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Setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 24. 3. 2009, 15.30 – 17.00 h, knihovna Domova pro seniory ANNA 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi, zástupci základních 
a středních škol na území města Český Brod, zástupce Občanského poradenského střediska Mgr. 
Jiří Zeman a koordinátorka zpracování Komunitního plánu paní Veronika Svěcená, DiS. Seznam 
účastníků je uveden níže. 

Program setkání:  

1. Zpětná vazba škol k realizaci seminářů pro školy v oblasti prevence 

2. Zajištění psychologických služeb pro rodiny s dětmi 

3. Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času 

4. Další postup procesu plánování sociálních služeb 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 
1. Zpětná vazba škol k realizaci seminářů pro školy v oblasti prevence 

-  zájem o spolupráci mají Gymnázium, Základní a praktická škola ČB, Střední odborná 
škola Liblice, 

-  základní školy se neúčastní 
 
2. Zajištění psychologických služeb pro rodiny s dětmi 

-  V. Svěcená zjistila informace o případné dostupnosti služeb psychologického 
poradenství 

- klinický psycholog pro děti, který má smlouvu s pojišťovnou nebyl nalezen. Problém je, 
že nové smlouvy pojišťovny nepodporují 

-  o.s. Povídej si umí představit detašované pracoviště poradny (centrum krizové 
intervence), pracují zde sociální pracovnice a speciální pedagogové – podmínkou je 
finanční spoluúčast města 

- SVP Kolín – má pouze jednu klinickou psycholožku ½ úvazek, důchodový věk. Cena za 
speciálního pedagoga 150,- Kč/h 

- Triangl, Praha Černý Most – nemá klinické psychology, nutno finančně ohodnotit –
konzultace Kč 600/h 

- klinický psycholog pan Mgr. Sýkora z Kolína – pouze pro dospělé, nemá atestaci 
na děti. Doporučuje posilnit Ped. Psych. Poradnu 

- žádné z těchto řešení není optimální 
-  pracovní skupina se dohodla, že celková potřeba psychologické pomoci dětem zhruba 30 

dětí – u řady z nich je problém dojíždění, má tedy smysl se tímto cílem zabývat 
v budoucnu 

Možné zdroje do budoucna: 
- Mgr. Šedivá – pracovnice Ped psych. Poradny – rozšíření své praxe do oblasti 

výchovného poradenství 
- rozšíření aktivit psychologa na 1. základní škole – obnášelo by změnu financování 
- jednat o podmínkách s o.s. Povídej 
- zjistit případně kontakty na dětské psychology přes pediatry 
- klinický psycholog v Kolíně pan Čuchal 
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Formulace cíle: 
- pracovní skupina na podzim letošního roku vydefinuje cílovou skupinu, cíle intervence, 

ověří, zda výše uvedená řešení (zdroje) lze využít, zjistí podmínky za kterých by pomoc 
mohla být poskytována 

- druhým krokem je zabezpečení podmínek pro realizaci pomoci (může zahrnovat 
zabezpečení prostor, finanční spoluúčast, případně jiné) 

 
3. Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času 

-  formulace cíle práce na zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času, 
zejména pro děti od 12 let a mládež 

Odbor životního prostředí 
- v městském parku je plánována lanová pyramida 
- bylo by možné také vsadit prvky do ulic např. na zastávky 
- v současné době se řeší park na Škvárovně – je připravována studie architektů 
- na Škvárovně zůstane hřiště, bude vytvořen také prostor pro mládež – lavičky 
- na Sídlišti je zhruba 6 plácků, bylo obnoveno oplocené sportoviště (koše, branky) 
- další plochou je fotbalové hřiště ve Štolmíři a hřiště tamtéž 
- hřiště je také v Liblicích a v proluce u Radnice 
- k řešení je možné také využít park v nemocnici a rybník v Liblicích 
- k dispozici je také ploch u pivovaru – Hálova zahrada – zde by mohl být prostor pro 

pejskaře nebo pro seniory či mládež – je to poměrně uzavřený prostor 
- odbor životního prostředí poskytne katalogy různých herních prvků 
- pro realizaci hřiště ze stavebního hlediska stačí vizualizace výrobce herních prvků 
Představy: 
- vhodné by bylo vytvořit prostor pro mládež starší 12 let. Dostupnost U rampy, plochy pro 

hřiště, místo pro ježdění na kole, ideální by byla i legální plocha pro grafity a místo 
k posezení 

- Dobrý příklad hřiště z Rakovníka, kde je vyčleněn plácek pro kola s terénními 
nerovnostmi 

- ideálním prostorem by byl prostor mimo obytnou zónu 
Návrhy 
- Škvárovna 
- Park v nemocnici 
- Prostor u 1. ZŠ (údajně není ve vlastnictví města) 
- Případně prostor koupaliště (vhodné by bylo mít koncepci využití celého tohoto prostoru) 
Formulace cíle 
- v pracovní skupině by nejprve mělo být jasně vydiskutováno, jak by hřiště mělo vypadat, 

jakému účelu by mělo sloužit, jaké prvky by na něm měly být 
- je možné oslovit i veřejnost – žáky škol, skauty apod. 
- ve spolupráci s odborem životního prostředí bude vyhledána vhodná lokalita 
- v další fázi pracovní skupina zajistí podání projektu (lze spolupracovat s odborem 

životního prostředí) 
- možné zdroje – Nadace ČEZ, Nadace Partnerství, Nadace Vodafone 
Další podněty 
- v rámci města je velmi problematické, že se na místech určených dětem vyskytují 

uživatelé drog, bylo by vhodné, stálo by z to tuto skupinu vytlačit na jiné místo – vymezit 
toto místo – podnět bude předán skupině služeb pro osoby sociálně vyloučené 

- bylo by vhodné nadále vytlačovat dealery drog z prostor nádraží 
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- dodavatelé prvků pro veřejná hřiště vyrábí řadu prvků i pro seniory, s tím se nabízí 
zpřístupnit veřejnosti, alespoň část zahrady domova pro seniory ANNA 

 
4. Další postup procesu plánování 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. 28.4.2009 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. 
 
 

• Příští schůzka se bude konat v úterý 28.4.2009 v 15:30 v zasedací síni českobrodské 
radnice 

• Příští téma – zapracování připomínek cílů 
 

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  
24. 3. 2009 
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Setkání PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
pondělí 24. 3. 2009, 15.30 – 17.00 h, knihovna Domova pro seniory ANNA 

Příloha  
 
 
 

PS děti a mládež, osoby v přechodné krizi 

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

Kratochvílová Jana NNO-O.s.Leccos 

Nouza Jaroslav NZDM Zvonice- koordinátor 

Poupová Kateřina MěÚ Český Brod 

Rahmová Renata, Ing. ZM-zastupitelka města 

Stanková Jana  SOŠ Český Brod 

Svěcená Veronika, DiS. MěÚ ČB – koordinátorka KP SS 

Šnajdrová Marie, Mgr. ZŠ a PrŠ Český Brod 

Zeman Jiří, Mgr. OPS Hradec Králové 

 
 
 
 
 


