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Setkání PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách a alkoholu, 
žijící v konfliktu se společenskými normami 

pátek  20. 3. 2009, 9.00 – 11.00 h, zasedací místnost českobrodské radnice 

Zápis ze setkání 

Setkání se zúčastnili:  členové PS společensky nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách a alkoholu žijící 
v konfliktu se společenskými normami, někteří členové Řídící skupiny, Občanského poradenského 
střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka zpracování Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. 
Seznam účastníků je uveden v příloze. 

Program setkání:  

1. Rozpracování cíle Krátkodobé zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením 
2. Harmonogram připomínkování a schvalování plánu sociálních služeb 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
1.) Rozpracování cíle Krátkodobé zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením 
- technické služby v současné době zaměstnávají kmenové zaměstnance a další zaměstnance na 

dohodu o pracovní činnosti 
- cílem technických služeb je především realizovat služby pro město, tyto služby realizují kmenoví 

zaměstnanci, především za pomoci mechanizace 
- technické služby využívají zaměstnance na Veřejně prospěšné práce – prostřednictvím dotace 

z úřadu práce – 4 pracovníci, dále využívají pracovníky na obecně prospěšné práce – alternativní 
tresty realizované prostřednictvím Probační a mediační služby ČR 

- v současné chvíli není problém s řízením těchto osob, práce je jim přidělována úkolově, takže je 
snadné ji kontrolovat 

- technické služby mohou využít v období sezóny – jaro – podzim zhruba 25 lidí, v režimu veřejně 
prospěšných prací, obecně prospěšných prací, případně veřejné služby – lidi je možné využívat na 
sběr papírů, pomocné zahradnické práce, v případě, že se osvědčí mohou pracovat i s drobnou 
mechanizací, v zimním období by bylo práce méně, nicméně by se nezaměstnaní mohli podílet na 
zimní údržbě chodníků, 

- větší počet lidí už přináší problém v oblasti řízení a je možný pouze při navýšení finančních 
prostředků 

- krátkodobé zaměstnávání s vyplácením v krátkodobém intervalu – denně, týdně by možné bylo, 
nicméně to částečně zatíží odpovědné pracovníky – lze však o něm uvažovat, mohlo by navazovat 
i na veřejnou službu 

- v oblasti nově zaváděné veřejné služby – předpokládaný počet osob, které by mohly spadat do 
veřejné služby je 19, počet se nicméně může v čase měnit – spíše se bude zvyšovat 

- osobám vykonávajícím veřejnou službu bude nutné zajistit – školení bezpečnosti práce, zajištění 
ochrany zdraví při práci, pojištění – bude představovat jisté náklady 

- v případě realizace veřejné služby by bylo vhodné, aby prvotní jednání a motivace probíhala 
v rámci výkonu státní správy na úseku hmotné nouze – bylo by vhodné mít vytvořenu databázi 
prací, které mohou nezaměstnaní využívat 

- v rámci jednání se zájemcem o veřejnou službu by bylo vhodné si s nezaměstnanými dohodnout, 
čas a data docházení – tato dohoda by pak byla pro účastníka veřejné služby závazná 

- nutné zvážit, za jakých podmínek bude mít nezaměstnaný 2. šanci 
- MPSV ještě nevydalo žádný metodický pokyn k výkonu veřejné služby, nevydalo ani žádné 

informace o případných dotacích obcím dle zákona o hmotné nouzi §18a 
- informace o nutnosti zdravotní prohlídky osob vykonávajících veřejnou službu - zjistí J. Nekolný 
- náklady na zdravotní prohlídky je případně možné řešit účelovou jednorázovou dávkou 
- informace o možnostech pojištění zjistí J. Zeman 
- ověřit, zda může obec vysílat osoby vykonávající veřejnou činnost do jiných organizací – ověří J. 

Zeman 
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- ověřit, zda by bylo možné vysílat nezaměstnané na veřejnou službu i do jiných organizací – ověří 
J. Zeman 

- v průběhu května a června by měl být nastaven model využití veřejné služby 
- krátkodobé zaměstnávání – v průběhu října – listopadu by bylo vhodné nastavit systém 

krátkodobého zaměstnávání 
- pro krátkodobé zaměstnávání by bylo vhodné oslovit i osoby, které vůbec nejsou v evidenci osob 

v hmotné nouzi, dle zákona 111/2006 Sb. 
- o možnosti krátkodobého zaměstnávání a o možné spolupráci městského úřadu, města 

a zaměstnavatelů, by bylo vhodné informovat ostatní zaměstnavatele v Českém Brodě a okolí 
- bylo by vhodné také zvážit možnost získání dotace v této oblasti – např. podporované 

zaměstnávání, limitem je kapacita organizací působících v Českém Brodě. Ideální by byla 
spolupráce s organizací mimo Český Brod, která by měla zájem – území Českého Brodu zahrnout 
do svého projektu, působit v Českém Brodu, minimálně napsat projekt a podílet se na jeho 
metodickém vedení – v případě, že by organizace se zkušeností v oboru měla zájem připravit 
projekt, město by bylo ochotno podílet se finančně na přípravě projektu. J. Zeman osloví agentury 
podporovaného zaměstnávání s nabídkou spolupráce. 

- Návrh formulaci cíle 1.) Vytvořit systém spolupráce v rámci Veřejné služby (květen – červen), 2.) 
Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách (říjen – listopad), 3.) 
Oslovit ostatní firmy s nabídkou spolupráce při krátkodobém zaměstnávání (listopad – prosinec 
2009), 4.) V případě zájmu agentury – připravit projekt v oblasti podporovaného zaměstnávání – 
(červen – říjen 2009) 

2.) Harmonogram připomínkování a schvalování plánu sociálních služeb 
- Do 3. 4. 2009 budou zkompletování cíle všech pracovních skupin a návrh plánu bude rozeslán 

veřejnosti, zveřejněn na webu města a rozeslán členům pracovních skupin 
- 22. 4. 2009 se uskuteční veřejné projednávání v kazetovém sále Domova pro seniory ANNA 
- Do 22. 4. 2009 bude možné zasílat připomínky k plánu sociálních služeb 
- Na schůzce 6.5. 2009 dojde k vypořádání připomínek pracovní skupinou 
- 11. 5. 2009 dojde na řídící skupině ke schválení – připomínkovaného plánu a plán bude předložen 

radě města a zastupitelstvu. 
 

Téma příští schůzky: 
• zapracování připomínek k realizovaným cílům 

 
Příští schůzka se uskuteční ve středu 6. 5. 2009  9:00 hod v zasedací místnosti českobrodské radnice. 

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. 

Zapsal: Jiří Zeman  

Doplnila: Veronika Svěcená 

20.3. 2009 
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