo o podporu z IROP na
přetavbu budovy nemocnice, která bude fungovat jako základna pro nízkoprahové
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Předpokládaný
dopad opatření

zařízení pro děti a mládež. Pokud bude žádosti vyhověno, dojde k rekonstrukci
stavby pro účely poskytování této sociální služby. Rovněž se počítá s dalším
rozšířením aktivit LECCOS z. s.
Podpora začlenění dětí mezi vrstevníky a do místní komunity
Podpora sociálních dovedností dětí
Omezení výskytu sociálně patologických jevů

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

LECCOS, z. s., město Český Brod

Opatření

3.1.3 Podpora programů podporujících rodinu
Jde o opatření z předcházejícího plánu, které je nutné zachovat. Podpora programů a
služeb pro rodinu je důležitá pro řešení problémů dysfunkčních rodin. V Českém
Brodě tyto služby zajišťuje LECCOS z. s. , který provádí sanaci rodin a poskytuje
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Aktivizace rodin k řešení problémů v rodině
Zvýšení rodičovských kompetencí, schopností a dovedností v péči o dítě,
Posílení funkčnosti a stability rodiny
LECCOS, z. s. město Český Brod

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2017-2018
IROP
5 675 070 Kč

2017-2019
Město Český Brod, LECCOS, z. s.
50 000 Kč ročně

3.1.4

Zajištění odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci pro děti a
rodinu
Poptávka po službě psychologické pomoci byla naplněna v rámci projektu Sdílené
radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod, který byl realizován v roce 2014 a
2015 a v jehož rámci vznikla v Českém Brodě pedagogicko psychologická poradna.
Stále se jeví jako potřebné mít k dispozici psychologa jako spolupracovníka orgánu
sociálně právní ochrany dětí. V rámci opatření se budou hledat možnost, jak tuto
službu zajistit.
Zvýšení dostupnosti této služby
Prevence sociálně patologických jevů
Podpora zdravých vztahů dítěte
Město Český Brod, LECCOS, z. s.
2018-2019
Město Český Brod, OP Zaměstnanost
Bude financováno v rámci rozpočtu na komunitní plánování sociálních služeb
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Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

3.1.5 Hledání možností k zajištění služeb mediátora
Mediace je metoda, která je využívána rodiči při řešení rozvodových sporů a situací
po rozvodu. Tato metod pomáhá děti ochránit je před důsledky rozvodu. Na území
ORP Český Brod však neexistuje povědomí o této službě a ani není nijak
propagována. Zvýšení informovanosti by bylo však žádoucí s ohledem na počet
rozvodů, počet rozvodů na 1000 obyvatel v roce 2015 činil 2,8 rozvodu.
Zvýšení informovanosti o této službě
Snížení porozvodových konfliktů
Snížení psychické zátěže pro dítěte dané rozvodem
Město Český Brod
2017-2019
Město Český Brod
V rámci rozpočtu na komunitní plánování sociálních služeb

3.1.6 Podporovat využití rodinných konferencí jako metody sociální práce
Jde o jednu z možných metod sociální práce, která klade důraz na individuální přístup
k rodinám a přenáší zodpovědnost řešení situace na členy rodiny. LECCOS, z. s.
disponuje odbornými znalosti k aplikaci této metody a mohl by je rozšiřovat v praxi.
K využívání této metody je třeba získat finanční prostředky, jako možnost se nabízí
dotační tituly MPSV, odbor pro rodinu. Realizace tohoto opatření bude závislá na
úspěšnosti projektu.
Zvýšení funkčnosti a stability rodin
LECCOS, z. s.
2017-2019
OPZ
Uspořádání jedné rodinné konference průměrně vyjde na 15 000,-

Cíl 3.2 Podpora preventivních a volnočasových aktivit pro děti a mládež
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

3.2.1 Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých
V Českém Brodě chybí místo, kde by se mohli scházet teenageři a trávit volný čas.
Důležité je vytipovat vhodné místo, kde by se dalo hřiště vytvořit. V úvahu připadá
hřiště ve Štolmíři, basketbalové hřiště na sídlišti či plocha v rámci SOŠ v Liblicích.
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.
Kvalitnější využití volného času
Snížení výskytu rizikového chování
Město Český Brod
2017-2019
Dotační zdroje
Nelze objektivně určit, záleží na lokalitě
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Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři

3.2.2

Pořádání příměstských táborů a pobytových akcí pro sociálně
znevýhodněné děti
Pořádání těchto akcí by umožnilo, aby se jich mohly účastnit i děti ze sociálně
znevýhodněných rodin. V ZŠ Praktické Český Brod jsou děti, které mají doporučení
být co nejvíce v kolektivu, avšak jejich sociální situace jim v tom brání. Jako určité
řešení se nabízí využít ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně
dětí, podle něhož mohou obce zřizovat tzv. výchovně rekreační tábory. Problém je
s financováním těchto táborů, jejich zřizování má sice oporu v zákoně, ale financovat
je nelze z dotace na výkon sociálně -právní ochrany dětí. Jednou z variant pro
financování je vypsat dotační titul přímo na tábory v rámci Sociálního programu nebo
tábory financovat přímo z částky určené na KPSS.
Posílení sociálních dovedností dětí
Omezení rizikového chování
Město Český Brod
2017-2019
Město Český Brod
50 000 Kč ročně

3.2.3

Zajištění volnočasových činností pro děti a mládež ze znevýhodněných
rodin
Toto opatření bylo v podobné formě uvedeno i v předchozím plánu. Jeho záměrem je
umožnit dětem ze sociálně znevýhodněných rodin účastnit se volnočasových aktivit,
které pro ně nejsou z finančních důvodů reálné. Konkrétně je pro tyto děti přispíváno
na jejich návštěvy Sokola, fotbalu a jízdy na koni.
Zapojení se mezi vrstevníky
Kvalitnější využití volného času
Posilování sebedůvěry dítěte
Město Český Brod, T. J. Sokol, NNO nabízející volnočasové aktivity pro děti
2017-2019
Město Český Brod
Financováno v rámci rozpočtu na KPSS

3.2.4 Využití vnitřních prostor areálu na Kutilce pro dětský klub
V tomto areálu nejsou využity prostory bývalé ubytovny. SK Český Brod zpracoval
žádost o dotaci na provozování dětského klubu do OPZ, s žádostí neuspěl. Tato
služba ve městě chybí, do družiny jsou přijímány děti pouze do 4. třídy a děti
z vyšších ročníků jsou již neorganizované. Záměrem je využít tyto prostory pro rodiny
s dětmi.
Kvalitnější využití volného času
Omezení výskytu sociálně patologických jevů
SK Český Brod, město Český Brod
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Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2018-2019
OPZ
4 000 000 Kč

Opatření

3.2.5 Podpora mezigeneračního soužití
Zkušenosti s podporou mezigeneračního soužití má Domov Anna a nezisková
organizace Magráta, která realizovala v domově pro seniory různé dílny, jichž se
účastnili společně obyvatelé domově a děti. Vzhledem k zjevnému přínosu této
aktivity je třeba ji podporovat a rozvíjet. Aktuálně má připravený projekt v této
oblasti LECCOS z. s..
Aktivizace seniorů
Obohacení života dětí a mladých lidí
LECCOS, z. s.

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2017-2019
LECCOS, z. s. , město Český Brod
Částečná podpora z dotačního programu

Cíl 3.3 Podpora prevence sociálně patologických jevů
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování

3.3.1 Rozšířit primární prevenci i na 1. stupeň ZŠ
Praxe a odborné poznatky ukazují, že je třeba primární prevenci směřovat již
k mladším ročníkům. Opatření je potřebné, nicméně jeho realizace naráží na určité
překážky. Je třeba zmapovat, jaké organizace z území mohou provádět programy
primární prevence. Rovněž je otázka finanční dostupnosti těchto programů pro školy.
Snížení výskytu sociálně patologických jevů
Zvýšení informovanosti dětí a posílení jejich odpovědnosti
Základní školy, LECCOS, z. s., město Český Brod
2017-2019
Školy, LECCOS, z. s, pro II. stupeň bylo též spolufinancováno z prostředků KPSS,
50 000,-/ ročně, dotační tituly MŠMT, KÚ, různých nadací

Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři

3.3.2

Spolupracovat s ICM při poskytování informací z oblastí sociálně
patologických jevů
Při informačním centrum města funguje rovněž i informační centrum pro mládež
(ICM), které se podílí na rozšiřování informací i z oblasti prevence sociálně
patologických jevů. Je žádoucí tuto spolupráci zachovat a nadále udržovat. Forma
spolupráce bude spočívat ve vzájemném předávání informací.
Zvýšení informovanosti dětí a mládeže
Město Český Brod, NNO působí v ochraně dětí a prevenci sociálně patologických
jevů, školy v území ORP
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Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2017-2019
Město Český Brod
v rámci stávajícího rozpočtu města

Opatření

3.3.3 Vyhledávání ohrožených dětí
Podle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí má obecní úřad za
povinnosti vyhledávat ohrožené děti (např. děti, které jsou zanedbávané či týrané,
které neplní povinnou školní docházku, páchají trestnou činností, zneužívají alkohol a
jiné návykové látky) a zároveň je povinen projednat s rodiči nedostatky a ve výchově
dětí nebo s dítětem projednat nedostatky v jeho chování. Základní předpokladem
ochrany ohrožených dětí a pomoci jim, je o těchto dětech vědět, z tohoto důvodu
má obecní úřad tuto povinnost. Obce 1. stupně však vzhledem k svému
personálnímu obsazení a nárokům v jiných agendách, nejsou schopny tuto činnost
odpovědně zajišťovat. K naplňování této jejich povinnosti by jim mohla pomoci
činnost neziskové organizace LECCOS mající v této oblasti zkušenost.
Včasné odhalení problémů v rodině
Snížení výskytu sociálně patologických jevů

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

LECCOS, z. s. obce v území ORP Český Brod
2017-2018
OPZ
Realizováno v rámci sociálních služeb NZDM a SASRD,

Cíl 3.4. Zvyšovat povědomí o službách pro rodiny s dětmi
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

3.4.1

Zvýšení informovanosti o roli sociálních pracovníků v sociálně právní
ochraně dětí
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.
Zvýšení informovanosti veřejnosti
„Narovnání“ vnímání role sociálního pracovníka
Město Český Brod, LECCOS, z. s. školy v území ORP
2017-2019
Město Český Brod
V rámci stávajícího rozpočtu
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4.2.4 Oblast 4 Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
SWOT analýza
Silné stránky
Dobrá spolupráce MěÚ a Úřadu práce
Komunitní plánování sociálních služeb
Využívání veřejně prospěšných prací
Práce asistentů prevence kriminality

Příležitosti
Odborný potenciál pracovníků v sociálních
službách
Zvyšování kvality sociálních služeb
Nové programovací období
Areál nemocnice
Bytový fond města

Slabé stránky
Chybějící provázanost sociálních služeb
Chybějící azylové ubytování
Absence sociálního bydlení
Nedostatečná podpora prevence sociálně patologických
jevů, chybějící finance
Nemotivovanost klientů změnit svou sociální situaci
Chybějící dluhové poradenství
Omezení poskytování terénních programů
Hrozby
Nízké finanční ohodnocení pracovníků v sociálních
službách
Syndrom vyhoření

Cíl 4.1 Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

4.1.1 Zajištění služeb protidluhového poradenství
V Českém Brodě tato služba chybí, LECCOS posílá klienty s finančními problémy do
Nymburka a do Kolína, opatření je potřebné vzhledem k narůstajícímu počtu klientů
s dluhy a nařízenými exekucemi. Neřešení tohoto problému vede k sociálnímu
vyloučení zadlužených osob. Klienti s těmito problémy mohou využívat poradenství
občanské poradny v Nymburce, v Pečkách a dále poradnu provozovanou o.p.s.
Prostor plus. 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.
Bude se hledat zdroj financování tohoto opatření a jeho garant. V úvahu připadá
organizace RUBICON.
Včasné řešení problému
Zabránění sociálního vyloučení
Zvýšení kompetencí klienta
Město Český Brod, RUBICON.
2017-2019
OPZ
400 000 Kč

4.1.2 Provádění sociální práce na ubytovnách
Ve městě Český Brod funguje celkem 6 ubytoven s celkovou kapacitou 83osob. Tyto
ubytovny jsou stále naplněny. Mezi ubytovanými jsou lidé, kteří potřebují pomoc se
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Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

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.
Aktivizace klientů, zvyšování jejich samostatnosti
Zabránění sociálního vyloučení klientů
Včasné zachycení problému
Úřad práce, město Český Brod
2017-2019
Úřad práce, město Český Brod, OPZ
Lze financovat v rámci stávajících rozpočtů

4.1.3 Zřízení sociálního šatníku
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. Při realizaci tohoto opatření lze využívat zkušeností
s provozem sociálního šatníku v Kolíně. Toto opatření bude rozfázováno, nejprve
bude nutné zjistit podmínky fungování a prostorové a personální nároky.
Příznivý dopad na možné sociální vyloučení
Poskytnutí konkrétní pomoci potřebným klientům
Město Český Brod, Římskokatolická farnost?
2017-2019
Město Český Brod
V rámci rozpočtu na KPSS

Cíl 4.2 Zajištění pomoci osobám ohrožených ztrátou bydlení
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování

4.2.1 Nastavení systému prostupného bydlení
Ve městě není vytvořen systém prostupného bydlení, pro jeho sestavení nejsou
aktuálně finanční prostředky, nicméně je možné připravovat jeho budoucí podobu.
V rámci opatření by se zjistily, jaké jsou konkrétní potřeby bydlení ve městě a jeho
okolí. Bydlení by mělo mít více stupňů. První stupeň by představoval krizové byty (viz
opatření 4.2.2). Další stupněm by bylo sociální bydlení, které bude třeba řešit, pokud
bude přijat zákon o sociálním bydlení. Tento návrh reaguje na skutečnost, že ve
městě jsou jednotlivci i rodiny s dětmi, které jsou svou sociální situací diskriminováni
na trhu s bydlení, ale jsou schopny odpovědně využívat forem nájemního bydlení.
Zmapování potřeb bydlení
Zajištění potřeby bydlení pro osoby v sociální nepříznivé situaci
Omezení sociálního vyloučení
Město Český Brod
2018-2019
IROP,
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Předpokládané
náklady

Využití stávajícího bytového fondu

Opatření

4.2.2 Zajištění bydlení pro osoby v krizi
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.
Zajištění základní životní potřeby –bydlení
Včasné řešení problému
Zabránění sociálního vyloučení
Město Český Brod

Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

2018-2019
IROP
Nelze aktuálně objektivně určit

Cíl 4.3 Podpora prevence v oblasti závislostí a zajištění služeb pro osoby ohrožené
závislosti
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný

4.3.1 Příprava podmínek pro zajištění protidrogové prevence
Protidrogová prevence byla zjišťována organizací Českobroďák, která tuto činnosti
v současné době již nerealizuje. Je tedy nutné najít jiný způsob zajištění této
prevence a zároveň zmapovat, jaké aktivity by měla protidrogová prevence
zahrnovat.
Dostatečná informovanost dětí, mládeže, rodičů a široké veřejnosti o problematice
návykových látek
Vytváření správných postojů u dětí k problematice drog
Vliv na výskyt sociálně patologických jevů
Město Český Brod, Prostor plus o. p. s.
2017-2019
Město Český Brod, Prostor plus o. p. s.

4.3.2 Ochrana proti gamblerství a hazardu
V současné době nejsou k dispozici data, která by dokládala závažnost tohoto
problému. Podle odborných studií v ČR se odhaduje výskyt patologického hráčství
0,5% až 1% v populaci. Městská police provádí kontroly v místních hernách a dle
jejích poznatků se hraní automatů věnuje málo osob. Větší problémem je závislost na
on-line sázení a hazardních hrách na internetu. Toto opatření bude zaměřeno na
zjištění podmínek na omezení počtu heren, je možné se inspirovat ze zkušeností
v Kolíně. V Prostor PLUS začala fungovat poradna pro gambling.
Snížení výskytu sociálně patologických jevů
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dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření

Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Prostor plus o. p. s, město Český Brod
2017-2019
Prostor plus o. p. s, město Český Brod
V rámci rozpočtu na KPSS

4.3.3 Podpora terénních programů pro drogově závislé
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
umírněná. Je třeba zachovat fungování terénních programů s předpokladem dvou
výjezdů za týden. Při výjezdu jednou týdně je omezeno monitorování okolí a
navazování nových kontaktů. Služby by bylo vhodné rozšířit i do místních částí města,
do Liblic a do Štolmíře.
Snazší přístup ke službě
Snižování rizika spojeného s užíváním návykových látek
Ochrana obyvatel města před dopady zneužívání drog
Navázání kontaktu s uživateli návykových látek
Prostor plus o. p. s, město Český Brod
2017-2019
Prostor plus o. p .s, město Český Brod
100 000 Kč ročně, jde o částku ze sociálního programu města

Cíl 4.4 Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění
Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

4.4.1 Zajištění poradenských služeb pro nezaměstnané
Pro zvýšení kompetencí nezaměstnaných je vhodné zajistit poradenství pro tuto
sociální skupinu. Od září 2016 by mělo při Úřadu práce fungovat informační a
poradenské středisko ÚP.
Zvýšení informovanosti o podmínkách zaměstnávání
Snazší orientace na trhu práce
Úřad práce
2017-2019
Úřad práce
V rámci rozpočtu úřadu práce

4.4.2

Využití možností sociálního podnikání pro vznik nových pracovních
příležitostí
Sociální podnikání je jednou z možností, jak zaměstnat osoby, které jsou nějaký
způsobem znevýhodněny na trhu práce. Nové programovací období nabízí podporu
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Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

sociálního podnikání, město může podporovat vznik této aktivity a více ji propagovat.
Záměry v oblasti sociálního podnikání má organizace M´am´aloca.
Omezení sociální vyloučení
Větší zapojení do společnosti
Prevence nezaměstnanosti sociálně znevýhodněných
M´am´aloca, město Český Brod, Úřad práce v Českém Brodě
2018 - 2019
IROP, OPZ
Nelze objektivně určit, záleží na rozsahu projektu

Cíl 4.5 Posílit prevenci kriminality na místní úrovni
Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění

Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

Opatření
Popis opatření a
jeho zdůvodnění
Předpokládaný
dopad opatření
Realizátoři a
partneři
Termín realizace
Zdroje financování
Předpokládané
náklady

4.5.1 Podpora preventivní činnosti městské policie
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.
Zvýšení informovanosti děti, mládeže a široké veřejnosti o bezpečnostních rizicích a
sociálně patologických jevech
Formování správných postojů a vzorců chování u dětí a mládeže
Město Český Brod, Městská policie
2017-2019
Město Český Brod
V rámci stávajícího rozpočtu města

4.5.2

Podpořit spolupráci Policie ČR s městem, neziskovými organizacemi a
veřejností
Jde o spolupráci mezi Českobroďákem, Policií České republiky, Městem Český Brod a
Městskou policií Český Brod.
Zvýšení pocitu bezpečí
Snížení kriminality
Město Český Brod,
2017 -2019
Město Český Brod
20 000 Kč ročně
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4.3 Předpokládané náklady rozpočtu města na realizaci jednotlivých opatření
Oblast 1 Společné cíle sociálních služeb
Opatření

2017

2018

2019

Opatření 1.1.1

Vytvoření katalogu sociálních služeb a jeho aktualizace

V rámci rozpočtu na KPPS

V rámci rozpočtu na KPPS

V rámci rozpočtu na KPPS

Opatření 1.1.2

Vytvoření webového portálu k sociálním službám

50 000 Kč, možno hradit
z dotace

0 Kč

0 Kč

Opatření 1 1.3

Organizace burzy sociálních služeb

50 000 Kč možno hradit
z dotace

0 Kč

50 000,-

Opatření 1.1.4

Podpora informovanosti o sociálních službách

30 000 Kč,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

30 000,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

30 000,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

Opatření 1.2.1. Zachování komunitního plánování a podpora této činnosti a
aktualizace podkladů pro KPSS

180 000 Kč

180 000 Kč

180 000 Kč

Opatření 1.2.2

Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1

Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1

Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1

Opatření 1.2.3 Rozšíření procesu plánování do území ORP či území MAS
Region Pošembeří

0 Kč

500 000 Kč, jde o částku
z dotace s 5% účastí, pokud by
byl realizován projekt z OPZ

500 000 Kč, jde o částku
z dotace s 5% účastí, pokud by
byl realizován projekt z OPZ

Opatření 1.3.1 Aktualizace pravidel poskytování finančních prostředků z
rozpočtu města na sociální služby

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Opatření 1.3.2. Zajištění informovanosti o finančních zdrojích pro
poskytovatele sociálních služeb

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Opatření 1.3.3 Podpora vzdělávání sociálních a pedagogických pracovníků

30 000 Kč,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

30 000 Kč,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

30 000 Kč,- jde o částku
z rozpočtu KPSS

Zapojení veřejnosti do procesu plánování
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Oblast 2 Senioři a osoby se zdravotním postižením
Opatření

2017

2018

2019

V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
0 Kč

V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
0 Kč

V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace
Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
0Kč

Podpora v rámci dotačních
programů města
Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1
Podpora v rámci dotačních
programů města
0 Kč

Podpora v rámci dotačních
programů města
Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1
Podpora v rámci dotačních
programů města
0 Kč

Podpora v rámci dotačních
programů města
Bude realizováno v rámci
opatření 1.2.1
Podpora v rámci dotačních
programů města
0 Kč

Částečná podpora v rámci
dotačních programů města
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace

Částečná podpora v rámci
dotačních programů města
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace

Částečná podpora v rámci
dotačních programů města
V rámci stávajícího rozpočtu
příspěvkové organizace

V rámci rozpočtu na KPSS

V rámci rozpočtu na KPSS

V rámci rozpočtu na KPSS

Opatření 2.4.4 Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních
potřeb seniorů a propagace této služby
Opatření 2.4.5 Zachování služeb domácí zdravotní péče a osobní asistence

Příspěvek 2000 Kč na zajištění
služby
0 Kč

Příspěvek 2000 Kč na zajištění
služby
0 Kč

Příspěvek 2000 Kč na zajištění
služby
0 Kč

Opatření 2.4.6

Podpora města poskytnutím
zázemí pro půjčovnu

Podpora města poskytnutím
zázemí pro půjčovnu

Podpora města poskytnutím
zázemí pro půjčovnu

Opatření 2.1.1

Vytvoření denního stacionáře pro seniory

Opatření 2.1.2

Rozšíření služeb domov pro seniory pro osoby s demencí

Opatření 2.2.1

Výstavba domu s pečovatelskou službou

Opatření 2.2.2 Rozšířit kapacity chráněného bydlení pro klienty domova pro
zdravotně postižené a zajistit dostatečné kapacity bydlení pro zdravotně
postižené
Opatření 2.3.1 Rozvíjení a podpora klubů pro seniory
Opatření 2.3.2

Zvýšení informovanosti seniorů o pořádaných akcích

Opatření 2.3.3

Podpora a rozvoj aktivizačních programů pro seniory

Opatření 2.3.4
Zvoneček
Opatření 2.4.1

Zajištění pracovních příležitostí při klienty zařízení Bylany

Opatření 2.4.2

Propagace využívání pečovatelské služby

Opatření 2.4.3

Podpora dopravy pro seniory a zdravotně postižené

Zajištění péče domácího hospice

Udržení půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
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Oblast 3 Rodina, děti a mládež
Opatření

2017

2018

2019

Částečná podpora z dotačních
programů města
5 675 070 Kč, jde o žádost o
podporu z IROP
Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
V rámci rozpočtu na KPSS

Částečná podpora z dotačních
programů města

Částečná podpora z dotačních
programů města

Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
V rámci rozpočtu na KPSS

Nelze objektivně určit, záleží na
lokalitě a objektu stavby
V rámci rozpočtu na KPSS

Podporovat využití rodinných konferencí jako metody sociální

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč

Vybudování zázemí pro náctileté

Využití dotačních zdrojů

Využití dotačních zdrojů

Využití dotačních zdrojů

Opatření 3.2.2. Pořádání příměstských táborů a pobytových akcí pro sociálně
znevýhodněné děti

50 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

Opatření 3.2.3 Zajištění volnočasových činností pro děti a mládež ze
znevýhodněných rodin
Opatření 3.2.4 Využití vnitřních prostor areálu na Kutilce pro dětský klub

Financováno v rámci rozpočtu
na KPSS

Financováno v rámci rozpočtu
na KPSS

0 Kč

0 Kč

Opatření 3.1.1 Rozšíření služeb nízkoprahového centra pro děti a mládež více
do území ORP
Opatření 3.1.2 Vytvoření zázemí pro NZDM Zvonice
Opatření 3.1.3

Podpora programů podporujících rodinu

Opatření 3.1.4 Zajištění odborné psychologické a psychoterapeutické pomoci
pro děti a rodinu
Opatření 3.1.5 Hledání možností k zajištění služeb mediátora
Opatření 3.1.6
práce
Opatření 3.2.1

Opatření 3.2.5

Podpora mezigeneračního soužití

Financováno v rámci rozpočtu
na KPSS
0 Kč, projekt SK Český Brod,
může být financován z MAS
0 Kč

Opatření 3.3.1

Rozšířit primární prevenci i na 1. stupeň ZŠ

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč, projekt LECCOS, může být
financován z MAS
Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
0 Kč

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí

Opatření 3.3.2 Spolupracovat s ICM při poskytování informací z oblastí
sociálně patologických jevů
Opatření 3.3.3 Vyhledávání ohrožených dětí
Opatření 3.4.1 Zvýšení informovanosti o roli sociálních pracovníků v sociálně
právní ochraně dětí

53

Oblast 4 – Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
Opatření

2017

Opatření 4.1.1

Zajištění služeb protidluhového poradenství

Opatření 4.1.2

Provádění sociální práce na ubytovnách

Opatření 4.1.3

Zřízení sociálního šatníku

Opatření 4.2.1

Nastavení systému prostupného bydlení

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
V rámci rozpočtu na KPSS
Navržení podmínek lze v rámci
rozpočtu na KPSS

Opatření 4.2.2. Zajištění bydlení pro osoby v krizi

2018

2019

400 000 Kč, využití dotace
z OPZ
Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
V rámci rozpočtu na KPSS

Činnost zajišťovaná v rámci
odboru sociálních věcí
V rámci rozpočtu na KPSS

Využití stávajícího bytového
fondu
Využití stávajícího bytového
fondu
Částečná podpora z dotačního
programu
V rámci rozpočtu na KPSS

Využití stávajícího bytového
fondu
Využití stávajícího bytového
fondu
Částečná podpora z dotačního
programu
V rámci rozpočtu na KPSS

Opatření 4.3.1

Příprava podmínek pro zajištění protidrogové prevence

Opatření 4.3.2

Ochrana proti gamblerství a hazardu

Částečná podpora z dotačního
programu
V rámci rozpočtu na KPSS

Opatření 4.3.3

Podpora terénních programů pro drogově závislé

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

Opatření 4.4.1

Zajištění poradenských služeb pro nezaměstnané

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

V rámci stávajícího rozpočtu
města
20 000 Kč

V rámci stávajícího rozpočtu
města
20 000 Kč

V rámci stávajícího rozpočtu
města
20 000 Kč

Opatření 4.4.2 Využití možností sociálního podnikání pro vznik nových
pracovních příležitostí
Opatření 4.5.1 Podpora preventivní činnosti MP
Opatření 4.5.2 Podpořit spolupráci Policie ČR s městem, neziskovými
organizacemi a veřejností
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