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1 Základní východiska fungování sociálních služeb
1.1 Účel plánu
Proces plánování byl vymezen zadáním:
„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 sociálních služeb (dále jen KPSS) nás
vede snaha vybudovat sociální politiku města. KPSS chceme využít jako program víceletého financování
pro neziskové organizace.
Plán sociálních služeb je určen:
- k zajištění financování sociálních služeb z rozpočtu města Český Brod
- zmapování dostupných služeb
- vymezení cílů dalšího vývoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území města
Město se schválením plánu zavazuje k naplňování stanovených cílů a k zajištění finančních příspěvků
z rozpočtu Města na potřebné sociální služby.
Plán podporuje především poskytování sociálních služeb poskytovaných v přirozeném prostředí
uživatele, které podporují jeho sociální začlenění do společnosti. Cílem města Český Brod je, aby
sociálně potřební občané mohli žít v důstojných podmínkách.
Sociální služby jsou poskytovány sociálně potřebným osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci
a nejsou ji sami schopny řešit a nemohou o pomoc požádat rodinu či jiné blízké osoby. Sociální služby
tedy nejsou poskytovány plošně.
Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního
začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

1.2 Plánovací struktura

Senioři a osoby se
zdravotním
postižením

Rodina, děti a
mládež

Osoby v krizi a
ohrožené sociálním
vyloučením
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1.3 Zapojení veřejnosti
Proces plánování sociálních služeb je otevřený, máte-li zájem spolupracovat na rozvoji služeb na území
města Český Brod, kontaktujte koordinátora komunitního plánování, tel. 321 612 124, nebo sledujte
webové stránky: http://www.cesbrod.cz/section/strategicky-plan-mesta.

1.4 Vznik plánu
Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Český Brod probíhala ve 2. pololetí roku 2013
s velkým přispěním jednotlivých členů pracovních skupin. Přepracovával se 2. Komunitní plán
sociálních a souvisejících služeb města Český Brod pro období 2012 – 2014, což je strategický
dokument. Nový aktuální rozvojový dokument obsahuje souhrnné informace a přehledy žádoucích a
žádaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny občanů města. Do tvorby plánu byli zapojeni zástupci
poskytovatelů, kteří poskytují služby občanům města, zastupitelé města, pracovníci sociálního odboru,
zástupci organizací souvisejících služeb, uživatelé služeb a pozvaní odborníci. V rámci prvního
plánování byla vypracována SWOT analýza, proběhl průzkum potřeb seniorů a osob se zdravotním
postižením a uskutečnilo se i setkání se seniory, v dubnu 2009 proběhlo veřejné připomínkování 1.
plánu. Další veřejné připomínkování již k 2. plánu proběhlo v březnu roku 2013. Potřeby občanů byly
také zjišťovány z údajů pracovníků sociálního odboru Městského úřadu Český Brod, z informací
zúčastněných subjektů a dostupných statistických údajů.

1.5 Územní vymezení plánu
Plán zahrnuje služby poskytované na území města Český Brod, případně další služby, které poskytují
služby občanům města v okolních městech.

1.6 Návaznost plánu na další dokumenty
Plán sociálních služeb navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje pro
období 2012 – 2013, jehož platnost bude prodloužena roku 2014. Plně respektuje zásady stanovené Bílou
knihou v sociálních službách. 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.

1.7 Platnost plánu
Aktualizovaný plán vymezuje fungování sociálních služeb do konce roku 2016
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2 Síť služeb pro občany města Český Brod
Dané služby jsou pokládány za potřebné pro občany Českého Brodu. Město Český Brod považuje za
potřebné jejich financování z veřejných zdrojů. Dle stanovaného rozsahu se také bude na financování
těchto služeb město Český Brod podílet. Cílem je zachování služeb alespoň v rozsahu ve kterém fungují,
není-li v rozvojové části plánu stanoveno jinak.

2.1 Služby, na jejichž financování se podílí město Český Brod
ANNA Český Brod – 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
Stávající stav: služba je stabilizovaná
Budoucí plány: zkvalitnění poskytovaných služeb o využívání dobrovolníků
Financování služby:

Zdroj
MSPV
KRAJ
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Ostatní
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2010
3 200 000
3000 000
14 030 409
65 200
17 595 609

2011
2 100 000
2 300 000
15 717 663
77 620
20 195 283

2012
3 266 000
2 300 000
15 912 000
42 200
21 520 200

2013
4 245 000
2 700 000
15 800 000
142 000
22 887 000

2014
3 600 000
2 700 000
15 600 000
50 000
21 950 000

ANNA Český Brod – pečovatelská služba
Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení 27 a více let
Dostupnost teritoriální: Český Brod, Štolíř, Liblice, Bylany, Přistoupim, Tuchoraz, Vrátkov, Tismice,
Nová Ves II, Břežany II
Dostupnost časová: pondělí – pátek od 7:00 do 15:00
Kapacita: 70 uživatelů
Financování služby:

Zdroj
MSPV
KRAJ
MŠMT
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2010

2011

2012

2013

2014

-

100 000
-

107 000
-

117 000
-

100 000
-

164 710
164 710

147 025
247 025

112 045
219 045

120 000
237 000

120 000
220 000
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Občanské sdružení LECCOS – 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, středa, čtvrtek, pátek 15:00 – 19:00
Kapacita: okamžitá kapacita 20 uživatelů
Stávající stav: zařízení je na hranici svých kapacitních možností
Financování služby:

Zdroj
MSPV
KRAJ
MŠMT
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2010

2011

2012

2013

2014

800 000
-

400 000
-

431 000
-

321 000
-

700 000
80 000

45 000
157 500
122 200
77 482
1 202 182

20 000
157 500
954 000
135 564
25 240
1 692 304

157 500
972 000
40 000
60 000
1 660 500

91 500
157 500
60 000
846 000
63 300
32 300
1 571 600

400 000
200 000
200 000
60 000
40 000
1 680 000

Občanské sdružení LECCOS – RC Kostička
Druh služby: návazná komunitní služba, služby pro rodiny
Cílová skupina: rodiny s dětmi od 0 do 7 let.
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová: denně, mimo víkendy, dle aktuálního rozvrhu a dle potřeb klientů
Kapacita: denní 15 účastníků
Financování služby:

Zdroj
MSPV
KRAJ
Město ČB
Úřad práce
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2010

2011

2012

2013

2014

566 264
52 500

380 392
52 500

283 797
52 500

608 039
52 500

600 000
150 000
100 000

85 760
688 832
208 032
1 601 388

96 480
202 182
216 000
947 554

96 480
170 000
80 000
682 777

96 000
318 100
127 400
1 202 039

80 000
200 000
70 000
1 200 000
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Občanské sdružení LECCOS - SASRD
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: úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00, terénní dle potřeb uživatelů
Kapacita: 50 - kapacita pracovníků
Stávající stav: podána žádost o dotaci na službu, provedena registrace
Financování služby:

Zdroj

2010

MSPV
KRAJ
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2011
0

2012
0

2013

763 000
10 000
773 000

35 000
1 199 360
1 234 360

2014
500 000
100 000
60 000
10 000
670 000

V letech 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Občanské sdružení LECCOS - PPP
Druh služby: Programy primární prevence § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová: plán na základě dohody s objednatelem
Kapacita: 20 tříd ZŠ
Stávající stav: realizace na ZŠ v Českém Brodě, podána žádost o dotaci na službu
Financování služby:

Zdroj
MŠMT
KRAJ
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Celkem

2010

2011
0

2012
0

2013
0

8 500
50 000
59 390
70 000
187 890

2014
411 255
50 000
80 000
43 345
584 600

V letech 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.
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Prostor plus o.p.s., Kolín – programy primární prevence
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: děti a mládež 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, žák v kontextu třídního kolektivu na
ZŠ a SŠ
Dostupnost teritoriální: služby mohou využít školy v Českém Brodě
Dostupnost časová: pondělí – pátek od 8:00 do 17:00
Kapacita: 3 bloky/den
Stávající stav: Služba je poskytována na ZŠ Žitomířská v Českém Brodě
Financování služby:

Zdroj
MSPV
MŠMT
ÚP
KRAJ
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Nadace
Dary
Úroky
Jiné
Cekem

2010

2011

2012

2013

2014

530 000
1 334 800
110 951
261 640
10 000
1 810 683
2 778
4 060 852

80 000
53 600
102 502
81 944
140 559
4 172 015
638
578
61 487
4 693 323

78 000
562 624
3 968
118 539
400 000
2 914 896
3 959 488

80 000
520 000
120 000
350 000
3 000 000
4 070 000

80 000
480 000
125 000
350 000
3 000 000
4 035 000

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.

Prostor plus o.p.s., Kolín – terénní programy
Druh služby: terénní programy § 69 zákona 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 úterý 15:30 – 17:30, pátek 13:00 – 15:00
Kapacita: 10 kontaktů/den
Financování služby:

Zdroj
MSPV
RVKPP
MZ
ÚP
KRAJ
Město ČB
Ostatní města a obce
Úhrady uživatelů
Tržby za služby
Hospodářská činnost
Strukturální fondy EU
Individuální projekt
Nadace
Dary
Cekem

2010

2011

2012

2013

741 000
150 000
10 000
43 883
91 228
257 244
85 425
5 000
1 383 780

1 350 000

18 000
10 497
3 579 928
3 608 425

25 000
10 000
4 500 000

5 000 000

4 535 000

5 025 000

1 300 000
90 000
250 000
-

2990000

2014
25 000
-

V letech 2013 – 2014 jsou náklady kalkulovány odhadem daného zařízení.
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2.2 Služby, jejichž fungování je pro občany města žádoucí
Agentura domácí péče ANNA - nestátní zdravotnické zařízení
Druh služby: domácí zdravotní péče, není sociální službou dle z. č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: všechny věkové kategorie
Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko a Černokostelecko
Dostupnost časová: 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu
Kapacita: 15 klientů
Financování služby: veřejné zdravotní pojišťovny

Agentura domácí péče ANNA - nestátní zdravotnické zařízení
Druh služby: pečovatelská služba § 40 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři
Dostupnost teritoriální: Český Brod a okolí, Pečky a okolí, Úvalsko a Černokostelecko
Dostupnost časová: 24 hodin denně
Kapacita: 15 klientů
Financování služby: bez dotací, klienti si službu hradí sami

Arcidiecézní charita Praha, pracoviště Brandýs nad Labem – Azylový dům sv. Gerarda
pro matky s dětmi
Druh služby: azylové domy § 57 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: matky s dětmi v tíživé sociální situaci (ztráta bydlení, domácí násilí apod.)
Dostupnost teritoriální: službu mohou využívat občané Českého Brodu
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 28 lůžek
Financování služby: MPSV, MV, Nadace, Strukturální fondy EU, města v nichž služba působí

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Kolín
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením
Dostupnost teritoriální: okres Kolín
Dostupnost časová: pondělí, středa 8:00 – 12:00, v ostatní dny po telefonické domluvě
Kapacita: intervence/kontakt 6 – 10 klientů denně
Financování služby: za půjčování a prodej kompenzačních pomůcek, poradenství ze zákona bezplatné

Domov seniorů Úvaly – odlehčovací služba
Druh služby: odlehčovací služby § 44 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 2 lůžka
Financování služby: MPSV, Město Úvaly, úhrady od uživatelů, Dary, Středočeský kraj

Fokus Mladá Boleslav – pracoviště Nymburk a Kolín
Druh služby: centra denních služeb § 45 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s těžkým duševním onemocněním starší 18 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: Pondělí – pátek 8:00 – 16:00
Kapacita: 10 uživatelů
Financování služby: Město Mladá Boleslav, MPSV, Ú.P., MK, MZ
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Občanská poradna Nymburk, o.s. – Občanská poradna
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: občané v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a
povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.
Dostupnost teritoriální: Služba je poskytována v Nymburce, případně dle dohody v Kolíně, občanům
bez rozlišení místa bydliště
Dostupnost časová: Nymburk pondělí 9:00 – 12:30 a 13:30 -17:00, středa 9:00-12:30
Kapacita: 1 intervence
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž má služba působnost, dary.

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Intervenční centrum Nymburk
Druh služby: intervenční centra § 60a zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: oběti domácího násilí
Dostupnost teritoriální: Nymburk, služba je v případě dohody s klientem poskytována v terénu
Dostupnost časová: pondělí , středa, pátek 9:00 – 12:30
Kapacita: 1 intervence
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž služba působí, strukturální fondy EU

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Centrum pro pomoc obětem
Druh služby: odborné sociální poradenství pro oběti trestných činů § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: oběti domácího násilí
Dostupnost teritoriální: okres Kolín, služba je v případě dohody s klientem poskytována v terénu
Dostupnost časová: pondělí , středa 13:30 – 17:00, čtvrtek 9:00 – 12:00
Kapacita: 1 intervence
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž služba působí, strukturální fondy EU

Oblastní charita Kutná Hora, Středisko rané péče
Druh služby: raná péče § 54 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: rodiny s dětmi nedonošenými, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením,
nerovnoměrným či opožděným vývojem, s poruchami autistického spektra do 7 let věku
Dostupnost teritoriální: poskytována i na území Českého Brodu
Dostupnost časová: pondělí – pátek 8:00 – 17:00 (provozní doba v terénu)
Kapacita: 65 uživatelů
Financování služby: MPSV, města v nichž služba působí, nadace, dárci

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Kolín
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: rodiny s dětmi, oběti domácího násilí, osoby v krizi, senioři
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj, zejména okres Kolín
Dostupnost časová: Pondělí - čtvrtek 8:00 – 17:00, pátek 7:00 - 15:30
Kapacita: 87 intervencí týdně
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Nymburk
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: rodiny s dětmi, osoby v krizi, oběti domácího násilí, senioři, jednotlivci, páry, rodina
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj, zejména okres Nymburk
Dostupnost časová: Pondělí a středa 8:00 – 17:00, úterý 8:00 – 15:00 čtvrtek 8:00 – 16:00, pátek 8:00 11:00
Kapacita: 30 intervencí týdně
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj
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Rozum a Cit, o.s. , Říčany
Druh služby: poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči § 37 z.č.108/2006 Sb.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, etnické
menšiny, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři
Dostupnost teritoriální: celá ČR, především Středočeský kraj a Praha
Dostupnost časová: Pondělí – čtvrtek 9:00 – 15.00, pátek 9:00 – 14.00
Kapacita: 750 klientů v ambulantní službě a 350 klientů v terénní službě za rok
Financování služby: granty a dotace, na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Osobní asistence
Druh služby: osobní asistence § 39 z.č.108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku a senioři
Dostupnost teritoriální: terénní služba Český Brod a jeho spádové území, Kolín a okolí
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 60 klientů, v Českém Brodě a okolí 3 klienti
Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Odlehčovací služba
Druh služby: terénní odlehčovací služby § 44 z.č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku a senioři
Dostupnost teritoriální: terénní služba – Kolín a okolí, Český Brod a okolí
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 60 klientů, v Českém Brodě a okolí 2 uživatelé
Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Spirála pomoci, o.s. Kolín – Domácí zdravotní péče
Druh služby: domácí zdravotní péče, není sociální službou dle z. č. 108/2006 Sb.
Cílová skupina: všechny věkové kategorie na základě doporučení praktického či ošetřujícího lékaře
Dostupnost teritoriální: terénní služba – Kolín a okolí, Český Brod a okolí
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: neomezená, v Českém Brodě a okolí 2 uživatelé
Financování služby: zdravotní pojišťovny

Zvoneček Bylany – denní stacionář
Druh služby: denní stacionáře § 46 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: pondělí – pátek 7:00 – 19:00
Kapacita: 4 uživatelé
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – celoroční pobyt
Druh služby: domov pro osoby se zdravotním postižením § 48 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 60 lůžek
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Zvoneček Bylany – chráněné bydlení
Druh služby: chráněné bydlení § 51 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 18 lůžek
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – odlehčovací služba
Druh služby: odlehčovací služby § 44 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: 5 lůžek
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zvoneček Bylany – týdenní stacionář
Druh služby: týdenní stacionáře § 47 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálně, tělesně, zrakově, sluchově postižené
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: Od pondělí 7:00 do pátku 19:00
Kapacita: 3 lůžka
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Život 90 – Zruč nad Sázavou – tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené
Druh služby: tísňová péče §41 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: nepřetržitý provoz
Kapacita: 1 000 klientů
Financování služby: platby uživatelů, Středočeský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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3 Financování sociálních služeb
3.1 Postup při poskytování dotací
3.1.1 Program podpory aktivit v sociální oblasti
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.
3.1.2 Poskytování finančních příspěvků z rozpočtu KPSS
1.) Podání žádosti na odbor sociálních věcí. Žádost je schvalována v souladu s opatřeními KPSS
vedoucí odboru sociálních věcí.
2.) 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.
3.) 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.
4.) Pokud žádost o finanční příspěvek bude převyšovat částku 15 000,-, je třeba doložit podrobný
rozpočet a podat vyúčtování do 28. 2. následujícího roku.
5.) Finanční příspěvek z rozpočtu KPSS je nenárokový, poskytuje se v souladu s opatřeními KPSS a
v závislosti na finanční rozpočet KPSS.

3.1.3 Poskytování finančních příspěvků na investiční akce NNO
V případě žádosti o finanční podporu na investiční akce NNO lze podat samostatnou žádost na
Město, kterou schvaluje, dle výše příspěvku, rada, případně zastupitelstvo Města.

3.2 Finanční prostředky vynakládané městem Český Brod
Zařízení/rok

2010

2011

2013

2014

Anna – Domov pro seniory
Anna – pečovatelská služba
Leccos – NZDM
Leccos – MC Kostička
Prostor – terénní programy
Celkem

3 000 000

2 300 000

2 3000 000

2 415 000

2 535 750

157 500
52 500
75 000

157 500
52 500
75 000

157 500
52 500
75 000

165 375
55 125
78 750

173 644
57 881
82 688

3 275 000

2 585 000

2 585 000

2 714 250

2 849 963

2012

V letech 2013 – 2014 je kalkulován nárůst nákladů cca o 5 % ročně.
Vzhledem k rostoucímu počtu sociálních služeb v rámci České republiky lze očekávat klesající podíl
finančních prostředků státu (kapitola MPSV) na financování sociálních služeb. V oblasti služeb sociální
péče musí být nahrazován zvýšením výběru finančních prostředků od uživatelů sociálních služeb.
V oblasti služeb sociální prevence lze očekávat v období platnosti plánu nižší náklady místních rozpočtů
z důvodu financování služeb prostřednictvím finančních zdrojů Evropské unie. Finanční náklady na roky
2013 – 14 jsou určeny extrapolací stavu 2012.
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4 Předpokládané náklady městského rozpočtu na realizaci
cílů
Pracovní skupina – rodina, děti a mládež
Cíl
5.1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí
k sociálním službám
5.2. Zajistit pomoc a podporu rodinám
5.3. Prevence sociálně patologických jevů
5.4. Zabezpečení volně dostupných míst pro
trávení volného času
5.5. Posilování rodičovských kompetencí
obyvatel
Celkem

2. pol. 2013

25 000,-

2014

2015

2016

5 000,-

25 000,18 000,15 000,-

25 000,18 000,5 000,-

50 000,18 000,10 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

40 000,-

50 000,-

78 000,-

68 000,-

118 000,-

Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl
6.1. Zavedení terapeutických dílen
6.2. Zajištění terénních služeb
6.3. Aktivizace seniorů a osob zdravotně
postižených
6.4. Bydlení pro seniory
6.5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb
ANNA Český Brod
Celkem

2. pol. 2013

2014

2015

2016

2 500,5 000,-

5 000,10 000,-

5 000,10 000,-

5 000,10 000,-

7 500,-

15 000,-

15 000,-

15 000,-

Pracovní skupina – služby pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením
Cíl
7.1. Realizace informační kampaně Prostor plus
o.p.s.
7.2. Zajistit bezplatné právní služby v oblasti
osobních financí a majetkových
7.3. Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé
sociální situaci
7.4. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně
vyloučených
7.5. Seznámení odborné a široké veřejnosti
s problematikou etnické menšiny a osob
ohrožených sociální exkluzí
7.6. Prevence kriminality
Celkem

2. pol. 2013

17 000,17 000,-

2014

2015

2016

25 000,-

25 000,-

25 000,-

17 000,42 000,-

17 000,42 000,-

17 000,42 000,-

Společné cíle sociálních služeb
Cíl
8.1. Podpora vzdělávání sociálních pracovníků
8.2. Zvýšení informační dostupnosti služeb
8.3. Realizace plánu sociálních služeb
8.4. Rozšíření procesu plánování sociálních
služeb do mikroregionu Pošembeří
8.5. Příprava nového plánu sociálních služeb na
období 2015 - 2017
Celkem

Celkové nároky na rozpočet města

2. pol. 2013
35 000,-

2014

2015

50 000,- 1

30 000,-1

475 000,- 2

475 000,- 2

2016

650 000,- 2
50 000,- 1

50 000,-

2. pol. 2013
109 500,-

2014
185 000,-

30 000,-

2015
155 000,-

50 000,-

2016
308 000,-

1

Částky označené modře jsou významně vázány na realizační projekt OPLZZ, v těchto částkách lze hledat úsporu
Výdaje, označené červeně, nejsou zahrnuty do součtů, budou financovány z případných zdrojů OPLZZ
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5 Cíle skupiny rodina, děti a mládež
V oblasti péče o rodinu, děti a mládež se zabýváme potřebami dětí a mládeže do 26 let věku,
potřebami rodin s dětmi, především rodin neúplných s nezaopatřenými dětmi, dále situací dětí,
jejichž rodinné prostředí je nevyhovující nebo dětí, které potřebují speciální péči. Tato cílová
skupina může využít služeb, které jsou zaměřené na sociální prevenci, pomoc a podporu
v obtížných životních situacích a na služby volnočasových aktivit nebo mateřských či jiných
center apod.

5.1

Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám
Problémová situace:
- služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) nemají dostatečnou
kapacitu v nejbližším okolí Českého Brodu
- služby NZDM obvykle čerpá relativně „uzavřená“ skupina
- služby NZDM jsou špatně dostupné z teritoriálního hlediska např. pro děti ze
„Škvárovány“, Štolmíře
- v Českém Brodě není dostupné výchovné a psychologické poradenství pro rodiny s dětmi,
služby v Kolíně jsou pro řadu rodin nedostupné
Popis opatření:
- 5.1.1 Rozšířit služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice o terénní
formu poskytování do dalších lokalit
- 5.1.2 Vyjednávání podmínek s poskytovatelem psychologického poradenství
- 5.1.3 Spolupracovat s ICM při poskytování informací z oblasti soc. patologických jevů
Zdroj ověření:
- registrace služby NZDM Klub Zvonice, zpráva NZDM Klub Zvonice o poskytování
služby, zápis z pracovní skupiny
Dopady cíle:
- zvýšení dostupnosti služby NZDM, snížení sociálně patologických jevů dětí a mládeže,
zabezpečení pomoci při výchově dětí
Termín realizace:
- 2014 – 2016
Odpovědnost:
- O.s. Leccos, koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, O.s. LECCOS
Předpokládané finanční dopady:
- příprava rozšíření služby NZDM v rámci provozních nákladů; financování z MŠMT
- náklady na zabezpečení psychologické pomoci budou vyčísleny později

5.1.1 Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní formu poskytování do dalších
lokalit
Popis opatření:
- bude připravena žádost o financování služby NZDM z Individuálního projektu
Středočeského kraje
- bude připravena koncepce terénní formy poskytování a změněna registrace
- bude zahájeno poskytování služby
Zdroj ověření:
- údaje v registru poskytovatelů sociálních služeb, zpráva poskytovatele
Dopady opatření:
- zvýšení dostupnosti služby NZDM, snížení sociálně patologických jevů dětí a mládeže
Termín realizace:
- 2014 - 2016
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Odpovědnost:
- Občanské sdružení LECCOS
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení LECCOS

5.1.2 Vyjednávání podmínek o poskytování psychologického poradenství
Popis opatření:
- vydefinování cílové skupiny a cílů intervence
- oslovení možných psychologů a zjištění podmínek za kterých by pomoc mohla být
poskytována
- vyvolat jednání s Mgr. A. Kecovou, která provozuje psychologickou praxi v Českém Brodě
- zabezpečení podmínek pro realizaci poradenství (např. zabezpečení prostor, finanční
spoluúčast apod.)
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny
Dopady opatření:
- vytvoření podmínek pro zabezpečení pomoci s výchovou dětí rodinám
Termín realizace:
- vydefinování cílové skupiny a oslovení psychologů – 1. pololetí 2014
- zabezpečení podmínek pro realizaci poradenství – 2. pololetí 2014 – 1.pololetí 2015
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- pracovní skupina, město Český Brod

5.1.3 Spolupracovat s ICM při poskytování informací z oblastí soc. patologických
jevů
Popis opatření:
- navázat spolupráci odboru sociálních věcí (dále jen OSV) s informačním centrem pro
mládež (dále jen ICM) při poskytování informací z oblasti sociálně patologických jevů
- spolupráce OSV s ICM při realizaci webových stránek v oblasti občan a společnost
Zdroj ověření:
- údaje na ICM
Dopady opatření:
- zvýšení dostupnosti informací pro mládež a rodiny v tíživých situacích
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Zdenka Bočková z ICM Český Brod
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, OSV, ICM

5.2

Zajistit pomoc a podporu rodinám
Problémová situace:
- v rámci školního vyučování lze odhalit řadu potíží, které mají rodiče a jejich děti (sociální
dovednosti rodičů – vyřizování záležitostí na úřadech, obsluha domácnosti, motivace ke
školní docházce a její kontrola, rozvoj dovedností dítěte, příprava do školy apod.)
- v rámci řešení problémů dětí v rodinách jsou vnímány rezervy ve spolupráci orgánu
sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) MěÚ Český Brod, škol a ostatních služeb
pracujících s dětmi a mládeží
v rámci činnosti sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Český Brod nelze
poskytovat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro řadu rodin je také úřad
vnímán především jako kontrolní subjekt
- k 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje

17

práva a povinnosti pěstounů (zprostředkování psychologické, terapeutické pomoci,
odlehčovací služby) a zároveň stanovuje zavést standardy kvality sociálně-právní ochrany
při poskytování sociálně-právní ochrany příslušnými orgány
Popis opatření:
- 5.2.1 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží
- 5.2.2 Podpora programů podporujících rodinu
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny, záznamy poskytovatele terénní sociální práce, koncept služby
Dopady cíle:
- včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, rozvoj
dovedností rodin v péči o děti
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- pracovní skupina rodina, děti a mládež, O.s. LECCOS
Dotčené subjekty:
- OSV, O.s. LECCOS, ZŠ a PŠ, ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská
Předpokládané finanční dopady:
- z rozpočtu města cca 20 000,- – 30 000,- Kč na podporu služby, zdroje případného
poskytovatele, případně Strukturální fondy EU – OP LZZ , MPSV
- z novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí připadá obci státní příspěvek na výkon
pěstounské péče ve výši 48 000,-Kč za kalendářní rok na jednu rodinu, pokud pravomocné
správní rozhodnutí nebo dohoda o výkonu pěstounské péče trvaly po celý kalendářní rok

5.2.1 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží
Popis opatření:
- setkání nad konkrétními problémovými situacemi rodiny a dětí, kdy je potřebná spolupráce
dotčených subjektů
- v rámci pracovní skupiny budou vydefinovány konkrétní případy, kdy by bylo vhodné
spolupracovat mezi OSPOD, školami, poskytovateli sociálních služeb
- vydefinování postupů spolupráce dle novelizovaného zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí
- popsání mezer systému – situací, kdy ani jeden ze subjektů nemá v kompetenci či kapacitě
situace řešit
Zdroj ověření:
- zápis ze setkání, evaluace dodržování postupů spolupráce
Dopady opatření:
- včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, lepší
porozumění práci dotčených subjektů
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- OSV, Občanské sdružení LECCOS, ZŠ a PŠ Český Brod, ZŠ Tyršova, ZŠ Žitomířská,
členové pracovní skupiny

5.2.2 Podpora programů podporujících rodinu
Popis opatření:
- v rámci terénní práce s dětmi a mládeží v rámci činnosti NZDM Klub Zvonice probíhá
navazování důvěry s rodinami dětí a mapování dalších potřeb rodin a možností spolupráce
- O.s. LECCOS poskytuje „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Služba je
poskytována ambulantně pro rodiny s dětmi prostřednictvím poradny a terénních služeb
- O.s. LECCOS realizuje projekt „ Sanace rodiny“. Je potřeba spolupráce s OSPOD při MěÚ
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v rámci novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí je potřeba rozšířit poskytování
služeb pro rodiny např. o odlehčovací službu pro pěstounské rodiny
Zdroj ověření:
- záznamy poskytovatele ambulantní a terénní práce, informace předložené pracovní skupině
Dopady opatření:
- služby zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické
činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností podporujících sociální začlenění osob
- zprostředkování kontaktu rodiny se společenským prostředím
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny a sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- O.s. LECCOS, OSV a další dotčené subjekty
-

5.3

Prevence sociálně patologických jevů
Problémová situace:
- v současné době je potřeba podporovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně
patologických jevů s cílem snížit jejich výskyt, zabraňovat možné sociální exkluzi
ohrožených dětí a mládeže a poskytnout jim možnost sebeuplatnění a rozvoje
jedná se o podporu aktivit, které nejsou sociálními službami
Popis opatření:
- 5.3.1 Podpora primární prevence rozšířená na děti 1. stupně základních škol
- 5.3.2 Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci případových
konferencí
Zdroje ověření:
- zpráva o poskytování služby, zpráva z pracovní skupiny
Dopady cíle:
- snížení šikany na školách, snížení sociálně negativních jevů u dětí a mládeže, zvýšení
informovanosti v oblasti sociálně patologických jevů, včasné podchycení rodících se
problémů, předcházení krizovým situacím, zvyšování sociálních dovedností, navazování
kvalitních vrstevnických a dalších vztahů
Termín realizace:
rok 2014 - 2016
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- základní školy, ZŠ a PŠ, O.s. LECCOS, OSV
Předpokládané finanční dopady:
- město Český Brod společně s finanční účastí jednotlivých škol, případně MŠMT –
programy na podporu aktivit v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže nebo
Strukturální fondy EU - OP LZZ
- maximální částka 36 000,- Kč ročně

5.3.1

Podpora primární prevence pro děti na 1. stupni základních škol
Popis opatření:
- zpracovanou metodiku programu certifikovat, komunikovat se školami a dalšími
institucemi, vzdělávat metodiky prevence a další zúčastněné subjekty, poskytovat
poradenství
Zdroj ověření:
zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
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realizace projektu „Prevence šitá na míru“ - jde o preventivní program zaměřený na žáky
místních škol, jeho rozšíření na další třídy a na děti z prvního stupně
- díky programu se zajistí pravidelná péče o děti školního věku, zvýší se jejich
informovanost ohledně prevence rizikového chování a dojde i ke včasné intervenci
Termín realizace:
rok 2015
Odpovědnost:
- Občanské sdružení LECCOS
Dotčené subjekty:
- základní školy, Základní škola a Praktická škola v ČB, O.s. LECCOS
-

5.3.2

Spolupráce organizací pracující s dětmi a mládeží s OSPOD při realizaci
případových konferencí
Popis opatření:
- vytvořit interdisciplinární spolupráci institucí a organizací pracující s cílovou skupinou
- jedná se především o ohroženou rodinu s dětmi (rodina ohrožená obtížnou životní situací,
kterou není schopna sama bez pomoci řešit) dle novelizovaného zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí
- využít zkušenosti z realizace případových konferencí - jedná se o spolupráci mezi státním
sektorem a nestátními, neziskovými a dalšími organizacemi
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou
představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu
- výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, společně s rodinou hledání
optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb
dítěte
- naplňování standardů kvality sociálně-sociálně právní ochrany dle novelizace zákona o
soc.-právní ochraně dětí
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí OSV
Dotčené subjekty:
- orgán sociálně-právní ochrany dětí, organizace pracujícími s dětmi a mládeží, základní
školy, dětští lékaři a další odborníci

5.4

Zabezpečení volně dostupných míst a aktivit pro sport, kulturu a volnočasové
aktivity
Problémová situace:
- údržba a další rozšiřování míst pro neorganizované využití volného času mládeže od 12 let
- zajistit dostatek volně dostupných aktivit pro děti a mládež
Popis opatření:
- 5.4.1 Vybudování a zabezpečení volně dostupných míst pro využití volného času
- 5.4.2 Podpora aktivit a realizace zájmových činností pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněných rodin
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny, připravená projektová žádost
Dopady cíle:
- je vytvořen prostor pro využívání volného času mládeže
- jsou vytvořeny volně dostupné aktivity pro děti a mládež
Termín realizace:
- 1. pololetí 2014 – 2015
Odpovědnost:
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- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
členové pracovní skupiny, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod, T.J. Sokol České
Brod, o.s. Magráta, Technické služby (TS) Český Brod. O.s. LECCOS
Předpokládané finanční dopady:
- náklady na přípravu projektu hřiště cca 10 000,- Kč,
- náklady na realizaci hřiště zatím nelze vyčíslit, předpokládá se financování z rozpočtu
města, z dotačních programů ministerstev (např. z MV), krajů či z jiných zdrojů
- předpokládaná finanční spoluúčast města na podporu volně dostupných aktivit pro děti a
mládež ze sociálně znevýhodněných rodin. Náklady na aktivity pro výše uvedenou cílovou
skupinu budou vyčísleny dle předložených žádostí o finanční příspěvek. Žádosti se budou
posuzovat individuálně. Maximální roční podpora z rozpočtu města cca 10 000,-Kč.

5.4.1

Vybudování a zabezpečení volně dostupných míst pro využití volného času
Popis opatření:
- vyhledání vhodné lokality pro vybudování hřiště s potřebnými herními prvky pro mládež
od 12 let (např. lokalita v parku u Zvonice)
- vypracovat projekt, zpracovat stavební plány, získání stavebního povolení a prostředků na
realizaci projektu
- zajistit opravu a udržitelnost vybudovaných hřišť
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny, připravená projektová žádost
Dopady opatření:
- je vytvořen prostor pro využití volného času mládeže
Termín realizace:
- 2. pololetí 2013 – 1. pololetí 2015
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny, pan Nouza pomůže s přípravou projektu
Dotčené subjekty:
- členové pracovní skupiny, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod, TS Český Brod

5.4.2 Podpora realizace činností pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin
Popis opatření:
- podporovat subjetky, které organizují volnočasové aktivity (např. deskové hry, čtení,
turistický kroužek, cvičení) i pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin
- zájmové činnosti budou bezplatné či za minimální poplatek pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněných rodin
Zdroj ověření:
- zápis pořádající organizace o realizaci aktivit a seznam zúčastněných osob
Dopady opatření:
- aktivizace dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin
- primární prevence sociálně patologických jevů
- rozvoj a rozšíření nabídky náplně volného času pro děti a mládež ze sociálně
znevýhodněných rodin
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí OSV
Dotčené subjekty:
- NNO, T.J. Sokol Český Brod, město Český Brod a ostatní právnické subjekty

5.5

Posilování rodičovských kompetencí obyvatel
Problémová situace:
- někteří rodiče nemají dostatečné znalosti v oblasti internetu a informačních technologií,
návykových látek, rodičovských práv, použití výchovných prostředků, komunikace s dětmi
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v různých stádiích vývoje, péče o dítě po porodu, výchovy ke zdravému životnímu stylu,
mravní výchově, sourozeneckých konstelací
- v rodinách je potřebné zlepšovat komunikaci mezi rodiči a uchopení otcovské a mateřské
role
- někteří občané nejsou partnerem pro finanční společnosti nabízející úvěry a nákupy na
splátky
- cílem je zvýšit informovanost občanů o výše zmíněných tématech pomocí vzdělávání a
informačních kampaní
Popis opatření:
- 5.5.1 Realizovat vzdělávací aktivity na témata rodičovských kompetencí
- 5.5.2 Realizovat informační kampaně na téma rodičovských kompetencí
Zdroj ověření:
- informace poskytovatelů, zápis z pracovní skupiny
Dopady cíle:
- snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky
nežádoucích jevů, snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů,
zlepšení finanční a sociální situace rodin
Termín realizace:
- průběžně po dobu platnosti plánu
Odpovědnost:
- O.s. LECCOS, koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
město Český Brod, O.s. LECCOS, Občanská poradna Nymburk
Předpokládané finanční dopady:
- zdroje případného poskytovatele, z rozpočtu Města cca 30 000,- Kč na realizaci
vzdělávacích aktivit a 10 000,-Kč na realizaci informačních kampaní
- z rozpočtu města podpora služby občanské poradny Nymburk v případě rozšíření do
Českého Brodu

5.5.1 Realizace vzdělávacích aktivit na témata rodičovských kompetencí
Popis opatření:
- realizace vzdělávání na témata internetu a informačních technologií, návykových látek,
rodičovských práv, použití výchovných prostředků, dluhové problematiky atd. aktivity
budou probíhat v rámci běžného provozu organizací, ale také v rámci nově vzniklých
programů
Zdroje ověření:
- informace poskytovatelů, zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky
nežádoucích jevů, snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů,
zlepšení sociální situace rodin
Termín realizace:
průběžně po dobu platnosti plánu
Odpovědnost:
O.s. LECCOS, vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
město Český Brod, O.s. LECCOS

5.5.2 Realizace informačních kampaní na téma rodičovských kompetencí
Popis opatření:
- realizace informačních kampaní prostřednictvím internetu, tiskovin, médií, případně jinou
formou masové komunikace s veřejností se změřením na téma: internet a informační
technologie, návykové látky, rodičovská práva, použití výchovných prostředků a dluhová
problematika atd., realizace 1 kampaně ročně
- vzájemně informovat o těchto akcích na webech a ve svých prostorách.

22

Zdroj ověření:
informace poskytovatelů, zápis z pracovních skupin
Dopady opatření:
snížení rizika kriminality páchané na dětech, snížení rizika výskytu společensky
nežádoucích jevů
snížení nákladů spojených s řešením situace předlužených občanů
zvýšení informovanosti cílové skupiny o akcích
Termín realizace:
průběžně po dobu platnosti plánu
Odpovědnost:
jednotliví poskytovatelé
Dotčené subjekty:
členové pracovní skupiny, další organizace nabízející služby pro rodiny s dětmi, město
Český Brod (radnice, webové stránky, českobrodský zpravodaj, vydávání letáků, brožur)
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6 Cíle skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením
Služby určené cílové skupině seniorů jsou poskytovány občanům, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu a ocitli se v situaci vyžadující podporu druhé osoby, přičemž tuto
podporu nemohou získat jiným způsobem než prostřednictvím sociální služby.
Občané se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu uživatelů sociálních služeb se
specifickými potřebami. Poskytované služby jsou zaměřeny na péči, rehabilitaci a integraci osob,
které mají sníženou aktivitu a omezenou možnost společenské participace.

6.1

Zavedení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením
Problémová situace:
- v současné době fungují místnosti pro terapeutické činnosti pro klienty zařízení Zvoneček
Bylany
- osoby se zdravotním postižením nemají v regionu příležitost pracovní aktivity, zároveň se
některé osoby se zdravotním postižením na Zvoneček Bylany obracejí s žádostí
„o aktivizaci“
Popis opatření:
- 6.1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením
- 6.1.2 Příprava registrace a zavedení služby
Zdroj ověření:
- záznamy poskytovatele o požadavcích potenciálních zájemců o službu z řad zdravotně
postižených
- připravena a podana žádost o registraci služby
Dopady cíle:
- příprava služby vycházející ze zájmů cílové skupiny
- aktivizace osob se zdravotním postižením, žijících v domácnosti
- odlehčení pečujících osob žijících v domácnosti
Termín realizace:
- 2015
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany, město Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- případné finanční dopady budou hrazeny z provozních nákladů zařízení

6.1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením
Popis opatření:
- jednání s potenciálními uživateli služby, kteří se obracejí na zařízení
- oslovení osob se zdravotním postižením v regionu Českobrodska
- provádět záznamy zájmu osob se zdravotním postižením o službu, v případě počtu 10-ti
osob lze přejít k vypracování koncepce služby a podkladů pro její registraci
Zdroj ověření:
- zápis o zájmu potenciálních uživatelů
Dopady opatření:
- připravovaná služba bude vycházet ze zájmu uživatelů
Termín realizace:
- v průběhu roku 2014 - 2015
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany
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6.1.2 Příprava k zavedení a registraci služby
Popis opatření:
- vypracování koncepce služby – cílová skupina, počet uživatelů, metody práce, personální a
finanční nároky
- vypracování podkladů pro registraci služby – podána žádost o registraci služby
- připravena žádost na financování služby
Zdroj ověření:
- připravena koncepce služby, podklady pro registraci služby, žádost na financování služby
Dopady opatření:
- vytvoření předpokladů pro vznik služby
Termín realizace:
- 2. pololetí 2015
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany

6.2

Zajištění terénních služeb
Problémové situace:
- současné trendy směřují k sociální péči, která umožňuje seniorům, ale i osobám se
zdravotním postižením setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí rodiny a přátel, a to i
v období závislosti na pomoci druhých z důvodu nemoci, stáří, absence rodiny, případně i
v posledním období života
- zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních terénních služeb – zdravotních a sociálních
- tyto služby využívají převážně senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
ale také lidé se zdravotním postižením, příp. rodiny s malými dětmi
- na českobrodsku chybí odborná paliativní péče pro lidi, kteří chtějí být na sklonku

života doma, a pro ty, kteří o ně pečují
Popis opatření:
- 6.2.1 Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb seniorů
- 6.2.2 Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence
- 6.2.3 Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb seniorů
- 6.2.4 Zajištění dostatečné kapacity pobytové odlehčovací péče pro osoby se zdravotním
postižením
- 6.2.5 Zajistit půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
- 6.2.6 Zajištění odborné paliativní péče typu domácího hospicu
Zdroj ověření:
- ohlas uživatelů soc. služeb, zápis z pracovní skupiny
Dopady cíle:
- pomoc seniorům odkázaným na pomoc druhých a prodloužení jejich pobytu v přirozeném
prostředí
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA, Pečovatelská služba ANNA, Zvoneček Bylany, Život 90,
Spirála pomoci, Českobratrská církev evangelická, stávající či nově působící

organizace zajišťující odbornou paliativní péči typu domácího hospicu
Předpokládané finanční dopady:
- vlastní zdroje uživatelů (většinou z příspěvku na péči), MPSV, Středočeský kraj, zdravotní
pojišťovny, město Český Brod, Úřad práce ČB, sponzoři, nadace, dárci
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-

5 000,-Kč za rok k zajištění pomoci klientům o zavedení služby tísňové péče z rozpočtu
města

6.2.1 Zajištění dostatečné kapacity pečovatelské služby dle aktuálních potřeb
seniorů
Popis opatření:
- v Českém Brodě poskytuje pečovatelskou službu jeden subjekt, který zaznamenal nepatrný
nárůst uživatelů. Navýšil se zájem uživatelů o doprovod k lékaři. Narůstá počet zájemců o
pobyt v domově pro seniory.
- v 1. pololetí roku 2016 proběhne průzkum za pomoci dotazníků ke zjištění informací, co by
seniorům pomohlo setrvat co nejdéle v domácím prostředí, jakou službu postrádají
(poskytnutí péče, odvoz stravy, základní sociální poradenství, půjčování rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek, doprovázení atd.)
- dle sociodemografických analýz, které vypovídají o zvyšujícím se podílu seniorů na
celkové populaci a prodlužování věku, je nutné počítat s potřebou posílit kapacitu terénních
služeb. V Českém Brodě navýšení kapacity závisí na zájmu místních obyvatel.
Zdroj ověření:
- zpráva pečovatelské služby a koordinátorky komunitního plánování
Dopady opatření:
- efektivní a operativní zajištění pomoci seniorům odkázaným na pomoc druhých a
prodloužení jejich pobytu v přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti dle jejich
aktuálních potřeb
Termín realizace:
- průběžně, 1. pololetí 2016
Odpovědnost:
- koordinátorka komunitního plánování a vedoucí pečovateské služby
Dotčené subjekty:
- pečovatelská služba ANNA, Domov pro seniory ANNA, Spirála pomoci, Zvoneček
Bylany, koordinátorka komunitního plánování

6.2.2 Udržení a mediální propagace domácí zdravotní péče a osobní asistence
Popis opatření:
- domácí zdravotní péče (v budoucnu služba) je poskytována na základě indikace lékaře a
umožňuje seniorům setrvat v domácím prostředí v případech, kdy potřebují odbornou
zdravotní péči, ale není nezbytně nutná jejich hospitalizace
- podpořit poskytování osobní asistence v přirozeném prostředí osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby
Zdroj ověření:
- zpráva Spirály pomoci
Dopady opatření:
- efektivní odborná zdravotní péče o seniory v jejich přirozeném prostředí, kdy mohou i
v případě zhoršeného zdravotního stavu zůstat v kruhu své rodiny a přátel
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Spirála pomoci, o.s.
Dotčené subjekty:

- Spirála pomoci, o.s.

6.2.3 Zajištění dostatečné kapacity tísňové péče dle aktuálních potřeb
Popis opatření:
- jedná se o terénní službu, která poskytuje při použití distanční, hlasové a elektronické
komunikace, individuální, dlouhodobou, nepřetržitou a odbornou pomoc seniorům i lidem
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se zdravotním postižením, kteří jsou v důsledku snížení soběstačnosti v oblasti osobní péče
z důvodu stáří nebo zdravotního stavu vystaveni stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví
nebo života v případech náhlého zhoršení zdravotního stavu či schopností (uživatelé služby
si mohou přivolat potřebnou pomoc, i když jsou mimo dosah telefonu)
- seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří budou mít zájem o zavedení služby
tísňové péče, bude poskytnuta finanční výpomoc na montáž zabezpečovacího systému,
neboť cílem této služby je udržet osoby co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí
Zdroj ověření:
- zpráva Života 90 Kutná Hora
Dopady opatření:
- umožnění bezpečného a klidného života seniorů v jejich přirozeném prostředí
poskytováním rychlé a odborné pomoci v nejrůznějších tísňových situacích, zamezení
počtu zbytečného úmrtí seniorů či vážných poškození jejich zdraví z důvodu neposkytnutí
včasné pomoci
- služba významně doplňuje poskytování pečovatelské služby a má vliv na snížení počtu
žadatelů o ústavní péči o ty, kteří o umístění žádají pouze z obavy, že se nedovolají
potřebné pomoci, pokud ji budou akutně potřebovat
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Život 90
Dotčené subjekty:
- Život 90, město Český Brod

6.2.4 Zajištění dostatečné kapacity pobytové odlehčovací péče pro osoby se
zdravotním postižením
Popis opatření:
- Zvoneček Bylany poskytuje pobytovou odlehčovací péči v celkové kapacitě 5ti míst.
V současné době není dostatečně zajištěno uspokojení poptávky po odlehčovací péči. Je
potřeba zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovací péče pro osoby se sníženou soběstačností
z důvodu zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí
příbuznými a to navýšením kapacity nebo bude domluvena pomoc o poskytnutí
odlehčovací péči od organizací na Kolínsku a Českobrodsku. Cílem je umožnit pečující
fyzické osobě nezbytný odpočinek a podporovat svépomocné aktivity pečovatelů.
Zdroj ověření:
- zpráva ze Zvonečku Bylany
Dopady opatření:
- podpora rodinných příslušníků – pečovatelů o svého člena, který může díky jejich pomoci
setrvat v přirozeném prostředí i při snížení soběstačnosti
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany

6.2.5 Zajistit půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Popis opatření:
- v Českém Brodě chybí půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením bez omezení věku v nepříznivé sociální situaci
- tyto pomůcky pomáhají klientům překlenout období při vyřizování žádosti o vlastní
pomůcku, při poruše pomůcky nebo i nenadálé situaci jako je úraz
- je potřeba vyhledat vhodný prostor pro půjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
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Zdroj ověření:
- zpráva od Spirály pomoci, o.s.
Dopad opatření:
- usnadnění zapojení klientů do společenského života
Termín realizace:
- 2014
Odpovědnost:
- Spirála pomoci, o.s.
Dotčené subjekty:
- Spirála pomoci, o.s., koordinátorka komunitního plánování, město Český Brod

6.2.6 Zajištění odborné paliativní péče typu domácího hospicu
Popis opatření:
- v Českém Brodě a jeho blízkém okolí chybí profesionální organizace, která by
poskytovala odbornou paliativní péči typu domácího hospicu
- tento typ péče se stává trendem a s určitostí má své místo v moderní době i rodině
- je třeba najít organizaci, nebo podpořit její vznik, která by v našem městě uvedenou službu
poskytovala
Zdroj ověření:
- zpráva od Petry Ištvánikové, databáze domácích hospiců
Dopad opatření:
- zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat člověku důstojnost a poskytnout
podporu jeho blízkým na sklonku života v přirozeném prostředí
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Petra Ištvániková ve spolupráci s Mgr. Markem Lukáškem, nemocničním kaplanem
Českobratrské církve evangelické
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, Českobratrská církev evangelická
Předpokládané finanční dopady:
- objektivně v tuto chvíli nelze částku vyčíslit

6.3

Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením
Problémová situace:
- důležitým prvkem v životě seniorů, ale i v životě osob se zdravotním postižením, jsou
různé aktivizační programy, otevřené spolky pro seniory, klubová činnost
- v současné době není mnoho příležitostí k aktivnímu trávení volného času pro seniory a
osoby zdravotně postižené, jež žijí ve svých domácnostech
- je potřeba jim zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, různé formy vzdělávání
a vyplnění volného času, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování oprávnění
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Popis opatření:
- 6.3.1 Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů
- 6.3.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory
- 6.3.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby
- 6.3.4 Podpora a rozvoj IT dovedností
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny, informace o aktivitách klubu seniorů, referování pečovatelské
služby, M´am´aloca o.s. a Informačního centra města Český Brod o způsobech informování
i o zpětné vazbě
Dopady cíle:
- aktivizace a sebevzdělávání seniorů, prevence jejich vyloučení
Termín realizace:
- průběžně
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Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, Pečovatelská služba – Anna Český Brod, Domov pro seniory – ANNA
Český Brod, Českobratrská církev evangelická, Církev Římskokatolická, Informační
centrum města Český Brod, T.J. Sokol Český Brod, o.s. Magráta, Městská knihovna,
M´am´aloca o.s
Předpokládané finanční dopady:
- podpora spolků a skupin seniorů alespoň ve výši 10 000,-Kč městem Český Brod, MPSV,
Středočeským krajem, poskytovateli a uživateli služeb, nadacemi, sponzory

6.3.1 Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti seniorů
Popis opatření:
- prostřednictvím volnočasových aktivit pro seniory je podporován aktivní život seniorů.
Tyto aktivity podporují jak poskytovatelé sociálních služeb, tak město. Ze zjištěných potřeb
seniorů vyplývá zájem o společenské, kulturní a vzdělávací aktivity a klubovou činnost.
- opatření předpokládá podpořit klubovou činnost seniorů s cílem nabízet informace a
poradenství, pořádání přednášek, seminářů, kulturních a společenských akcí, možnost
využívání internetu.
- v rámci opatření doporučujeme věnovat větší pozornost zapojení dobrovolníků
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- posílení seberealizace seniorů i v důchodovém věku, podpora jejich aktivního podílu na
životě společnosti, snížení jejich izolace, prevence sociálního vyloučení, (zdravotnická
edukace), zvýšení počítačové gramotnosti
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, Domov pro seniory ANNA Český Brod, Českobratrská církev
evangelická, Církev Římskokatolická, Informační centrum města Český Brod, T.J. Sokol
Český Brod, o.s. Magráta, Městská knihovna

6.3.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory
Popis opatření:
- z městského rozpočtu zajistit příspěvek na realizaci akcí seniorů alespoň ve výši 10 000,Kč
- zabezpečovat podporu členy pracovní skupiny spolkům pro seniory – např. pomoc
s tvorbou programu, kontaktování osob, pomoc při propagaci apod.
Zdroj ověření:
- rozpočet města, zpráva o aktivitách spolků
Dopady opatření:
- zajištění podpory iniciativ seniorů
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klub turistů, Sdružení
zdravotně postižených, T.J. Sokol ČB, případně nově vzniklý „klub seniorů“, pracovní
skupina
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6.3.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby
Popis opatření:
- propagovat akce pro seniory v rámci aktivit pečovatelské služby a Informačního centra
města Český Brod
- informační centrum města bude připravovat kulturní program určený nejen seniorům, ale i
osobám se zdravotním postižením 2x ročně
- domov pro seniory propůjčuje své prostory na různé akce
- jedná se zejména o aktivity Církve Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické,
Klubu turistů, Klubu seniorů, otevřené akce pro seniory Domova pro seniory ANNA, T.J.
Sokol Český Brod, Magráta o.s.
- dotčené subjekty informují, alespoň s dvouměsíčním předstihem, pečovatelskou službu a
Informační centrum města Český Brod o svém programu, případně program může být
zveřejněn v Českobrodském zpravodaji i na webových stránkách města
Zdroj ověření:
- zpráva pečovatelské služby, informace o programu ICM
- zprávy dotčených subjektů
Dopady opatření:
- lepší informační dostupnost kulturních akcí pro seniory, lepší zacílení akcí dle přání a
možností seniorů, lepší propagace v cílové skupině
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Bočková Zdena z ICM
Dotčené subjekty:
- Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klub turistů, Klub seniorů,
Domov pro seniory ANNA, Pečovatelská služba ANNA, T.J. Sokol Český Brod, o.s.
Magráta

6.3.4 Podpora a rozvoj IT dovedností
Popis opatření:
- opatření je reakcí na nově vzniklou poptávku seniorů a lidí starších 50 let věku ve městě na
nichž reagovalo v září 2013 město Český Brod nově vzniklým partnerstvím na projektu „Einkluze 50+“ s M´am´aloca o.s.
- díky novému partnerství došlo k otevření pilotního tréninkového centra IT dovedností ve
výukové učebně, v budově č.2, města Český Brod, které je seniory hojně navštěvováno
Zdroj ověření:
- zpráva od M´am´aloca o.s., prezenční listiny tréninkového centra
Dopady opatření:
- posílení sebevzdělání a učení se IT dovednostem u seniorů i v důchodovém věku podporuje
jejich sociální začlenění do společnosti, komunikaci mezi rodinnými příslušníky a přáteli
- přináší také zábavu a možnost udržení či zlepšení životní úrovně seniorů
- v neposlední řadě pomáhá soběstačnosti starších občanů pomocí moderní techniky
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- M´am´aloca o.s.
Dotčené subjekty:
- M´am´aloca o.s. a město Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- zatím nelze vyčíslit
- bezplatné poskytnutí výukové místnosti od města Český Brod

6.4

Bydlení pro seniory
Problémová situace:
- město v současné době nemá k dispozici byty určené pro bydlení seniorů
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město má k dispozici nemovitosti v areálu nemocnice Český Brod
z průzkumu potřeb občanů města vyplývá, že se objevuje potřeba bytů pro seniory
(malometrážních, bez schodů s výtahem a s bezbariérovou koupelnou, s návazností na
služby apod.)
Popis opatření:
- vybudování bytů pro seniory, využívaných pro komerční pronájem, s vymezením části bytů
pro občany Českého Brodu nebo vybudování domu s pečovatelskou službou
- hledání soukromého investora, který by byl měl zájem investovat do městských prostor
(případně na městských pozemcích)
- uzavření smlouvy s investorem – ve smlouvě bude vymezeno alespoň 3 – 8 bytů, které
budou pronajímány pro občany Českého Brodu za výhodnějších podmínek a s vyjádřením
zástupců města Český Brod – jako proti plnění pronájmu městského majetku
Zdroj ověření:
- informace vedení města o jednání s investory
- anonce záměru společné investice
- smlouvy s investorem, vymezující byty pro občany Českého Brodu
Dopady cíle:
- efektivní využití městského majetku
- zajištění vhodného bydlení pro seniory, prodloužení jejich samostatnosti
Termín realizace:
- 2014 – hledání investora
- 2015 - uzavření smlouvy s investorem
Odpovědnost:
- místostarosta
Dotčené subjekty:
- rada města, zastupitelstvo města
Předpokládané finanční dopady:
- nepřímé finanční dopady
-

6.5

Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod
Problémová situace:
- klienti v domově pro seniory jsou přijímány v čím dál horším zdravotním stavu
- je potřeba přizpůsobit a případně rozšířit skladbu nabízených služeb, aby došlo ke
stabilizaci jejich zdravotního stavu
- cílem je podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou
blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečující důstojný způsob života a respektovat
osobnost uživatele
Popis opatření:
- rozvoj zdravotní péče, např. rehabilitační péče, fyzioterapie
- rozvoj nabídek volnočasových aktivit, např. keramika, kondiční cvičení, ergoterapie
- podporovat mezigenerační dílny ve spolupráci s o.s. Magráta
Zdroj ověření:
- podání zprávy na pracovní skupině
Dopady cíle:
- zkvalitnění služby pro uživatele
Termín realizace:
- rok 2013 – 2016
Odpovědnost:
- ředitelka Domova pro seniory ANNA Český Brod
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- financování renovací a přijímání nových zaměstnanců v rámci provozního rozpočtu
zařízení
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7 Cíle skupiny osoby v krizi a ohrožené sociálním
vyloučením
V oblasti služeb pro osoby v krizi se zabýváme potřebami osob, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci, a které často žijí na „okraji společnosti“. Nejčastěji se jedná o problematiku
bezdomovectví a závislosti na alkoholu, drogách či gamblerství. Hlavním cílem služeb je pomoc
v překonání nepříznivých okolností a zabránění vyloučení těchto osob ze společnosti. V oblasti
služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením se zabýváme potřebami osob, které pocházejí ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Služby poskytované této cílové skupině jsou nejčastěji
zaměřeny na pomoc v oblasti bydlení, zaměstnávání, vzdělání a dále na pomoc v řešení
patologických jevů. Jejich cílem je zvyšování schopnosti uživatelů služeb plnohodnotně se zapojit
do společnosti a zabránit tak opětovnému sociálnímu vyloučení.

7.1

Realizace informační kampaně Prostor plus o.p.s.
Problémová situace:
- malé povědomí veřejnosti o aktivitách v oblasti drogové prevence
- negativní vnímání drogové problematiky ze strany veřejnosti, způsobené neznalostí tématu
Popis opatření:
- poskytovatel terénních programů pro uživatele drog se zaměří na větší informovanost,
osvětu a prevenci
- poskytovatel terénních programů pro uživatele drog vytvoří sérii článků, které budou
podrobněji popisovat jejich služby a blíže se zaměří na problematiku drog
- články budou vycházet v Českobrodském zpravodaji 4x do roka
- Prostor plus o.p.s. bude informovat vedoucí OSV 2x ročně o aktivitách v oblasti drogové
prevence pro veřejnost i o službách zaměřených na uživatele drog i počtu osob drogově
závislých na území Českého Brodu a jeho okolí.
- Prostor plus o.p.s. v Českém Brodě anonymně a zdarma poskytují zdravotní

materiál, výměnu inj. stříkaček, informace, kontakty, poradenství, asistenci, testy a
sběr odhozených inj. stříkaček. Schůzka a místo možné po domluvě na tel.
777 650 030.
Zdroj ověření:
- Českobrodský zpravodaj
Dopady cíle:
- zvýšení povědomí o drogové problematice
Termín realizace:
- 2014 distribuce edukativně-informačních samolepek a plakátů pro veřejnost
Odpovědnost:
- Prostor plus o.p.s. – terénní programy
Dotčené subjekty:
- redakce Českobrodského zpravodaje, Prostor plus o.p.s.
Předpokládané finanční dopady:
- opatření nemá přímé finanční dopady

7.2 Zajistit bezplatné právní služby v oblasti majetkového a finančního
poradenství
Problémová situace:
- někteří občané nemají dostatečné právní povědomí ani dostatek finančních prostředků, aby
mohli řešit svoje právní problémy sami či za pomoci placeného právníka (např. majetkové
problémy)
- v Českém Brodě chybí odborné bezplatné poradenství v oblasti finanční a rozpočtové
problematiky – dluhy, půjčky, exekuce, insolvence, osobní bankrot atd.
Popis opatření :
- vydefinovat cílovou skupinu a počet zájemců o tuto službu
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zmapovat organizace v okolí Českého Brodu, kteří službu zdarma poskytují
v případě zájmu o tuto službu oslovit NNO za účelem zavedení právní služby nebo rozšířit
smlouvu s právníkem, který poskytuje právní poradenství městu Český Brod nebo oslovit
jiné odborníky v této oblasti
Zdroj ověření :
- zpráva poskytovatele
Dopady cíle:
- zvýšení dostupnosti služby, podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování
kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci (finanční situaci)
Termín realizace:
2. pololetí 2013 – 1. pololetí 2015
Odpovědnost:
- koordinátorka komunitního plánování
Dotčené subjekty:
- NNO, právníci, město Český Brod
Předpokládané finanční výdaje:
- maximální částka 25 000,- Kč za rok z rozpočtu Města
-

7.3

Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a osoby v krizi
Problémová situace:

-

-

-

-

-

v důsledku ekonomického vývoje a deregulace nájemného v posledních letech roste
počet jednotlivců a rodin, kteří si nemohou dovolit standardní formu bydlení
(zejména mladé rodiny bydlící u rodičů, osaměle žijící senioři, lidé kteří nemají na
úhradu kaucí či provizí realitních kanceláří atd.)
existují také skupiny, které jsou z běžného trhu s byty vyloučeny, protože jsou
vnímány jako riziko (jedná se např. o bezdomovce, osoby žijící v azylových
domech, vícedětné domácnosti atd.). Trh s bydlením v současnosti nedokáže
reagovat na potřeby výše zmíněných skupin osob.
Český Brod dostatečně nedisponuje vlastním bytovým fondem, který v současnosti
představuje jedinou finančně dostupnou variantu bydlení zejména pro
nízkopříjmové skupiny
dostupnost bydlení se řeší na úřadě práce přísp. na bydlení vyplácený ze státní soc.
podpory a doplatkem na bydlení vyplácený z dávek pomoci v hmotné nouzi
doplatek na bydlení je v současnosti
nepřiměřeně využíván
na úhradu
předražených forem bydlení, zejména některých ubytoven a některé nesplňují ani
základní hygienické standardy
město Český Brod nevlastní žádné sociální byty, které by mohly být určené
především pro nouzové přechodné období pro osoby v tíživé životní situaci tj. oběti
domácího násilí (matky s nezletilými dětmi), seniory ohrožené ztrátou bydlení

Popis opatření:
- 7.3.1 Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
- 7.3.2 Sociální byty pro osoby v krizi
Zdroj ověření:
- informace od vedení města a ředitelky ÚP v Českém Brodě
Dopady cíle:
- pomoc osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
- pomoc uživateli se maximálně zapojit s ohledem na jeho nepříznivou sociální situaci do
ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a podpořit ho v takovém stylu
života, který je ve společnosti považován za běžný
Termín realizace:
- rok 2014 – legalizace ubytoven
- rok 2015 – zajištění dvou sociálních bytů
- rok 2016 – výstavba azylového domu pro matky s dětmi nebo ubytovny určené především
pro matky s dětmi
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Odpovědnost :
- starosta
Dotčené subjekty:
- rada města, zastupitelstvo města, ředitelka ÚP
Předpokládané finanční dopady:
- není stanoveno

7.3.1 Bydlení pro osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci
Popis opatření:
- v Českém Brodě je mnoho soukromých „ubytoven“, které nejsou v katastru

-

-

zaneseny jako ubytovny, proto bude základním cílem zmapování situace v oblasti
sekundárního trhu s bydlením (ubytovny) a o kapacitách na těchto ubytovnách
zahájit jednání s majiteli ubytoven, neboť většina z nich nemá v katastru
nemovitostí zapsáno, že jde o ubytovací zařízení. Ředitelka ÚP vyzve ubytovny
k předložení kolaudačního rozhodnutí nebo stavební úřad k předložení stanoviska,
zda objekt stavebně splňuje požadavky pro poskytnutí ubytovacích služeb včetně
hygienických podmínek a parametry pro bydlení.
pokud nebude mít objekt řádnou kolaudaci nebude Úřadem práce v Českém Brodě
doplatek na bydlení majitely ubytovny vyplacen
zahájit jednání s městem Český Brod o vhodné lokalitě k výstavbě či přestavbě
nějakého zařízení na ubytovnu azylového typu určenou především pro matky
s dětmi

Zdroj ověření:
- informace ředitelky Úřadu práce v Českém Brodě
- informace vedení města
Dopady opatření:
- legalizace ubytoven, zlepšení základních hygienických standardů pro uživatele
- efektivní vyplácení doplatku na bydlení
- pomoc osobám v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
Termín realizace:
- 1. pololetí 2014 – legalizace ubytoven
- 2016 – vyřešeno ubytování především pro matky s dětmi
Odpovědnost:
- ředitelka ÚP a starosta města
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, rada města, zastupitelstvo Města, Úřad práce Český Brod, OSV

7.3.2 Sociální byty pro osoby v krizi
Popis opatření:
- město Český Brod vyčlení 2 sociální byty určené především pro nouzové

přechodné období pro osoby v tíživé životní situaci tj. oběti domácího násilí (matky
s nezletilými dětmi), seniory ohrožené ztrátou bydlení
Zdroj ověření:
- informace vedení města
Dopady opatření:
- pomoc rodinám a seniorům v naléhavé krizové situaci, kterou nedokáží řešit vlastními
silami
Termín realizace:
- 2. pololetí roku 2014 - 1. pololetí roku 2015
Odpovědnost:
- starosta města
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, rada města, zastupitelstvo města, OSV
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7.4

Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených
Problémová situace:
- od 1.1.2012 vykonávají veřejnou službu osoby v hmotné nouzi a osoby vedené v evidenci
uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy uzavřené s Krajskou pobočkou Úřadu
práce v Příbrami po dohodě s obcí nebo dalšími subjekty. Za výkon veřejné služby nenáleží
odměna dle zákona č. 111/2006 Sb.v posledním znění dle zákona č. 366/11 Sb., proto je
žádoucí se o tyto osoby s kladným hodnocením a pravidelnou docházkou po ukončení
veřejné služby dále postarat, nabídnout alternativní řešení ve spolupráci s ÚP.
- řada osob v hmotné nouzi je motivována především krátkodobým výdělkem. Chybí aktivity
zaměřené na osoby vyloučené ze společnosti - dlouhodobě závislé, vracející se z výkonu
trestu, které nejsou schopny svou situaci zlepšit vlastními silami. Ztráta bydlení a
zaměstnání a nemožnost si zaměstnání najít výrazně ovlivňuje další chování těchto osob,
které bez legálního příjmu často páchají trestnou činnost nebo užívají drogy.
Popis opatření:
- 7.4.1 Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby
- 7.4.2 Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných
Zdroj ověření:
- vytvořený systém spolupráce subjektů v rámci veřejné služeb, nastavený systém
krátkodobého zaměstnávání, připravený projekt v oblasti podporovaného zaměstnávání
Dopady cíle:
- aktivizace osob v hmotné nouzi a dlouhodobě nezaměstnaných, vytvoření, rozvíjení a
udržení pracovních návyků
- prevence kriminality
Termín realizace:
- 2014
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- pracovní skupina, ředitel technický služeb, místostarosta, koordinátorka plánování
sociálních služeb, úřad práce
Předpokládané finanční dopady:
- řada opatření bude realizována v rámci stávající činnosti zúčastněných subjektů

7.4.1 Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby i do dalších
organizací
Popis opatření:
- v Českém Brodě je nastaven systém spolupráce obce, technických služeb s ÚP v Českém
Brodě, respektive s Krajskou pobočkou ÚP v Příbrami ohledně uzavírání smluv na
krátkodobé zaměstnávání osob, které jsou dlouhodobě v evidenci ÚP. Je nastaven systém
pojištění těchto osob i systém školení bezpečnosti práce a zaškolení na pozice.
- je potřeba rozšířit síť zaměstnavatelů v Českém Brodě např. o městské lesy, které by
zaměstnávali osoby na VPP
- ve spolupráci s odborem sociálních věcí, úřadem práce a ostatními subjekty nastavit způsob
komunikace s dlouhodobě nezaměstnanými – oslovit i ty, kteří nejsou evidováni v rámci
systému hmotné nouze
Zdroj ověření:
- je nastaven systém veřejné služby splňující požadavky §18a zákona č. 366/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů
- informace od ředitelky ÚP v Českém Brodě a od zaměstnavatelů
Dopady opatření:
- aktivizace osob v hmotné nouzi, zapojení nezaměstnaných do veřejné prospěšné činnosti
- možnost získání i krátkodobého zaměstnání na základě uzavřené pracovní smlouvy
- vytvoření nových příležitostí usnadňující začlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh
práce a tím následně do společnosti
Termín realizace:
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- průběžně
Odpovědnost:
- ředitel technických služeb (TS), Úřad práce Český Brod a OSV
Dotčené subjekty:
- odbor sociálních věcí, technické služby, město Český Brod, Úřad práce Český Brod,
koordinátorka plánování sociálních služeb, pracovní skupina

7.4.2 Zmapovat další možnosti zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných
Popis opatření:
- poskytování informací a pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným pracovníkem pro
výkon terénní sociální práce na odboru sociálních věcí MěÚ Český Brod. Výkonem
terénní soc. práce dochází k pomoci a podpoře osob za účelem sociálního začlenění nebo
prevenci sociálního vyloučení. Sociální pracovník na obci řeší sociální problémy i v oblasti
nezaměstnanosti a materiálních problémů (nízké příjmy, nekompetence hospodařit
s finančními prostředky, zadlužení, ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost,
sociální problémy vyplývající z imigrace).
- s odborníkem na právo vydefinovat možnosti zapojení dalších zaměstnavatelů ve městě a
okolí k zaměstnávání osob (vydefinovat práce určené pro krátkodobé zaměstnávání)
- ředitelka ÚP bude průběžně seznamovat potenciální zaměstnavatele včetně neziskových
organizací o projektech zaměřených na podporu zaměstnávání osob dlouhodobě
nezaměstnaných a to nejen přes portál ÚP
- zavedení spolupráce ředitelky ÚP s ICM. Na webových stránkách ICM budou
zveřejňovány informace o možných dotacích a případně volných pracovních místech,
případně vytvořit další informační kanály, přes které by se aktuální informace o takto
podporovaných místech dostávaly k zaměstnavatelům.
- navázání větší spolupráce s Probační a mediační službou. Odsouzeným nabízí možnost
odpracovat si svůj trest i možnost zvýšit si pracovní dovednosti, poskytuje kontakty na
organizace k získání zaměstnání
Zdroj ověření:
- zpráva z pracovní skupiny
Dopad opatření:
- lidem se sníženou úrovní dovedností pomůže získat a udržet si vhodné pracovní uplatnění
na otevřeném trhu práce
Termín realizace:
- rok 2015
Odpovědnost:
- ředitelka ÚP a koordinátorka komunitního plánování
Dotčené subjekty:
- odbor sociálních věcí, technické služby, město Český Brod, pracovní skupina, úřad práce a
další poskytovatelé služeb v oblasti zaměstnanosti

7.5

Seznámení veřejnosti s problematikou etnické menšiny a osob ohrožených
sociální exkluzí
Problémová situace:
- některé etnické menšiny jsou odbornou a širokou veřejností vnímány jako jednotná skupina
problémových jedinců, která je spojena s negativními sociálními jevy
- odborná i široká veřejnost nevidí možnost změny situace romských rodin
- zařízení pracující s Romy mají negativní stigma
Popis opatření:
- 4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
- 4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami
ohroženými sociální exkluzí
Zdroj ověření:
- webové stránky města, zprávy ze společenských a kulturních akcí, Českobrodský
zpravodaj, zprávy ze dne otevřených dveří
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Dopady cíle:
- zlepšení vnímání nejen romské problematiky, ale i osob ohrožených sociálním vyloučením
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- Občanské sdružení LECCOS, Základní škola a Praktická škola, pracovní skupina
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení LECCOS, NZDM klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola,
redakce Českobrodského zpravodaje, koordinátorka plánování sociálních služeb, ICM
Předpokládané finanční dopady:
- aktivity nepředstavují přímý finanční dopad

7.5.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Popis opatření:
- na webových stránkách budou zveřejňovány příklady dobré praxe v práci s Romy i s
osobami ohroženými sociální exkluzí – zveřejněny budou 3 – 4 články
- zveřejňovat informace o aktivitách organizací LECCOS a Základní školy a Praktické školy
v tisku – minimálně 4 články ročně za každé zařízení
- realizovat dny otevřených dveří v NZDM Klub Zvonice a v Základní škole a Praktické
škole – 1 x ročně za každé zařízení
- navázat spolupráci s odbornou veřejností, která pracuje s osobami ohroženými sociálním
vyloučením, k větší informovanosti těchto osob v Českém Brodě
Zdroj ověření:
- webové stránky Města, informace NZDM Klub Zvonice a Základní škola a Praktická škola
Dopady opatření:
- inspirace příklady dobré praxe, změna postoje veřejnosti, zlepšení vnímání zařízení u
veřejnosti
Termín realizace:
- průběžně
- vyhodnocování opatření vždy počátkem kalendářního roku
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- prostor, členové pracovní skupiny, koordinátorka plánování sociálních služeb, webmaster,
O.s. LECCOS, NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola

7.5.2 Společné akce subjektů pracujících s etnickou menšinou a osobami ohroženými
sociální exkluzí
Popis opatření:
- realizovat společné akce základních škol a Základní školy a Praktické školy a využití
kulturních vystoupení žáků Základní školy a Praktické školy na akcích města
- realizovat výstavy výtvarných děl dětí a mládeže, kde se mimo jiné budou prezentovat
uživatelé služeb NZDM Zvonice a žáci Základní školy a Praktické školy – realizace jedné
akce ročně v prostorách ICM
- vyhodnocení opatření bude probíhat vždy počátkem kalendářního roku
Zdroj ověření:
- informace NZDM Klub Zvonice a Základní školy a Praktické školy
Dopady opatření:
- inkluze dětí z dotčených zařízení
Termín realizace:
- průběžně
- vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
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-

7.6

NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola, základní školy v Českém Brodě,
Základní umělecká škola, ICM

Prevence kriminality
Problémová situace:
- prevence kriminality je pro město prioritní, ale možnosti samotného Města jsou omezené.
Město ČB se podílí na prevenci kriminality především Městskou policií, kamerovým
systémem, spoluprací s PČR a v neposlední řadě financováním NNO a dalších subjektů.
Z těchto důvodů musí být součástí komunitního plánu Města služby poskytované NNO a
další subjekty podílející se na prevenci kriminality
- prevence je zaměřena na negativní společenské jevy a sociálně patologické jevy, cíleně a
záměrně ovlivňuje cílové skupiny
Popis opatření:
- 6.1 Přednášky na téma Protidrogová prevence a jiné závislosti
- 6.2 Kurzy první pomoci
- 6.3 Preventivní činnost Městské policie ČB
- 6.4 Odborné semináře
- 6.5 Osvětová činnost
Zdroj ověření:
- zpráva o.s. Českobroďák; koordinátorka plánování sociálních služeb, velitel MP ČB
(starosta města), webové stránky o.s. Českobroďák
Dopady cíle:
- snižování veškerých negativních jevů mezi všemi věkovými skupinami obyvatel ve
společnosti a zvyšování obecně - právního vědomí a bezpečnosti, osvojení si základů
bezpečného chování
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- O.s. Českobroďák, Městská policie ČB, Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad
Český Brod
Dotčené subjekty:
- O.s. Českobroďák, Policie ČR – Národní protidrogová centrála, Městská policie ČB,
Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad Český Brod a další orgány státní správy a
samosprávy zabývající se bezpečnostní situací ve městě (např. odbor sociálních věci města
Český Brod atd.), subjekty zaměřené na práci s dětmi (MŠ, ZŠ a další), ANNA Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- náklady se odvíjejí dle požadavků a na základě toho je vytvořena cenová nabídka
- předběžně náklady za jeden seminář - odborné lektory a jejich techniku cca 15 000,-Kč ,
materiál pro účastníky (literatura, bloky, tužky a další administrativní materiál) 1000,Kč/osoba, finanční předpoklad pronájmu prostor na seminář cca 500,-Kč
- náklady na vytištění informativních letáků, tiskovin, osvětových materiálů
- finanční předpoklad pronájmu prostor na seminář Kurzu první pomoci cca 500,-Kč

7.6.1 Přednášky a další osvětová činnost na téma Protidrogová prevence a jiné
závislosti
Popis opatření:
- přednášky od preventisty Národní protidrogové centrály SKPV PČR (NPC) zaměřené na
problematiku drog a jiných závislostí, určeny pro 2. stupeň ZŠ (případně pro jiné zájmové
skupiny)
- přednášky zajišťované o.s. LECCOS pro širší veřejnost
- osvětová činnost o.s. Prostor, určeno pro druhý stupeň a další skupiny
- další možnosti konání přednášek: Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2) s tím, že
finanční náklady se týkají pouze dopravy účastníků
Zdroj ověření:
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- zprávy od dotčených subjektů a koordinátorky plánování sociálních služeb
Dopady opatření:
- zvýšená informovanost o možných závislostech a drogové problematice
Termín realizace:
- 2014 - 2015
Odpovědnost:
- o.s. Českobroďák, o.s. LECCOS, Prostor plus o.p.s.
Dotčené subjekty:
- o.s. Českobroďák, o.s. LECCOS, Prostor plus o.p.s., Policie ČR – Národní protidrogová
centrála

7.6.2 Kurzy první pomoci
Popis opatření:
- kurz první pomoci pro děti (od 2. stupně ZŠ pro menší děti není určen) a veřejnost formou
semináře (cca. 2hod.)
- v případě semináře pro veřejnost by se jednalo o pronájem vhodného prostoru.
O.s. Českobroďák již využil pro školení konferenční místnost v hale TJ Slavoj a následně
tělocvičnu pro praktický nácvik. Zde je finanční předpoklad 500,-/ seminář.
- nejdříve se jedná o teoretickou část, kde jsou účastnici seznámeni s danou problematikou a
následuje praktická část, kde si účastníci vyzkouší své znalosti v praxi
Zdroj ověření:
- zpráva o.s. Českobroďák; koordinátorka plánování sociálních služeb
Dopady opatření:
- zlepšení povědomí o této problematice. Nebát se pomoci člověku v nouzi a vědět jak
správně postupovat v mimořádné situaci.
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- o.s. Českobroďák
Dotčené subjekty:
- o.s. Českobroďák

7.6.3 Preventivní činnost Městské policie Český Brod
Popis opatření:
- policisté MP ČB by se měli svou činností podílet na některých preventivních aktivitách.
- zaměřeno především na děti a seniory, popřípadě veřejnost
- jedná se především o přednášky o možných krizových situacích v našem městě, ale i
všeobecně zaměřené jako jsou dopravní předpisy nebo právní minimum přiměřené věku
dítěte
- policisté MP ČB by měli navázat vzájemnou spolupráci s příslušnými preventisty
z jednotlivých školských zařízení v našem regionu, popřípadě Pedagogicko-psychologickou
poradnou Český Brod (Sokolská 1313, Český Brod, vedoucí pracoviště: Mgr. Iveta
Šedivá). Nabízejí se další subjekty, které jsou zaměřeny na práci s dětmi (popřípadě
rizikovými skupinami) např. o.s.LECCOS a jiné subjekty v teritoriu města.
- vytvořit jeden univerzální leták o možných rizikových situacích jak pro děti, tak pro
seniory (financováno z rozpočtu komunitního plánování)
Zdroj ověření:
- velitel MP ČB (starosta města); koordinátorka plánování sociálních služeb
Dopady opatření:
- zlepšení právního povědomí dětí, seniorů a celková větší informovanost veřejnosti o
bezpečnostních rizikách v našem regionu
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- velitel MP ČB (starosta města)
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Dotčené subjekty:
- Městská policie ČB, subjekty zaměřené na práci s dětmi (MŠ, ZŠ a další), ANNA Český
Brod

7.6.4 Odborné semináře
Popis opatření:
- zaměřeno na městské strážníky, policisty Policie ČR nebo úředníky Městského úřadu
Český Brod. Do další kategorie pro semináře lze zahrnout osoby působící v této
problematice jako např. sociální pracovníky, učitele, vychovatele.
- seminář je zaměřen dle požadavků zadavatele (města), který jej přizpůsobí aktuálním
problémům na Českobrodsku, např. řešení krizových situací – policista (úředník) situaci
radši neřeší, protože si s ní neví rady a vznikl by mu další problém při řešení situace (právní
následky svého jednání)
- v roce 2013 byla navázána spolupráce s o. s. Společně k bezpečí, které pro nás zrealizovalo
seminář k Interdisciplinární spolupráci v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci
našeho města. Vzhledem k pozitivním ohlasům na seminář je plánováno na rok 2014
pokračování ve spolupráci s o. s. Společně k bezpečí na dalších tematicky zaměřených
seminářích, např. seminář ke školnímu násilí, seminář s názvem rušivé dítě (ADHD).
- tyto semináře realizují akreditovaní lektoři od MV ČR pracující v externí NNO
- náklady se odvíjejí dle požadavků a na základě toho je vytvořena cenová nabídka
- předběžně náklady za jeden seminář - odborné lektory a jejich techniku cca 15 000,-Kč ,
materiál pro účastníky (literatura, bloky, tužky a další administrativní materiál) 1000,Kč/osoba
Zdroj ověření:
- koordinátorka plánování sociálních služeb
Dopady opatření:
- větší důvěra v městskou policii, potažmo Policii ČR nebo úředníky Městského úřadu Český
Brod. Pocit občanů z lepší bezpečnosti ve městě a vnímání města Český Brod jako
bezpečného města
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- velitel MP ČB (starosta města)
Dotčené subjekty:
- Městská policie ČB, Policie ČR – OOP Český Brod, Městský úřad Český Brod

7.6.5 Osvětová činnost
Popis opatření:
- základní informování různých skupin spoluobčanů o právním minimu a možnostech
jednání v souvislosti s řešením přestupku, trestného činu nebo jiné krizové situace
- výroba a distribuce letáků, tiskovin, osvětových materiálů
- postupy v případě oznamování protiprávního jednání a procesní postupy z pohledu PČR a
dalších dotčených orgánů
- možnost zasílání anonymních poznatků orgánům činných v trestním řízení a o.s.
Českobroďák vyplněním formuláře na webu http://www.ceskobrodak.cz/poznatek
Zdroj ověření:
- webové stránky o.s. Českobroďák
Dopady opatření:
- zlepšení bezpečnostní situace ve městě a pomoc osobám dotčených krizovou situací
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- o.s. Českobroďák
Dotčené subjekty:
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-

o.s. Českobroďák, Městská policie ČB, Policie ČR a další orgány státní správy a
samosprávy zabývající se bezpečnostní situací ve městě (např. odbor sociálních věcí atd.)
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8 Společné cíle sociálních služeb
V oblasti společných cílů a opatření jsou uvedeny okruhy, které se prolínají do dvou či více
cílových skupin. Na plnění cílů a opatření se budou podílet pracovní skupiny společně, což
přispěje k lepší koordinaci při nalézání řešení.

8.1

Podpora vzdělávání sociálních pracovníků
Problémová situace:
- pro rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb je nezbytné odpovídající vzdělávání
pracovníků
- další vzdělávání je základní podmínkou k novým přístupům při poskytování sociálních
služeb
- poskytovatelé služeb jsou povinni dle §111 zákona č. 108/2006 Sb. zajistit další
vzdělávání sociálním pracovníkům
Popis opatření:
- poskytovatelé sociálních služeb zabezpečí vzdělávání svých pracovníků ve vytipovaných
oblastech v minimálním rozsahu 10 hodin ročně na pracovníka
vzdělávací potřeby LECCOS – Fundrising, školení PR, tvorba projektů a žádostí EU,
kurz pro pracovníky v sociálních službách, supervize řízení
- vzdělávací potřeby ANNA – výpočetní technika, syndrom vyhoření
- vzdělávací potřeby Zvoneček Bylany – bazální stimulace, kraniosakrální terapie, kurz
pro pracovníky v sociálních službách
- poskytovatelé využijí nabídky úřadů práce (rekvalifikace pracovníků v sociálních
službách), subjektů realizující projekty s podporou Evropského sociálního fondu,
komerčních agentur
Zdroj ověření:
- informace poskytovatelů
Dopady cíle:
- rozvoj kvality sociálních služeb, splnění zákonných povinností, odstranění informačních
bariér bránících v rozvoji sociálních služeb
Termín realizace:
- průběžně
Odpovědnost:
- jednotliví poskytovatelé
Dotčené subjekty:
- ANNA Český Brod, Zvoneček Bylany, LECCOS
Předpokládané finanční dopady:
- vzdělávání budou hrazena z rozpočtu jednotlivých poskytovatelů

8.2

Zvýšení informační dostupnosti služeb
Problémová situace:
- veřejnost nemá dostatek informací o sociálních službách, zejména o nových formách
služeb
- je registrována nízká schopnost občanů „aplikovat vhodnou službu“ – občané neví, že by
služby mohli využít k řešení situace
Popis opatření:
- 8.2.1 Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
- 8.2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb
- 8.2.3 Publikace článků o sociálních službách
- 8.2.4 Realizace informačních schůzek s občany
- 8.2.5 Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA
Zdroj ověření:
- adresář, letáky, Českobrodský zpravodaj, zápis ze schůzky
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Dopady cíle:
- zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách
Termín realizace:
- 2. polovina roku 2013 – listopad 2016
Odpovědnost:
- koordinátor plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb, řídící skupina
Předpokládané finanční dopady:
- nepřímé finanční náklady na aktualizaci adresářů, tisk adresářů cca 50 000,-Kč, tisk
letáků 30 000,-Kč v případě realizačního projektu budou náklady hrazeny z prostředků
OPLZZ

8.2.1 Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
Popis opatření:
- aktualizace dat obsažených v adresáři poskytovatelů sociálních služeb 1x za 3 roky
- zařazení nových poskytovatelů (kontrola s registrem, informace od poskytovatelů,
od členů pracovní skupiny, z adresářů poskytovatelů okolních měst apod.)
- zařazení poskytovatelů působících v regionu Pošembeří
- vydání elektronické verze adresáře
- tisk 100 - 200 ks adresáře, dle zjištěného zájmu
- distribuce adresáře odborné i široké veřejnosti
Zdroj ověření:
- podklady k tvorbě aktualizovaného adresáře poskytovatelů
- tištěný adresář
Dopady opatření:
- aktuální informace o poskytovatelích sociálních služeb, zvýšení informovanosti
Termín realizace:
- 2. pololetí 2013
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb, řídící skupina
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb, koordinátorka plánování sociálních služeb

8.2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb
Popis opatření:
- vydání 5 000 ks letáků o službách, které jsou poskytovány občanům Města, resp.
mikroregionu Pošembeří
- distribuce letáků veřejnosti
Zdroj ověření:
- leták
Dopady opatření:
- zvýšení informovanosti veřejnosti
Termín realizace:
- leden – prosinec 2013
Odpovědnost:
- jednotliví poskytovatelé služeb a koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb

8.2.3 Publikace článků o sociálních službách v Českobrodském zpravodaji
Popis opatření:
- v Českobrodském zpravodaji publikovat články s tématikou sociálních služeb a procesu
plánování sociálních služeb
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Zdroj ověření:
- Českobrodský zpravodaj
Dopady opatření:
- zvýšení informovanosti veřejnosti
Termín realizace:
- průběžně do roku 2016
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb

8.2.4 Realizace informačních schůzek s občany
Popis opatření:
- realizace alespoň dvou informačních schůzek s občany
- schůzky budou využity k informování občanů o sociálních službách, zároveň budou
zjišťovány také jejich názory a náměty
- lze využít běžně realizovaných „schůzek“ v rámci aktivit města, případně fungujících
spolků ve městě (zejména těch, kde je větší koncentrace potenciálních uživatelů)
Zdroj ověření:
- zápis ze schůzky
Dopady opatření:
- zjišťování potřeb občanů, zvýšení informovanosti
Termín realizace:
- 2014 - 2016
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, poskytovatelé, koordinátorka plánování sociálních služeb

8.2.5 Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA
Popis opatření:
- v Domově pro seniory ANNA se uskuteční den otevřených dveří
- den otevřených dveří bude realizován vždy 1 x ročně v 2. pololetí
Zdroj ověření:
- informace poskytovatele
Dopady opatření:
- zvýšení informovanosti
Termín realizace:
- září 2013 - 2016
Odpovědnost:
- ředitelka domova pro seniory
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA Český Brod

8.3

Realizace plánu sociálních služeb
Problémová situace:
- hrozí utlumení procesu plánování sociálních služeb po schválení plánu
- nedostatečná personální kapacita městského úřadu pro řízení procesu plánování
sociálních služeb
- hrozí nefunkčnost plánu, v případě, že nebude pravidelně sledován, vyhodnocován
a aktualizován
Popis opatření:
- 3.1 Realizace schůzek pracovních skupin
- 3.2 Vyhodnocování naplňování
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Zdroj ověření:
- zápisy ze schůzek pracovních skupin, zápisy ze schůzek řídící skupiny, zápisy z jednání
rady města, pracovní náplň pověřeného pracovníka městského úřadu
Dopady cíle:
- plán je reálně využíván jako nástroj řízení oblasti sociálních služeb, je vytvořena
kapacita pro naplňování plánu
Termín realizace:
- červen 2012 - 2016
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin, místostarosta, řídící skupina
Dotčené subjekty:
- odbor sociálních věcí, rada města, členové pracovních skupin, členové řídící skupiny
Předpokládané finanční dopady:
- náklady jsou nepřímé

8.3.1 Realizace schůzek pracovních skupin
Popis opatření:
- realizace pravidelných schůzek pracovních skupin v rozsahu alespoň 2 schůzky
v kalendářním pololetí
- pracovní skupiny mají stanoven plán práce
- pracovní skupiny realizují úkoly stanovené plánem
Zdroj ověření:
- zápis ze schůzek
Dopady opatření:
- opatření stanovená v plánu jsou naplňována
Termín realizace:
- září 2012 - 2016
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- členové pracovních skupin

8.3.2 Vyhodnocení naplňování plánu
Popis opatření:
- vždy v červnu a v prosinci dochází na schůzkách pracovních skupin k vyhodnocování
naplňování plánu
- jsou navrhovány nápravná opatření, v případě, že se opatření nenaplňují
- v případě změn podmínek v oblasti sociálních služeb nebo v případě, že nelze opatření
realizovat jsou řídící skupině předloženy návrhy na aktualizaci plánu sociálních služeb
Zdroj ověření:
- zápisy ze schůzek pracovních skupin
Dopady opatření:
- opatření stanovená v plánu jsou naplňována
Termín realizace:
- prosinec a červen daného roku
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- členové pracovních skupin, osoby odpovědné za realizaci opatření v plánu

8.3.3 Schvalování aktualizace plánu
Popis opatření:
- minimálně 1x ročně v červnu dochází ve spolupráci s dotčenými poskytovateli
k aktualizaci sítě sociálních služeb a aktualizaci cílů stanovených v plánu služeb
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aktualizovaný plán sociálních služeb, včetně sítě sociálních služeb je minimálně 1x
ročně předkládán radě města a zastupitelstvu
- v případě, že nedochází ke změnám, je předložena pouze zpráva o naplňování plánu
sociálních služeb
Zdroj ověření:
- program rady města, zápis z jednání rady města
Dopady opatření:
- vedení města má informace o naplňování plánu sociálních služeb
Termín realizace:
- červen 2013, červen 2014, červen 2015, červen 2016
Odpovědnost:
- vedoucí řídící skupiny
Dotčené subjekty:
- řídící skupina, poskytovatelé služeb, koordinátor plánování sociálních služeb, rada města
-

8.4 Rozšíření procesu plánování sociálních služeb do mikroregionu Pošembeří
Problémová situace:
- nízká spolupráce při zajištění sociálních služeb v rámci mikroregionu
- není využit synergický efekt při zajištění sociálních služeb
- u menších obcí neprobíhá systematické plnění povinností obce stanovených § 94 zákona
č. 108/2006 Sb.
- podmínkou rozšíření procesu plánování sociálních služeb do mikroregionu je potřeba
zájem a spolupráce starostů okolních obcí
Popis opatření:
- 8.4.1 Stanovení poslání procesu plánování v mikroregionu, získání politické podpory
- 8.4.2 Vytvoření struktur plánování v území
- 8.4.3 Popis sociální situace v území
- 8.4.4 Stanovení priorit v území mikroregionu
- 8.4.5 Tvorba sítě služeb pro mikroregion
Zdroj ověření:
- zápisy z jednání, usnesení orgánů mikroregionu, záznam o organizační struktuře
plánování v území, vytvořená síť sociálních služeb, vydefinované priority - záznam
Dopady cíle:
- zabezpečení povinností obcí stanovených zákonem o sociálních službách (informování,
zjišťování potřeb, zabezpečení a zprostředkování služeb), zjištění aktuálních potřeb
a problémů obcí v mikroregionu, předpoklad pro systematické fungování sociálních
služeb v mikroregionu
Termín realizace:
- rok 2015 – 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- obce v mikroregionu Pošembeří, koordinátor plánování sociálních služeb, pracovní
skupiny
Předpokládané finanční dopady:
- náklady cca 1 900 000,-Kč budou hrazeny z prostředků realizačního projektu OPLZZ
(cíl bude realizován pouze v případě, že bude schválen realizační projekt OPLZZ)

8.4.1 Stanovení poslání procesu plánování v mikroregionu, získání politické
podpory
Popis opatření:
- vymezení poslání procesu plánování formou přímé konzultace s představiteli obcí
- informování starostů obcí o možných přínosech a náplni plánování sociálních služeb
- monitoring personálních zdrojů pro proces plánování sociálních služeb
- schválení poslání procesu plánování sociálních služeb orgány Mikroregionu
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Zdroj ověření:
- záznamy z jednání, usnesení orgánů mikroregionu
Dopady opatření:
- vytvořen předpoklad pro další realizaci procesu plánování sociálních služeb
Termín realizace:
- leden – březen 2015
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- obce mikroregionu, koordinátor plánování sociálních služeb

8.4.2 Vytvoření struktur plánování v území
Popis opatření:
- vymezen řídící orgán procesu plánování v mikroregionu
- vymezeny kontaktní osoby v jednotlivých obcích
- osloveni zástupci poskytovatelů v území mikroregionu
- vymezeny regionální pracovní skupiny
Zdroj ověření:
- organizační struktura – dokument, seznam kontaktních osob, seznam členů regionálních
pracovních skupin
Dopady opatření:
- zabezpečení personálních zdrojů pro řízení procesu plánování sociálních služeb
Termín realizace:
- duben - červen 2015
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- obce, koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb
v území, kontaktní osoby

8.4.3 Popis sociální situace v území
Popis opatření:
- zpracování informací o poskytovatelích sociálních služeb
- zpracování informací o návazných a komunitních službách souvisejících
- zpracování statistických dat o území
- zjišťování potřeb občanů – potenciálních uživatelů
Zdroj ověření:
- analytická část plánu, podklady pro síť služeb a adresář poskytovatelů služeb, zpráva
z realizovaného průzkumu potřeb
Dopady opatření:
- přehled o zdrojích v území, přehled o situaci a potřebách občanů v území
Termín realizace:
- 2. pololetí 2015
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- regionální pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb

8.4.4 Stanovení priorit v území mikroregionu
Popis opatření:
- vymezení priorit v oblasti rozvoje sociálních služeb v území mikroregionu do roku 2014
- schválení priorit řídící skupinou
- zapracování některých priorit do stávajícího plánu sociálních služeb
Zdroj ověření:
- zápis z řídící skupiny
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Dopady opatření:
- vymezení rozvoje sociálních služeb
Termín realizace:
- 1. pololetí 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- obce mikroregionu, pracovní skupiny v území, řídící skupina

8.4.5 Tvorba sítě služeb pro mikroregion
Popis opatření:
- vymezeny služby, které budou obcemi mikroregionu zabezpečovány
- dohodnuto, které služby budou financovány obcemi společně
- schválena síť služeb v rámci mikroregionu a předložena zastupitelstvům obcí
Zdroj ověření:
- dokument – síť služeb, usnesení řídící skupiny, usnesení zastupitelstev obcí
Dopady opatření:
- využití místních finančních zdrojů pro financování služeb
Termín realizace:
- 2. pololetí 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb v mikroregionu, koordinátor plánování sociálních
služeb, obce

8.5

Příprava nového plánu sociálních služeb na období 2015 – 2017
Problémová situace:
- potřeba vymezit aktivity v oblasti sociálních služeb na další období
Popis opatření:
- 8.5.1 Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období
- 8.5.2 Analýza stavu a volba priorit
- 8.5.3 Rozpracování priorit do cílů
Zdroj ověření:
- zápisy ze schůzek pracovních skupin, zprávy o sběru potřeb občanů města, dokument
plánu
Dopady cíle:
- vytvořen plán na další období vycházející z aktuálních potřeb, zahrnující také potřeby a
informace z obcí mikroregionu
Termín realizace:
- leden – říjen 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, řídící supina, koordinátor plánování, regionální pracovní skupiny,
regionální řídící skupina
Předpokládané finanční dopady:
- cca 50 000,-Kč náklady na realizaci průzkumu potřeb, hrazeno z městského rozpočtu,
případně z realizačního projektu OPLZZ

8.5.1 Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období
Popis opatření:
- na schůzkách pracovních skupin dojde ke zhodnocení naplňování plánu sociálních
služeb
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pracovní skupiny a řídící skupina vymezí poslání a další postup při procesu plánování
sociálních služeb (včetně zapojení veřejnosti)
Zdroj ověření:
- zápisy ze schůzek pracovních skupin, harmonogram aktualizace plánu
Dopady opatření:
- vymezena východiska pro další proces plánování
Termín realizace:
- leden - únor 2016
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- členové pracovních skupin, řídící skupina
-

8.5.2 Analýza stavu a volba priorit
Popis opatření:
- proběhne sběr aktuálních statistických údajů
- proběhne sběr aktuálních témat v oblasti sociálních služeb od členů pracovních skupin
- budou vymezeny priority
- proběhne sběr potřeb občanů Města
Zdroj ověření:
- zápisy pracovních skupin, zprávy o sběru potřeb občanů města
Dopady opatření:
- budou zajištěny aktuální informace a potřeby pro další období
Termín realizace:
- březen – květen 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb, řídící skupina

8.5.3 Zpracování priorit do cílů
Popis opatření:
- priority stanovené regionálními pracovními skupinami a pracovními skupinami
v Českém Brodě budou rozpracovány do podrobnějších cílů a opatření se stanovením
termínů a odpovědnosti
Zdroj ověření:
- dokument plánu s cíly rozpracovanými do opatření
Dopady opatření:
- plán na další období je připraven ke schválení
Termín realizace:
- červen - říjen 2016
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, řídící skupina, koordinátor plánování sociálních služeb, regionální
řídící skupina, regionální pracovní skupiny
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9 Monitorování plánu
Monitoring provádí pracovní skupina na základě podnětu koordinátorky sociálních služeb dvakrát ročně,
vždy v měsíci červnu a prosinci.
V rámci monitoringu je kontrolováno:
a) naplňování věcných a finančních závazků formulovaných v rámci „Sítě služeb dostupných pro
občany Českého Brodu“. Kontrola plnění je realizována na základě informací dotčených
poskytovatelů sociálních služeb.
b) naplňování cílů stanovených v tomto dokumentu
V případě odchylky od závazků formulovaných v „Síti služeb dostupných pro občany Českého Brodu“
nebo „Rozvojových témat“ bude pracovní skupinou navrženo nápravné řešení. V případě, že se návrh
řešení týká závazků Města bude řešení předkládáno řídící skupině a Výboru pro strategické a komunitní
plánování. Návrhy schválené řídící skupinou jsou předkládány radě Města, případně zastupitelstvu
Města.
Aktualizace plánu
Aktualizace plánu je prováděna vždy v červnu. V rámci aktualizace plánu jsou zapracovány změny
zjištěné při monitoringu. Zároveň jsou hodnoceny také budoucí cíle ve světle aktuálních zkušeností (noví
poskytovatelé, potřeby, změny ve fungování sociálních služeb), případně dochází ke zpřesnění
formulovaných cílů.
Mimořádné aktualizace jsou přijímány na základě usnesení řídící skupiny Výborem pro strategické
a komunitní plánování, například při realizaci nových opatření plánu či řešení krizových situací.
Návrhy na aktualizaci předkládá pracovní skupina, schvaluje řídící skupina, Výbor pro strategické
a komunitní plánování a zastupitelstvo Města.
Zařazení nových poskytovatelů
Noví poskytovatelé mají možnost získat podporu z rozpočtu Města v rámci dotačního programu Města
nebo jako poskytovatelé zařazení do plánu sociálních služeb. Tato podmínka neplatí, v případě potřeby
řešení naléhavé situace osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.
Pro zařazení do plánu služeb se poskytovatelé budou obracet na koordinátorku plánování sociálních
služeb.
Noví poskytovatelé budou zařazeni na základě usnesení pracovní skupiny, řídící skupiny a Výboru
pro strategické a komunitní plánování. Poskytovatel musí prokázat potřebnost služby pro občany města
Český Brod.
Revize plánu
Revize aktualizovaného plánu bude provedena v průběhu roku 2016. V rámci této revize bude provedeno
nové zjišťování potřeb občanů a vydefinování nových priorit města na další 4 - 5leté období.

10 Realizace
Realizaci plánu bude zabezpečovat odbor sociálních věcí Městského úřadu Český Brod, resp.
koordinátorka plánování sociálních služeb. Pro posílení kapacity a zajištění finančních prostředků na
realizaci procesu plánování bude připraven realizační projekt, který bude podán do grantového řízení z
prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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