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 Představuje sociální politiku města  

 Pomáhá naplňovat strategický plán města 

 Je využíván městem jako program víceletého financování pro 
neziskové organizace  

 Slouží k zmapování dostupných služeb a vymezení jejich dalšího  
vývoje 



Do tvorby KPSS jsou zapojeni: 

 Zástupci poskytovatelů sociálních služeb  

 Zástupci organizací souvisejících služeb 

 Zastupitelé města 

 Pracovníci sociálního odboru 

 Občané města 

 Uživatelé služeb 

 Pozvaní odborníci 

 



Na tvorbě KPSS se podílejí : 

 Pracovní skupiny KPSS (dle oblasti zaměření) 

– 1. Senioři a osoby se zdravotním postižením  

– 2. Rodina, děti a mládež 

– 3. Osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením 



Výstup KPSS 

 Seminář k interdisciplinární spolupráci v oblasti 
bezpečnosti a prevence kriminality 

- 07.02.2013 

- Účast zástupců police, škol, sociálního oboru, o.s. Českobroďák, O.s. 
LECCOS, lékařky 

 

Výsledná zpráva na webu města: 

Úřad/informace/strategický plán/komunitní plán 



Výstupy KPSS  

 

 Větší informovanost občanů o sociálních službách 
– Web města, českobrodský zpravodaj, informační centrum 

– Letáky/billboardy na propagaci a zároveň prevenci kriminality 

(OSV, MP, o.s. Českobroďák, o.s.Prostor, o.s. LECCOS) 

– 27.03.2013 - Veřejné setkání s českobrodskými 
občany 

 (Výstupy na webu města) 



Výstupy KPSS 

 Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb 
souvisejících pro Město Český Brod a okolí 

– www.cesbrod.cz/služby a aktivity/ 
sociální služby/ 

 

http://www.cesbrod.cz/služby a aktivity/ sociální služby/
http://www.cesbrod.cz/služby a aktivity/ sociální služby/


Výstup KPSS 

 Terénní programy o.s. Prostor – pro uživatele drog 

 Streetwork experiment (S.ex) – služba je určena 

dětem a mládeži experimentující s legálními a nelegálními drogami 

 - a pravidelným kuřákům marihuany a pijákům alkoholu ve věku do 
30 let 



Výstup KPSS 

 Spolupráce OSV a O.s.LECCOS v rámci programu 
SANACE RODINY 

 Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 
O.s.LECCOS  

– Zajištěn snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám 

 

 



Rozpočet města 

 KPSS – 200.000 Kč 

– Proplacení semináře (15.000 Kč) 

– Poskytnutí finančního příspěvku  

 Svaz tělesně postižených (8.000 Kč) 

 O.s. LECCOS – programy prim. prevence na 
školách (50.000 Kč) 

 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany (15.000 Kč) 

 



Plánované výstupy KPSS  
za období 2012-2014  

 Navázat na nesplněné cíle KPSS za období 2009-2012 

 Podpora aktivit  

 O. s. SPIRÁLA POMOCI 

 podpora terénních programů O. s. PROSTOR v Českém Brodě 

 Podpora projektů O. s. LECCOS pro rodiny s dětmi a programů 
primární prevence v základních školách 

 Podporovat a propagovat aktivity O. s. Českobroďák 

 Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež klub Zvonice o 
terénní formu poskytování 

 Aktivizace seniorů k vytvoření Klubu seniorů 

 

 

 

 

 

 



• 
 
 
 
 
 

Chcete-li ovlivnit budoucí vývoj sociálních služeb, 
zapojte se do KPSS případně nám sdělte vaše představy 

a to prostřednictvím dotazníku 
 

 Úplné znění komunitního plánu sociálních služeb na 

období 2009-2011 naleznete na www.cesbrod.cz  
 

 Případné další dotazy zodpovím na e-mailové adrese 

novotna@cesbrod.cz nebo na telefonu: 321 612 124 

 

 

 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:novotna@cesbrod.cz

