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Druhé setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 8.12. 2008, 15.30 – 17.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi, členové Řídící skupiny, 
zástupce Občanského poradenského střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka zpracování 
Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam účastníků je uveden níže. 

Program setkání:  

1. Úkoly z minulého setkání 

2. Volba oblastí, kterými se bude pracovní skupina zabývat 

 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
 
1.) ZŠ speciální v Českém Brodě neplánuje při zařízení chráněné dílny. 
2.) Azylový dům pro matky s dětmi svou činnost neruší, bude probíhat rekonstrukce 

vnitřních prostorů domova. AD bude uzavřen pouze po dobu rekonstrukce.  
3.) Informace o dětských hřištích – dostupná místa pro trávení volného času dětí:  

- V proluce vedle radnice v současné době vzniká nové dětské hřiště 
- Sídliště – nově oplocené hřiště, kde bude instalována nerozbitná fotbalová branka 

a basketbalový koš 
- Škvárována – v současnosti se zadávají studie, co s menšími neudržovanými 

plácky. Do výběru z možností řešení bude zapojena veřejnost.  
- Další dětská hřiště jsou v Liblicích, v parku, ve Štolmíři – nejlépe udržované 

dětské hřiště díky dohledu obyvatelky. 
Víceúčelová sportoviště 
- ul. Žitomířská, - prašné hřiště a lanové hřiště za ZŠ Žitomířská 
- Štolmíř  - fotbalové hřiště, které je v současné době používané jako pastvina 
Plochy s otazníkem  
- park v areálu nemocnice 
- za Fotochemou 
- okolí rybníka u obchodu Prodoma 
- oblast u rybníka v Liblicích 

4.) O.s. Leccos – NZDM Zvonice nový projekt posílení terénních služeb 
- auto vybavené pomůckami dojede přímo za dětmi, čímž dojde k rozšíření 

aktivizačních služeb pro děti a mládež  
- projekt je méně finančně náročný než rozšíření prostor zařízení 
- pomůže ke zmapování situace dětí a mládeže 
- sanaci rodiny bude dělat jiná organizace – možnost navázat další službou 

 
5.) Oblasti, kterými se budeme dále zabývat jsou:  

- podpora vzdělávání sociálních pracovníků 
- zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám 
- zefektivnění preventivních programů  
- zajistit pomoc s výchovou u rodin a při řešení partnerských problémů 
- zajistit volně dostupná místa pro trávení volného času. 
- zajistit pomoc s výchovou u rodin a při řešení partnerských problémů 
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• Příští schůzka si klade za cíl: 

- zmapovat a představit preventivní programy na školách (ZŠ, Speciální škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola)  

- určit, jaké patologické jevy zasahují, pro koho jsou programy určeny a jakou 
formou  

- zároveň by na schůzce mohla být navázána spolupráce mezi preventisty a soc. 
službami. 

- pozvánky do škol rozešle koordinátorka 
• Schůzka se bude konat v pondělí 19.1.2009 v 15:30 v zasedací síni českobrodské radnice 
• Je nutné rozpracovat projekt aktivizačních terénních služeb pro děti (zajistí 

sdružení Leccos) 
 

Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici na webové stránce města 
www.cesbrod.cz , pod odkazem úřad, informace, koncepční materiály, Komunitní plán sociálních 
služeb. 

Koordinátorkou prací je paní Veronika Svěcená (svecena@cesbrod.cz), tel.: 321 612 124. 

 
 

 

Zapsala: Veronika Svěcená  

Doplnil: Jiří Zeman 
8.12. 2008 
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Druhé setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
čtvrtek 8.12. 2008, 15.30 – 17.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Účastníci setkání 
 
 
 

PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 

Kratochvílová Jana NNO-O.s.Leccos-předsedkyně 

Brüxová Martina, DiS. 
Poradce pro oběti násilí             
a trestných činů 

Nouza Jaroslav NZDM Zvonice- koordinátor 

Dušek Martin, Mgr. ZŠ Tyršova-ředitel 

Kateřina Poupová MěÚ - OSPOD 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

Veronika Svěcená, DiS. MěÚ ČB – koordinátorka 

 
 
 
 
 


