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Komunitní plán sociálních služeb Města Český Brod pro období 2009 - 2011

Základní východiska fungování sociálních
služeb
Účel plánu
Proces plánování byl vymezen zadáním:
„Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít
co nejefektivnější a nejlacinější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu
obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke KP SS nás vede snaha vybudovat sociální politiku města.
Komunitní plán SS chceme využít jako program víceletého financování pro neziskové organizace,
finanční výdaje budou schvalovány RM.“
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.

Plánovací struktura
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Vznik plánu
Plán vznikal v období září 2008 – květen 2009. 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 plánování proběhl
průzkum potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením. Uskutečnilo se setkání se seniory, v dubnu
2009 proběhlo veřejné připomínkování plánu. Potřeby občanů byly také zjišťovány z údajů pracovníků
sociálního odboru Městského úřadu Český Brod, z informací zúčastněných subjektů a dostupných
statistických údajů.

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

Návaznost plánu na další dokumenty
Plán sociálních služeb navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje pro
období 2008 – 2009, 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.

Platnost plánu
Plán vymezuje fungování sociálních služeb v období 2. pololetí 2009 do konce roku 2011
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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.

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
Kapacita: kapacita 98 lůžek
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

2007

2008

4 147 000
2 335 000
9 636 537
170 463
2 370 376
209 801
18 869 177

4 467 000
1 594 985
13 355 030
1 354 359
1 704 373
97 245
22 572 992

2009
4 690 350
1 674 734
14 022 781
1 422 076
1 789 591
102 107
23 701 639

2010
4 924 867
1 758 470
14 723 920
1 493 180
1 879 071
107 212
24 886 720

2011
5 171 110
1 846 394
15 460 116
1 567 839
1 973 024
112 573
26 131 056

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

2007
50 000
500 000
200 125
2 370 376
3 120 501

2008
100 000
497 715
170 317
1 704 373
3 000
2 475 405

2009

2010

2011

105 000
522 600
178 832
1 789 591
3 150
2 599 173

110 250
548 730
187 774
1 879 071
3 307
2 729 132

115 762
576 167
197 163
1 973 024
3 472
2 865 588
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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 – čtvrtek 15:30 – 19:00, pátek 16:00 – 19:00
Kapacita: 70 uživatelů, denní průměr 15 uživatelů
Stávající stav: zařízení je na hranici svých kapacitních možností
Budoucí plány: rozšíření služeb o terénní práci
Financování služby:

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

2007
200 000
60 000
150 500
9 300
327 000
170 500
917 300

2008

2009

2010

2011

1 000 000
65 000
150 000
14 000
520 000
80 000
1 829 000

999 700
65 000
150 000
175 000
15 000
1 404 700

1 049 685
68 250
157 500
183 750
15 750
1 474 935

1 102 169
71 662
165 375
192 937
16 537
1 548 680

Leccos – MC Kostička
Druh služby: návazná komunitní služba
Cílová skupina: rodiče na mateřské a rodičovské dovolené a jejich děti ve věku do 7 let.
Dostupnost teritoriální: Český Brod a spádové obce
Dostupnost časová: pondělí 8:00 - 17:00, úterý 9:00 - 17:00, středa a čtvrtek 9:00 - 16:30,
pátek 8:00 - 14:40
Kapacita: 60 účastníků týden
Financování služby:

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

2007
348 100
40 000
119 500
309 200
51 915
145 000
1 013 715

2008
300 000
85 000
50 000
71 400
405 000
28 000
939 400

2009

2010

2011

694 000
137 000
50 000
50 000
300 000
50 000
10 000
1 291 000

728 700
143 850
52 500
52 500
315 000
52 500
10 500
1 355 550

765 135
151 042
55 125
55 125
330 750
55 125
11 025
1 423 327

Občanské sdružení Prostor Kolín – programy primární prevence
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ, studenti gymnázií, SOŠ a SOU
Dostupnost teritoriální: služby mohou využít školy v Českém Brodě
Dostupnost časová: pondělí – pátek od 8:00 do 17:00
Kapacita: 3 intervence denně
Stávající stav: Služba je poskytována na obou základních školách v Českém Brodě
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Občanské sdružení Prostor Kolín – terénní programy
Druh služby: terénní programy § 69 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby užívající omamné a psychotropní látky, experimentátoři, jejich rodinní
příslušníci a partneři
Dostupnost teritoriální: vybrané lokality města Český Brod
Dostupnost časová: úterý 15:30 – 17:30, pátek 13:00 – 15:00
všední dny od 10:00 do 18:00 – na telefonu
Kapacita: 10 kontaktů
Financování služby:

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

2007

2008

2009

2010

2011

250 000
900 000
75 000
127 000
669 000
2 021 000

1 220 000
1 020 000
75 000
205 000
1 200
954 220
3 475 420

1 250 000
1 100 000
80 000
219 350
2 649 350

1 300 000
1 200 000
85 000
230 000
2 815 000

1 350 000
1 300 000
90 000
250 000
2 990 000

Spirála pomoci, o.s. Kolín
Druh služby: osobní asistence § 39 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, bez rozdílu věku a senioři
Dostupnost teritoriální: terénní služba Český Brod, spádové území Českého Brodu
Dostupnost časová: nepřetržitě
Kapacita: cca 50 uživatelů, v Českém Brodě 6 uživatelů
Stávající stav: v roce 2008 bylo zahájeno poskytování služby, v současné době 4 uživatelé v Českém
Brodě, 2 uživatelé ve spádovém území.
Budoucí plány: propagace služby, stabilizace služby.
Financování služby:

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

2007
-

2008

2009

2010

2011

150000
850000
50000
1 050 000

190 000
400 000
40 000
200 000
1 200 000
50 000
2 080 000

199 500
420 000
60 000
210 000
1 260 000
52 500
2 202 000

209 475
441 000
63 000
220 500
1 323 000
55 125
2 312 100
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Služby, jejichž fungování je pro občany města žádoucí
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:

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Kolín
Druh služby: odborné sociální poradenství § 37 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením
Dostupnost teritoriální: okres Kolín
Dostupnost časová: pondělí, středa 8:00 – 16:30, úterý 8:00 – 14:30, čtvrtek 8:00 – 17:00
Kapacita:
Financování služby:

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:

Fokus Mladá Boleslav – pracoviště Sadská
Druh služby: centra denních služeb § 45 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním starší 18 let
Dostupnost teritoriální: Středočeský kraj
Dostupnost časová: Pondělí – pátek 9:00 – 16:00
Kapacita: 10 uživatelů
Financování služby:

Občanská poradna Nymburk, o.s. – Poradenské centrum pro oběti násilí Kolín
Druh služby: intervenční centra § 60a zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby v krizové situaci, rodiny s dětmi a senioři.
Dostupnost teritoriální: okres Kolín, služba je v případě dohody s klientem poskytována v terénu
Dostupnost časová: úterý 10:00 – 12:00, čtvrtek 14:00 – 17:00, pátek 9:00 – 11:00
Kapacita: 150 uživatelů
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž služba působí, strukturální fondy EU

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 – 17:00, středa 9:00-12:30, pátek 9:00 – 15:00, Kolín dle
dohody
Kapacita: 125 konzultací
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj, města v nichž má služba působnost, dary.
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Oblastní charita Kutná Hora, Středisko rané péče
Druh služby: raná péče § 54 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: rodiny dětí se zdravotním postižením 0 – 7 let
Dostupnost teritoriální: poskytována i na území Českého Brodu
Dostupnost časová: úterý 8:00 – 14:00 + telefonická dohoda
Kapacita: 6 uživatelů denně
Financování služby:

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 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: okres Kolín
Dostupnost časová: Pondělí a středa 7:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 7:00 – 18:00, pátek 7:00 - 16:00
Kapacita: 10 kontaktů denně
Financování služby: MPSV, Středočeský kraj

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín
Druh služby: průvodcování, předčítání § 42 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let
Dostupnost teritoriální: služba je dostupná i v Českém Brodě
Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00
Kapacita: 600 klientů
Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín
Druh služby: Sociálně aktivizační služby § 65 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let
Dostupnost teritoriální: okres Kolín
Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00
Kapacita: 1 000 klientů
Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

Tyflocentrum Praha, středisko Kolín
Druh služby: sociální rehabilitace § 70 zákona 108/2006 Sb.
Cílová skupina: osoby se zrakovým a kombinovaným postižením starší 18 let
Dostupnost teritoriální: okres Kolín
Dostupnost časová: Pondělí – Středa 8:00 – 16:00, čtvrtek 8:00 – 18:00, pátek 8:00 – 14:00
Kapacita: 1 000 klientů
Financování služby: na financování služby se nepodílí Město Český Brod

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

7

Komunitní plán sociálních služeb Města Český Brod pro období 2009 - 2011
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: 10 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
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Financování sociálních služeb
Postup při poskytování dotací
1.) upřesnění rámcových požadavků pro příští rok odůvodněných ze strany poskytovatele na pracovní
skupině – červen roku přecházejícího financování
2.) aktualizace části plánu „Financování sociálních služeb“ – červen roku přecházejícího financování
3.) Podání žádosti na finanční odbor – únor nebo září běžného roku
4.) Poskytnutí příspěvku službám
5.) Podání vyúčtování do 28. 2. následujícího roku
Při projednávání příspěvků službám bude respektována finanční část tohoto plánu, příspěvek je však
nenárokový a závisí na rozhodnutí Rady města na základě předložené žádosti o finanční příspěvek.
Podrobněji postup upravují Pravidla pro použití finančních prostředků pro zájmové organizace
z rozpočtu města Český Brod ze dne 12. 12. 2007.

Finanční prostředky vynakládané městem Český Brod
Zařízení/rok

2007

2008

2009

2010

2011

Anna – Domov pro seniory
Anna – pečovatelská služba
Leccos – NZDM
Leccos – MC Kostička
Prostor – terénní programy
Spirála Kolín – osobní
asistence
Celkem

2 335 000
500 000
150 500
40 000
75 000

1 594 985
497 715
150 000
50 000
75 000

1 674 734
522 600
150 000
50 000
80 000

1 758 470
548 730
157 500
52500
85 000

1 846 394
576 167
165 375
55 125
90 000

-

-

40 000

60 000

63 000

3 100 500

2 367 700

2 517 334

2 662 200

2 796 061

V letech 2010 – 2011 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
20010 – 11 jsou určeny extrapolací stavu 2008.
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Předpokládané náklady městského rozpočtu
na realizaci cílů
Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Cíl
1. Zavedení terapeutických dílen
2. Aktivizace seniorů
3. Zavedení služby tísňové péče
4. Bydlení pro seniory
5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb ANNA
Český Brod
6. Posílení financování služby domova pro
seniory ostatními samosprávami2
7. Informační schůzka ke službám pro seniory
Celkem

2. pol. 2009

1. pol. 2010

5 000,-

2. pol. 2010

2011

5 000,20 000,-

5 000,20 000,-

30 000,- 1

5 000,-

50 000,-

75 000,-

75 000,-

55 000,-

-

25 000,-

Pracovní skupina – služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé,…
Cíl
1. Realizace informační kampaně Občanského
sdružení Prostor
2. Bezpečnost ve vlacích ČD
3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně
vyloučených
4. Seznámení odborné a široké veřejnosti
s romskou problematikou
5. Posílení spolupráce sociálního odboru a
terénních programů
Celkem

2. pol. 2009

1. pol. 2010

45 000,-

2. pol. 2010

2011

7 500,-

7 500,-

15 000,-

7 500,-

7 500,-

15 000,-

3 000,-

48 000,-

Pracovní skupina – děti, mládež osoby v krizi
Cíl
1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí
k sociálním službám
2. Zajistit pomoc s výchovou u rodin
3. Podpora multidisciplinární spolupráce při
řešení sociálně patologických jevů a jejich
prevenci
4. Zabezpečení volně dostupných míst pro
trávení volného času
Celkem

2. pol. 2009

1. pol. 2010

2. pol. 2010

30 000,9000,-

9 000,-

9 000,-

2011

200 000,18 000,-

10 000,9 000,-

39 000,-

19 000,-

218 000,-

Společné cíle sociálních služeb
Cíl
1. Podpora vzdělávání sociálních pracovníků
2. Zajištění informační dostupnosti služeb
3. Realizace plánu sociálních služeb
4. Rozšíření procesu plánování sociálních služeb
do mikroregionu Pošembeří2
Celkem

Celkové nároky na rozpočet města

1
2

2. pol. 2009

1. pol. 2010
50 000,30 000,-

2. pol. 2010

2011

30 000,-

60 000,-

300 000,-

475 000,-

475 000,-

650 000,-

-

30 000,-

30 000,-

60 000,-

2. pol. 2009
62 000,-

2010
208 000,-

2011
364 000,-

Částky označené modře jsou významně vázány na realizační projekt OPLZZ, v těchto částkách lze hledat úsporu
Výdaje nejsou zahrnuty do součtů, budou financovány z případných zdrojů OPLZZ
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Harmonogram realizace opatření
2. pololetí 2009
Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Opatření

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.
5.1
7.

Popis

Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se
zdravotním postižením
Příprava sociálně terapeutických dílen
Iniciovat schůzku seniorů
Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků
pro seniory
Informovat o akcích pro seniory veřejnost
a uživatele pečovatelské služby
Uzavření smluvní spolupráce s poskytovatelem
Informování zájemců o službu
Zahájení poskytování služby
Bydlení pro seniory – hledání investora
Úprava prostředí domova pro seniory
Informační schůzka ke službám pro seniory

Odpovědnost

Časové určení

Zvoneček Bylany

2. pololetí 2009

Zvoneček Bylany
Vedoucí PS
Vedoucí PS

2. pololetí 2009
červen-září 2009
průběžně

Vedoucí pečovatel.
průběžně
služby
místostarosta
červen 2009
Život 90
Červen-srpen 2009
Život 90
Červenec 2009
místostarosta
2. pololetí
ANNA Český Brod
Do září 2009
Vedoucí soc. odboru
Září 2009

Řešení PS

ANO

ANO

ANO

Pracovní skupina – služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé,…
Opatření

1.
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.

Popis

Realizace informační kampaně Občanského
sdružení Prostor
Ověření uzavření objektů v prostoru nádraží ČD
Zvýšení pohybu Policie ČR ve vlacích ČD
Vytvořit systém spolupráce při poskytování
veřejné služby
Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání
v technických službách
Oslovení agentury pro přípravu projektu v oblasti
podporovaného zaměstnávání
Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Realizace společných akcí subjektů pracujících
s Romy
Realizovat soutěž na téma romské hádanky
Prezentace subjektů pracující s romskou
komunitou
Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních
programů

Odpovědnost

Časové určení

Prostor, o.s.

průběžně

Prostor, o.s.
Koordinátorka
plánování
Vedoucí sociálního
odboru
Ředitel
technických služeb
místostarosta

Září 2009
Prosinec 2009

Řešení PS

ANO
ANO

Do června 2009
2. pololetí

ANO

2. pololetí 2009

ANO

Vedoucí PS
Vedoucí PS

Průběžně
Průběžně

NZDM Klub
Zvonice
NZDM Klub
Zvonice/ZŠ a PrŠ
Vedoucí sociálního
odboru

Od Září 2009

ANO

průběžně
Listopad 2009

ANO

Pracovní skupina – Děti, mládež a osoby v krizi
Opatření

Popis

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Občanské sdružení
Leccos
Vedoucí PS

Červenec-srpen
2009
2. pololetí 2009

ANO

Vedoucí PS

2.2

Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní
formu poskytování
Vyjednávání podmínek o poskytování
psychologického poradenství
Definování situace nutné spolupráce mezi subjekty
pracující s dětmi a mládeží
Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží

Červen - Září
2009
Říjen 2009

2.3

Mapování možnosti terénní práce s rodinami

3.

Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení
sociálně patologických jevů a jejich prevenci

1.1
1.2
2.1

Vedoucí PS a soc.
odboru
Občanské sdružení
Leccos
Vedoucí PS

ANO
ANO

průběžně
průběžně
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Společné cíle sociálních služeb
Opatření

2.3
2.4

Popis

Publikace článků o sociálních službách
v Českobrodském zpravodaji
Realizace informačních schůzek s občany

2.5

Realizace dne otevřených dveří v Domově pro
seniory ANNA

3.1

Realizace schůzek pracovních skupin – plán
schůzek na pololetí
Vyhodnocení naplňování plánu

3.2
3.4
4.1

Vymezení pozice pracovníka pro plánování
sociálních služeb
Stanovení poslání procesu plánování
v mikroregionu a získání politické podpory

Odpovědnost

Časové určení

Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
ANNA Český Brod

průběžně

Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí
pracovních skupin
místostarosta
Řídící skupina

2. pololetí

Řešení PS

ANO

1. pololetí
průběžně

ANO

Prosinec 2009

ANO

Červen 2009
Říjen – prosinec
2009

1. pololetí 2010
Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Opatření

2.2
2.3
4.
5.2
6.1

Popis

Odpovědnost

Časové určení

Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků
pro seniory
Informovat o akcích pro seniory veřejnost
a uživatele pečovatelské služby
Bydlení pro seniory – hledání investora
Vytvoření předpokladů pro zahájení dobrovolnictví
Zpracování studie o nákladech zařízení

Vedoucí PS

průběžně

Řešení PS

Vedoucí pečovatel.
služby
místostarosta
ANNA Český Brod
Vedoucí PS

Průběžně

ANO

2. pololetí
1. pololetí
2. čtvrtletí 2010

ANO
ANO

Pracovní skupina – služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé,…
Opatření

1.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.

Popis

Realizace informační kampaně Občanského
sdružení Prostor
Vytvořit systém spolupráce při poskytování
veřejné služby – realizace
Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání
v technických službách - realizace
Oslovení agentury pro přípravu projektu v oblasti
podporovaného zaměstnávání
Ověření funkčnosti nastavených mechanismů
Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Realizace společných akcí subjektů pracujících
s Romy
Realizovat soutěž na téma romské hádanky
Prezentace subjektů pracující s romskou
komunitou
Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních
programů

Odpovědnost

Časové určení

Prostor, o.s.

průběžně

Řešení PS

Vedoucí sociálního
odboru
Ředitel
technických služeb
místostarosta

Průběžně

1. pololetí 2010

Vedoucí PS
Vedoucí PS
Vedoucí PS

2. čtvrtletí 2010
Průběžně
Průběžně

ANO

NZDM Klub
Zvonice
NZDM Klub
Zvonice/ZŠ a PrŠ
Vedoucí sociálního
odboru

Do března 2010

ANO
hodnocení

průběžně

průběžně
duben 2010

ANO
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Pracovní skupina – Děti, mládež a osoby v krizi
Opatření

1.1

Popis

2.2

Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní
formu poskytování
Vyjednávání podmínek o poskytování
psychologického poradenství
Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží

2.3

Mapování možnosti terénní práce s rodinami

2.4
3.
4.1

Příprava zahájení služby terénní práce s rodinami
Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení
sociálně patologických jevů a jejich prevenci
Vymezení účelu hřiště

4.2

Vyhledání vhodné lokality

1.2

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Občanské sdružení
Leccos
Vedoucí PS

Průběžně poskytování
1. pololetí 2010

ANO

Vedoucí PS a soc.
odboru
Občanské sdružení
Leccos
Vedoucí PS
Vedoucí PS

květen 2010

ANO

Do dubna 2010

ANO
zhodnocení
ANO
ANO
zhodnocení
ANO

Vedoucí PS
Vedoucí PS

Od května 2010
průběžně
Únor – květen
2010
Únor - květen 2010

ANO

Společné cíle sociálních služeb
Opatření

Popis

1.1
1.2
2.2

Realizovat společné semináře v Českém Brodě
Zabezpečit vzdělávání pracovníků
Vydání letáků poskytovaných služeb

2.3

3.3

Publikace článků o sociálních službách
v Českobrodském zpravodaji
Realizace schůzek pracovních skupin – plán
schůzek na pololetí
Vyhodnocení naplňování plánu – aktualizace sítě
sociálních služeb
Schvalování aktualizace plánu

4.2

Vytvoření struktur plánování v území

4.3

Popis sociální situace v území

3.1
3.2

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Sociální odbor
poskytovatelé
Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí řídící
skupiny
Koordinátorka
plánování
Řídící skupina
mikroregionu

průběžně
průběžně
průběžně

ANO
ANO

průběžně
průběžně

ANO

Květen – červen
2010
Červen 2010

ANO
ANO

Leden - únor
2010
Březen – září
2010

Regionální
PS

2. pololetí 2010
Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Opatření

2.2
2.3
4.
5.1
5.2
6.2
6.3

Popis

Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků
pro seniory
Informovat o akcích pro seniory veřejnost
a uživatele pečovatelské služby
Bydlení pro seniory – uzavření smlouvy s
investorem
Úprava prostředí domova pro seniory
Vytvoření předpokladů pro zahájení
dobrovolnictví
Vymezení variantních návrhů omezení,
transformace služby
Oslovení obcí s požadavky na spolufinancování
služby

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Vedoucí PS

průběžně

ANO
zhodnocení

Vedoucí pečovatel.
služby
místostarosta

Průběžně
2. pololetí

ANNA Český Brod
ANNA Český Brod

2. pololetí
Do září 2010

ANO

Externí subjekt

Září 2010

ANO

místostarosta

Od září 2010

ANO
zhodnocení
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Pracovní skupina – služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé,…
Opatření

1.
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4

Popis

Realizace informační kampaně Občanského
sdružení Prostor
Vytvořit systém spolupráce při poskytování
veřejné služby – realizace
Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání
v technických službách - realizace
Oslovení agentury pro přípravu projektu v oblasti
podporovaného zaměstnávání - realizace
Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Realizace společných akcí subjektů pracujících
s Romy
Prezentace subjektů pracující s romskou
komunitou

Odpovědnost

Časové určení

Prostor, o.s.

průběžně

Vedoucí sociálního
odboru
Ředitel
technických služeb
Externí agentura

Průběžně

Vedoucí PS
Vedoucí PS

Průběžně
Průběžně

NZDM Klub
Zvonice/ZŠ a PrŠ

průběžně

Řešení PS

průběžně
průběžně

Pracovní skupina – Děti, mládež a osoby v krizi
Opatření

1.1
2.4
3.
4.3

Popis

Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní
formu poskytování
Příprava zahájení služby terénní práce s rodinami
Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení
sociálně patologických jevů a jejich prevenci
Příprava projektu

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Občanské sdružení
Leccos
Potenciální
poskytovatel
Vedoucí PS

Průběžně poskytování
Do září 2010

ANO

Vedoucí PS

2. pololetí 2010

průběžně

Společné cíle sociálních služeb
Opatření

Popis

1.1
1.2
2.2

Realizovat společné semináře v Českém Brodě
Zabezpečit vzdělávání pracovníků
Vydání letáků poskytovaných služeb

2.3

Publikace článků o sociálních službách
v Českobrodském zpravodaji
Realizace informačních schůzek s občany

2.4
2.5

3.2

Realizace dne otevřených dveří v Domově pro
seniory ANNA
Realizace schůzek pracovních skupin – plán
schůzek na pololetí
Vyhodnocení naplňování plánu

4.3

Popis sociální situace v území

4.4

Stanovení priorit v území mikroregionu

3.1

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Sociální odbor
poskytovatelé
Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
ANNA Český Brod

průběžně
Průběžně
průběžně

ANO

Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí
pracovních skupin
Řídící skupina
mikroregionu
Řídící skupina
mikroregionu

ANO

průběžně
2. pololetí

ANO

1. pololetí
průběžně

ANO

Listopadprosinec 2010
Březen – září
2010
Od říjen 2010

ANO
Regionální
PS
Regionální
PS

1. pololetí 2011
Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
Opatření

2.2
2.3

Popis

Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků
pro seniory
Informovat o akcích pro seniory veřejnost
a uživatele pečovatelské služby

Odpovědnost

Časové určení

Vedoucí PS

průběžně

Vedoucí pečovatel.
služby

Průběžně

Řešení PS
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6.3

Oslovení obcí s požadavky na spolufinancování
služby

místostarosta

1. pololetí

Pracovní skupina – služby pro osoby společensky nepřizpůsobivé,…
Opatření

3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.4
4.5

Popis

Vytvořit systém spolupráce při poskytování
veřejné služby – realizace
Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání
v technických službách - realizace
Oslovení agentury pro přípravu projektu v oblasti
podporovaného zaměstnávání - realizace
Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Realizace společných akcí subjektů pracujících
s Romy
Prezentace subjektů pracující s romskou
komunitou
Příprava rozsáhlejší kampaně o romské kultuře

Odpovědnost

Časové určení

Vedoucí sociálního
odboru
Ředitel
technických služeb
Externí agentura

Průběžně

Vedoucí PS
Vedoucí PS

Průběžně
Průběžně

NZDM Klub
Zvonice/ZŠ a PrŠ
NZDM Klub
Zvonice

Průběžně

Řešení PS

průběžně
průběžně

1. pololetí

ANO

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Občanské sdružení
Leccos
Potenciální
poskytovatel
Vedoucí PS

Průběžně poskytování
průběžně

Pracovní skupina – Děti, mládež a osoby v krizi
Opatření

1.1
2.5
3.

Popis

Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní
formu poskytování
Poskytování služby terénní práce s rodinami
Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení
sociálně patologických jevů a jejich prevenci

průběžně

ANO
zhodnocení

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

Sociální odbor
poskytovatelé
Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
Koordinátorka
plánování
Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí
pracovních skupin
Vedoucí řídící
skupiny
Řídící skupina
mikroregionu
Řídící skupina
mikroregionu
Řídící skupina

průběžně
Průběžně
Do dubna 2011

ANO

Společné cíle sociálních služeb
Opatření

1.1
1.2
2.1
2.3
2.4
3.1

Popis

Realizovat společné semináře v Českém Brodě
Zabezpečit vzdělávání pracovníků
Aktualizace adresářů poskytovatelů sociálních
služeb
Publikace článků o sociálních službách
v Českobrodském zpravodaji
Realizace informačních schůzek s občany

3.2

Realizace schůzek pracovních skupin – plán
schůzek na pololetí
Vyhodnocení naplňování plánu

3.3

Schvalování aktualizace plánu

4.4

Stanovení priorit v území mikroregionu

4.5

Tvorba sítě služeb pro mikroregion

5.1

Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na
další období
Analýza stavu a volba priorit

5.2

ANO

průběžně
1. pololetí

ANO

průběžně

ANO

Květen – červen
2011
Červen 2011

ANO

Do duben 2011

Regionální
PS
Regionální
PS
ANO

Duben – červen
2011
Únor 2011

Řídící skupina

Březen – květen
2011

ANO

Odpovědnost

Časové určení

Řešení PS

2. pololetí 2011
Opatření

Popis
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5.3

Zpracování priorit do cílů

Řídící skupina

Červen – říjen
2011

ANO

16

Komunitní plán sociálních služeb Města Český Brod pro období 2009 - 2011

Společné cíle sociálních služeb
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:
- Realizovat společné semináře v Českém Brodě
- Zabezpečit vzdělávání pracovníků
Zdroj ověření:
- Prezenční listiny ze seminářů, informace poskytovatelů
Dopady cíle:
- Rozvoj kvality sociálních služeb, splnění zákonných povinností, odstranění informačních
bariér bránících v rozvoji sociálních služeb
Termín realizace:
- leden 2010 – rok 2011
Odpovědnost:
- Řídící skupina
Dotčené subjekty:
- Anna Český Brod, Zvoneček Bylany, Leccos, Sociální odbor Městský úřad ČB
Předpokládané finanční dopady:
- Náklady na semináře Kč 90 000,- , cca Kč 50 000,- (seminář specifické práce s Romy)
bude hrazeno z realizačního projektu OP LZZ, ostatní vzdělávání budou hrazena
z rozpočtu jednotlivých poskytovatelů

Opatření 1.1 Realizovat společné semináře v Českém Brodě
Popis opatření:
- Realizace semináře zaměřeného na práci se Standardy kvality sociálních služeb (určeno
především pracovníkům Leccos a Anna Český Brod) rozsah minimálně 8 hodin
- Realizace semináře Asertivita (určeno především pracovníkům sociálního odboru
a Anna Český Brod) – rozsah minimálně 8 hodin
- Realizace semináře Komunikace (nekomunikativní klient, klient v odporu) (určeno
především pracovníkům sociálního odboru a ANNA Český Brod – rozsah minimálně 16
hodin
- Realizace semináře Specifické práce s Romy (určeno především pracovníkům sociálního
odboru a Leccos) – rozsah min 40 hodin
Zdroj ověření:
- Prezenční listiny
Dopady opatření:
- Zkvalitnění služeb, úspora finančních prostředků určených na vzdělávání, vytvoření
podmínek pro další rozvoj systému služeb
Termín realizace:
- Leden 2010 - 2011
Odpovědnost:
- Vedoucí sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb, sociální odbor, Leccos, Anna Český Brod
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Opatření 1.2 Zabezpečit vzdělávání pracovníků
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 sociální odbor – znaková řeč
- 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 opatření:
- Zkvalitnění služeb,
Termín realizace:
- Leden 2010 - 2011
Odpovědnost:
- Jednotliví poskytovatelé
Dotčené subjekty:
- sociální odbor, Leccos, Anna Český Brod, Zvoneček Bylany

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:
- Vydání aktualizovaného adresáře sociálních služeb, min. rozsah 3 000 ks
- Vydání letáků služeb poskytujících služby v Českém Brodě, min. 5 000 ks
- Publikace informačních článků o službách, min. 4 články ročně
- Realizace informačních schůzek s občany, minimálně 1 schůzka ročně
- Realizace dne otevřených dveří v Domově pro seniory ANNA, minimálně 1 ročně
Zdroj ověření:
- Adresář, letáky, Českobrodský zpravodaj, zápis ze schůzky
Dopady cíle:
- Zvýšení informovanosti občanů o sociálních službách
Termín realizace:
- Září 2009 – listopad 2011
Odpovědnost:
- Koordinátor plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- Poskytovatelé sociálních služeb, řídící skupina
Předpokládané finanční dopady:
- Nepřímé finanční náklady na aktualizaci adresářů, tisk adresářů cca Kč 60 000,-, tisk
letáků Kč 60 000,- v případě realizačního projektu budou náklady hrazeny z prostředků
OPLZZ.

Opatření 2.1 Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
Popis opatření:
- Aktualizace dat obsažených v adresáři poskytovatelů sociálních služeb
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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 3 000 ks adresáře
- 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:
- leden – duben 2011
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb, řídící skupina
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb, koordinátorka plánování sociálních služeb

Opatření 2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb
Popis opatření:
- vydání 5 000 ks letáků o službách, které jsou poskytovány občanům města Český Brod,
resp. mikroregionu Pošembeří
- distribuce letáků veřejnosti
Zdroj ověření:
- leták
Dopady opatření:
- zvýšení informovanosti veřejnosti
Termín realizace:
- leden – prosinec 2010
Odpovědnost:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb

Opatření 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
- v roce 2009 alespoň 2 články, v roce 2010 - 4 články a v roce 2011- 4 články
Zdroj ověření:
- Českobrodský zpravodaj
Dopady opatření:
- Zvýšení informovanosti veřejnosti
Termín realizace:
- Září 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb

Opatření 2.4 Realizace informačních schůzek s občany
Popis opatření:
- Realizace alespoň tří informačních schůzek s občany
- Schůzky budou využity k informování občanů o sociálních službách, zároveň budou
zjišťovány také jejich názory a náměty
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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:
- Září 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- Pracovní skupiny, poskytovatelé, koordinátorka plánování sociálních služeb

Opatření 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 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Ředitelka domova pro seniory
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA Český Brod

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:
- realizace pravidelných schůzek pracovních skupin v rozsahu alespoň 3 schůzky
v kalendářním pololetí
- probíhá pravidelné vyhodnocování naplňování plánu a jsou navrhovány nápravná
opatření, v případě, že se opatření nenaplňují
- pravidelně – minimálně 1x ročně je radě města a zastupitelstvu předkládán plán
k aktualizaci
- vymezení úvazku pracovníka pro plánování sociálních služeb v rozsahu minimálně 0,2
úvazku
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 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovních skupin, místostarosta, řídící skupina
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Dotčené subjekty:
- Sociální odbor MěÚ, rada města, členové pracovních skupin, členové řídící skupiny
Předpokládané finanční dopady:
- Náklady jsou nepřímé

Opatření 3.1 Realizace schůzek pracovních skupin
Popis opatření:
- realizace pravidelných schůzek pracovních skupin
- 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:
- červen 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- Členové pracovních skupin

Opatření 3.2 Vyhodnocení naplňování plánu
Popis opatření:
- Vždy v červnu a v prosinci dochází na schůzkách pracovních skupin k vyhodnocování
naplňování plánu
- 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 2009, červen 2010, prosinec 2010, červen 2011
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- členové pracovních skupin, osoby odpovědné za realizaci opatření v plánu

Opatření 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
- 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 2010, červen 2011
Odpovědnost:
- Vedoucí řídící skupiny
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Dotčené subjekty:
- řídící skupina, poskytovatelé služeb, koordinátor plánování sociálních služeb, rada města

Opatření 3.4 Vymezení pozice pracovníka pro plánování sociálních služeb
Popis opatření:
- v úvazku pracovníka městského úřadu je vymezen minimálně 0,2 úvazek pro realizaci
plánu sociálních služeb
- v případě realizačního projektu bude úvazek navýšen až na 1,0
Zdroj ověření:
- pracovní náplň pracovníka
Dopady opatření:
- je vytvořena personální kapacita pro naplňování plánu
Termín realizace:
- červen 2009 - 2011
Odpovědnost:
- místostarosta
Dotčené subjekty:
- Městský úřad Český Brod

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.
Popis opatření:
- Dojede k vymezení poslání a vyjednávání o politické podpoře plánování sociálních
služeb
- Budou vytvořeny plánovací struktury v území mikroregionu
- Dojde k popisu sociální situace v území mikroregionu
- Dojde ke stanovení priorit při řešení nepříznivých sociálních situací občanů
mikroregionu
- Bude vytvořena síť sociálních služeb mikroregionu a uzavřena dohoda mezi obcemi
o zajištění sociálních služeb v území
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:
- Říjen 2009 – červen 2010
Odpovědnost:
- Řídící skupina
Dotčené subjekty:
- Obce v mikroregionu Pošembeří, koordinátor plánování sociálních služeb, pracovní
skupiny
Předpokládané finanční dopady:
- Náklady cca Kč 1 900 000,- budou hrazeny z prostředků realizačního projektu OPLZZ,
(Cíl bude realizován pouze v případě, že bude schválen realizační projekt OPLZZ)
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Opatření 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
Zdroj ověření:
- Záznamy z jednání, usnesení orgánů mikroregionu
Dopady opatření:
- Vytvořen předpoklad pro další realizaci procesu plánování sociálních služeb
Termín realizace:
- říjen – prosinec 2009
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- obce mikroregionu, koordinátor plánování sociálních služeb

Opatření 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:
- leden – únor 2010
Odpovědnost:
- koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- obce, koordinátorka plánování sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb
v území, kontaktní osoby

Opatření 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:
- březen – září 2010
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- regionální pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb
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Opatření 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
Dopady opatření:
- Vymezení rozvoje sociálních služeb
Termín realizace:
- říjen 2010 – duben 2011
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- obce mikroregionu, pracovní skupiny v území, řídící skupina

Opatření 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:
- duben – červen 2011
Odpovědnost:
- řídící skupina mikroregionu
Dotčené subjekty:
- poskytovatelé sociálních služeb v mikroregionu, koordinátor plánování sociálních
služeb, obce

5. Příprava nového plánu sociálních služeb na období 2011 – 2014
Problémová situace:
- Potřeba vymezit aktivity v oblasti sociálních služeb na další období
Popis opatření:
- Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období
- Analýza stavu a volba priorit – při respektování procesu probíhajícího v mikroregionu
- 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 2011
Odpovědnost:
- Řídící skupina
Dotčené subjekty:
- Pracovní skupiny, řídící supina, koordinátor plánování, regionální pracovní skupiny,
regionální řídící skupina
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Předpokládané finanční dopady:
- Cca Kč 50 000,- náklady na realizaci průzkumu potřeb, hrazeno z městského rozpočtu,
případně z realizačního projektu OPLZZ. Plat koordinátora, bude zahrnut do jiných
opatření.

Opatření 5.1 Evaluace stávajícího procesu, vymezení poslání na další období
Popis opatření:
- Na schůzkách pracovních skupin dojde ke zhodnocení naplňování plánu sociálních
služeb
- 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 2011
Odpovědnost:
- vedoucí pracovních skupin
Dotčené subjekty:
- členové pracovních skupin, řídící skupina

Opatření 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 Český Brod
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 2011
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, koordinátor plánování sociálních služeb, řídící skupina

Opatření 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 2011
Odpovědnost:
- řídící skupina
Dotčené subjekty:
- pracovní skupiny, řídící skupina, koordinátor plánování sociálních služeb, regionální
řídící skupina, regionální pracovní skupiny
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Cíle skupiny děti, mládež a osoby v krizi
1. Zajistit snadnější přístup rodin a dětí k sociálním službám
Problémová situace:
- služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež nemají dostatečnou kapacitu
- služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež obvykle čerpá relativně „uzavřená“
skupina
- služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou špatně dostupné z teritoriálního
hlediska např. pro děti ze Škvárovny, Štolmíře
- v Českém Brodě není dostupné výchovné a psychologické poradenství pro rodiny
s dětmi, služby v Kolíně jsou pro řadu rodin nedostupné
Popis opatření:
- rozšířit služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice o terénní formu
poskytování
- vyjednávání podmínek s poskytovatelem psychologického poradenství
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:
- červen 2009 – 2011
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos, koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- Město Český Brod, Občanské sdružení Leccos
Předpokládané finanční dopady:
- Příprava ozšíření služby NZDM v rámci provozních nákladů; náklady na terénní práci
NZDM Kč XXXXXX pro rok 2009 a Kč XXXX ročně pro roky 2010 – 2011.
financování – Individuální projekt Středočeského kraje PROSÍM O DOPLNĚNÍ
- Náklady na zabezpečení psychologické pomoci budou vyčísleny později

Opatření 1.1 Rozšířit služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub
Zvonice o terénní formu poskytování
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:
- červenec - srpen 2009 – rozšíření služby NZDM o terénní formu
- září 2009 – zahájení poskytování služby
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos
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Opatření 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
- 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 – září – prosinec 2009
- Zabezpečení podmínek pro realizaci poradenství - leden – červen 2010
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Pracovní skupina, město Český Brod

2. Zajistit pomoc s výchovou u rodin
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 (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.
Popis opatření:
- pracovní skupina (školy, sociální služby, pracovníci OSPOD) vydefinuje situace, které
považuje za důležité řešit ve spolupráci s dalšími subjekty
- pracovní skupina bude hledat postupy spolupráce při řešení problémů dětí a jejich rodin
- v rámci terénní práce s dětmi a mládeží bude monitorována možnost terénní sociální
práce s rodinami
- v případě potřeby bude vypracován koncept terénní sociální práce s rodinami, podána
žádost o finanční prostředky a zahájeno poskytování sociálních služeb
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny, záznamy poskytovatele terénní sociální práce, koncept služby,
připravená žádost o financování služby
Dopady cíle:
- včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, rozvoj
dovedností rodin v péči o děti
Termín realizace:
- 2. pololetí 2009 – 2011
Odpovědnost:
- pracovní skupina děti a mládež, Občanské sdružení Leccos
Dotčené subjekty:
- sociální odbor Městského úřadu Český Brod, Občanské sdružení Leccos, Základní škola
speciální, 2. ZŠ, ZŠ Žitomířská
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Předpokládané finanční dopady:
- příprava konceptu, registrace služby, příprava projektové žádosti cca Kč 20 – 30 000,-;
financování – rozpočet města, zdroje případného poskytovatele, případně Strukturální
fondy EU – OP LZZ – realizační projekt plánování sociálních služeb
- realizace služby ročně cca Kč 1 000 000,-; financování – MPSV – dotace na provoz
sociálních služeb, Rada vlády pro záležitosti Romské komunity – Prevence sociálního
vyloučení, Středočeský kraj – Program podpory aktivit v oblasti integrace a vzdělávání
romské menšiny a podpory terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách,
Město Český Brod; nebo OP LZZ – oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace
příslušníků romských komunit. Předpokládané náklady městského rozpočtu cca Kč 100
– 300 000,- ročně.

Opatření 2.1 Definování situace nutné spolupráce mezi subjekty pracující s dětmi a
mládeží
Popis opatření:
- v rámci pracovní skupiny budou vydefinovány konkrétní případy, kdy by bylo vhodné
spolupracovat mezi OSPODem, školami, poskytovateli sociálních služeb
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- jsou shromážděny konkrétní případy spolupráce, podklad věcné diskuse
Termín realizace:
- řijen 2009
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos, Základní škola speciální, 2. ZŠ, ZŠ Žitomířská, členové
pracovní skupiny

Opatření 2.2 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží
Popis opatření:
- setkání nad konkrétními problémovými situacemi rodiny a dětí, kdy je potřebná
spolupráce dotčených subjektů
- vydefinování postupů spolupráce
- 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:
- listopad 2009 – setkání
- květen 2010 – evaluace dodržování dohody o postupech spolupráce
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny, vedoucí sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- OSPOD – sociální odbor MěÚ, Občanské sdružení Leccos, Základní škola speciální, 2.
ZŠ, ZŠ Žitomířská, členové pracovní skupiny

Opatření 2.3 Mapování možnosti terénní práce s rodinami
Popis opatření:
- v rámci terénní práce s dětmi a mládeží v rámci činnosti NZDM Klub Zvonice proběhne
navazování důvěry s rodinami dětí a mapování potřeb rodin a možností spolupráce,
mapování proběhne zejména v lokalitách Štolmíř, Malechov a kemp.
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-

Občanské sdružení Leccos zpracuje kritéria mapování
Občanské sdružení Leccos předloží zprávu (informaci) o potřebách rodin a možnosti
spolupráce s rodinami
Zdroj ověření:
- záznamy poskytovatele terénní práce, informace předložené pracovní skupině
Dopady opatření:
- zmapování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením, získání podkladů
pro případnou další práci s rodinami, navázání spolupráce pro další práci s rodinami
Termín realizace:
- 2. pololetí 2009 – duben 2010
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos, predispozice – zahájení terénní práce v rámci NZDM

Opatření 2.4 Příprava zahájení služby terénní práce s rodinami
Popis opatření:
- příprava služby terénní práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, registrované
buď jako terénní programy §69 nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi §65
zákona 108/2006 Sb.
- příprava koncepce služby, metodických materiálů a registrace služby
- podání žádosti na financování služby
- případně výběr poskytovatele
Zdroj ověření:
- vytvořený koncept služby, rozhodnutí o registraci služby, podané žádosti o financování
služby
Dopady opatření:
- vytvořeny podmínky pro poskytování služby
Termín realizace:
- květen – září 2010
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos, případně jiný oslovený poskytovatel
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos, případně jiný oslovený poskytovatel, město Český Brod
- Predispozice – služba bude vyhodnocena jako potřebná

Opatření 2.5 Poskytování služby terénní práce s rodinami
Popis opatření:
- poskytování služby terénní práce s rodinami ohroženými sociálním vyloučením
- služba bude pracovat s dětmi a jejich rodinami, poskytovat poradenství, zprostředkování
pomoci a pomoc při vyřizování osobních záležitostí, aktivizaci dětí, pomoc při výchově
a vzdělávání
Zdroj ověření:
- zpráva o poskytování služby
Dopady opatření:
- včasné odhalení potíží v rodinách, zlepšení školní docházky dětí a mládeže, rozvoj
dovedností rodin v péči o děti
Termín realizace:
- rok 2011
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos, případně jiný oslovený poskytovatel
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos, případně jiný oslovený poskytovatel
- Predispozice – služba bude vyhodnocena jako potřebná
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3. Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení sociálně patologických jevů
a jejich prevenci
Problémová situace:
- v současné době neprobíhá systematické vzdělávání pedagogů oblasti sociálně
patologických jevů, pedagogové nemají možnost poradit se o možnosti řešení vzniklých
situací
- není navázána spolupráce poskytovatelů sociálních služeb a škol při řešení
problematických situací žáků
Popis opatření:
- zrealizovat kasuistické semináře pro pedagogy, které rozvíjejí jejich znalosti
a dovednosti v práci se žáky a studenty v oblasti (vrstevnických vztahů, vztahů
ve skupině, návykových látek, rasové a národnosti odlišnosti apod.) a podporovat
spolupráci škol a zařízení sociálních služeb
- v 2. pololetí 2009 budou zahájeny pravidelné kasuistické semináře pro pedagogy
středních škol a Základní a praktické školy v Českém Brodě, ročně se uskuteční 10
seminářů pro skupinu max. 15 účastníků.
- Na konci 1. pololetí kalendářního roku bude provedena evaluace seminářů a poskytnuta
informace pracovní skupině
Zdroj ověření:
- prezenční listiny ze seminářů, reflexe účastníků, zápis pracovní skupiny
Dopady cíle:
- zkvalitnění prevence sociálně patologických jevů u školních dětí a mládeže, rozvoj
dovednosti pedagogů, zvýšení spolupráce pedagogů a sociálních služeb
- snížení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Termín realizace:
- 2. pololetí 2009 – 2011
- Červen 2010 a 2011 – evaluace seminářů
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Základní škola a Praktická škola, Gymnázium ČB, SOŠ Liblice, Město Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- maximální částka Kč 36 - 40 000,- ročně
- finanční zdroj – město Český Brod společně s finanční účastí jednotlivých škol, případně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Programy na podporu aktivit v oblasti
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže – Program II nebo Strukturální fondy EU - OP
LZZ – realizační projekt plánování sociálních služeb

4. Zabezpečení volně dostupných míst pro trávení volného času
Problémová situace:
- ve městě není dostatek míst pro neorganizované trávení volného času dětí a mládež od 12 let
Popis opatření:
- vymezení účelu hřiště, komu by mělo sloužit a jak by mělo vypadat
- vyhledání vhodné lokality
- příprava projektu
- realizace hřiště
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny, připravená projektová žádost
Dopady cíle:
- je vytvořen prostor pro trávení volného času mládeže
Termín realizace:
- leden – prosinec 2010
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
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Dotčené subjekty:
- členové pracovní skupiny, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- náklady na přípravu projektu cca Kč 10 000,-, Předpokládaná finanční spoluúčast města na
realizaci úprav hřiště cca Kč 50 000,-, ostatní náklady pokrytí z finančních prostředků
nadací – Nadace ČEZ, Nadace Partnerství či Nadace Vodafone případně další.

Opatření 4.1 Vymezení účelu hřiště
Popis opatření:
- vymezení účelu hřiště – komu by mělo sloužit, jaké aktivity by se na něm měly
provozovat, kde by mělo být umístěno vzhledem k pohybu mládeže a ostatní veřejnosti
Zdroj ověření:
- zápis pracovní skupiny
Dopady opatření:
- jasně formulovaná představa hřiště, předpoklad pro další tvorbu hřiště
Termín realizace:
- únor – květen 2010
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- pracovní skupina

Opatření 4.2 Vyhledání vhodné lokality
Popis opatření:
- na základě informací odboru životního prostředí a terénních pracovníků Leccos, bude
vytipována vhodná lokalita
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- předpoklad pro další tvorbu hřiště
Termín realizace:
- únor – květen 2010
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- odbor životního prostředí MěÚ Český Brod, Občanské sdružení Leccos, členové
pracovní skupiny

Opatření 4.3 Příprava projektu
Popis opatření:
- příprava studie (vizualizace) hřiště
- příprava projektové žádosti na nadace
- případně je možné zapojit veřejnost (cílovou skupinu)
Zdroj ověření:
- vizualizace, projektová žádost
Dopady opatření:
- předpoklad pro další tvorbu hřiště
Termín realizace:
- říjen - prosinec 2010
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- pracovní skupina, odbor životního prostředí MěÚ Český Brod
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Opatření 4.4 Realizace hřiště
Popis opatření:
- realizace výstavby hřiště
Zdroj ověření:
- vzniklé hřiště
Dopady opatření:
- vybudování prostor pro trávení volného času mládeže
Termín realizace:
- 2. pololetí 2011
Odpovědnost:
- Odbor životního prostředí MěÚ Český Brod
Dotčené subjekty:
- Odbor životního prostředí MěÚ Český Brod
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Cíle skupiny služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
1. Zavedení sociálně terapeutických dílen pro osoby se zdravotním postižením
Problémová situace:
- v současné době fungují terapeutické dílny 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:
- zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením
- příprava registrace a zavedení služby
Zdroj ověření:
- záznamy poskytovatele o požadavcích potenciálních zájemců o službu z řad zdravotně
postižených
- Připravená a podaná žádost o registraci služby
Dopady cíle:
- Příprava služby vycházející ze zájmů cílové skupiny
- Aktivizace osob zdravotně postižených, žijících v domácnosti
- Odlehčení pečujících osob žijících v domácnosti
Termín realizace:
- červen 2009 – listopad 2009
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany, Město Český Brod
Předpokládané finanční dopady:
- Případné finanční dopady budou hrazeny z provozních nákladů zařízení

Opatření 1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se zdravotním postižením
Popis opatření:
- Jednání s potenciálními uživateli služby, kteří se obracejí na zařízení – záznamy o zájmu
o službu
- Oslovení osob se zdravotním postižením v regionu Českobrodska
Zdroj ověření:
- Zápis o zájmu potenciálních uživatelů
Dopady opatření:
- Připravovaná služba bude vycházet ze zájmu uživatelů
Termín realizace:
- Červen 2009 – srpen 2009
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany

Opatření 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
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Zdroj ověření:
- Připravena koncepce služby, podklady pro registraci služby, žádost na financování
služby
Dopady opatření:
- Vytvoření předpokladů pro vznik služby
Termín realizace:
- srpen – listopad 2009
Odpovědnost:
- Zvoneček Bylany
Dotčené subjekty:
- Zvoneček Bylany (předpokladem je, že bude zájem o službu ze strany uživatelů)

2. Aktivizace seniorů
Problémová situace:
- v současné době není mnoho příležitostí k aktivnímu trávení volného času pro seniory, kteří
žijí ve svých domácnostech
- nízká informovanost seniorské veřejnosti o aktivitách konaných pro seniory
- v rámci dotazování seniorů se ukázal zájem seniorů o společné setkávání
- bariérou aktivizace seniorů jsou potíže při pohybu
Popis opatření:
- iniciovat vznik klubu seniorů jehož program bude připravován seniory
- zabezpečit kontaktní osobu, která bude podporovat fungování klubu seniorů
- zabezpečit podporu vlastní iniciativy otevřených spolků pro seniory
- informovat o zájmových aktivitách pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské služby
- realizovat ve spolupráci s městským kulturním střediskem akce pro seniory
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny, informace o aktivitách klubu seniorů, referování pečovatelské
služby o způsobech informování
Dopady cíle:
- aktivizace seniorů, prevence jejich vyloučení
Termín realizace:
- červen 2009 - 2011
Odpovědnost:
- pracovní skupina
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, Pečovatelská služba – ANNA Český Brod, Domov pro seniory –
ANNA Český Brod, Českobratrská církev evangelická, Církev Římskokatolická,
Městské kulturní a informační centrum
Předpokládané finanční dopady:
- podpora spolků a skupin seniorů ve výši Kč 5 000,-, ostatní finanční dopady jsou
nepřímé, spojené s běžným provozem organizací

Opatření 2.1 Iniciovat schůzku seniorů
Popis opatření:
- Kontaktování seniorů, kteří projevily zájem o iniciativu při vedení klubu seniorů
prostřednictvím pečovatelské služby – senioři budou sezváni na schůzku pracovní
skupiny – výstupem schůzky bude místo, program scházení, způsob komunikace se
seniory, požadavky na podporu programu
- Příprava schůzky pro seniory ve spolupráci s občany, kteří projevily zájem o iniciativu –
přizvání široké veřejnosti
Zdroj ověření:
- Zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- podán prvotní impuls ke schůzkám
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Termín realizace:
- červen – září 2009
Odpovědnost:
- vedoucí pracovní skupin
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA, pracovní skupina, pečovatelská služba, koordinátorka
plánování sociálních služeb

Opatření 2.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků pro seniory
Popis opatření:
- Z městského rozpočtu zajistit příspěvek na realizaci akcí seniorů alespoň ve výši Kč
5 000,- Zabezpečovat podporu členů pracovní skupiny spolkům pro seniory – např. pomoc
s tvorbou programu, kontaktování osob, pomoc při propagaci apod.
- Vedoucí pracovní skupiny kontaktuje spolek alespoň 1 x ročně
Zdroj ověření:
- Rozpočet města, zpráva o aktivitách spolků
Dopady opatření:
- Zajištění podpory iniciativám seniorů
Termín realizace:
- Červen 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klub turistů, Sdružení
zdravotně postižených, případně nově vzniklý „klub seniorů“, pracovní skupina

Opatření 2.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost a uživatele pečovatelské
služby
Popis opatření:
- pečovatelská služba bude své uživatele informovat o aktivitách, kterých se mohou
senioři zúčastnit
- domov pro seniory ANNA zachová otevřené společenské akce – minimálně 2 akce
v kalendářním roce
- jedná se zejména o aktivity Církve Římskokatolické, Českobratrské církve evangelické,
Klubu turistů, Klubu seniorů, otevřené akce pro seniory Domova pro seniory ANNA.
- Dotčené subjekty informují pečovatelskou službu o svém programu
Zdroj ověření:
- zpráva pečovatelské služby, zpráva Domova pro seniory ANNA
Dopady opatření:
- lepší informační dostupnost kulturních akcí pro seniory
Termín realizace:
- září 2009 - 2011
Odpovědnost:
- vedoucí pečovatelské služby
Dotčené subjekty:
- Církev Římskokatolická, Českobratrská církev evangelická, Klubu turistů, Klub seniorů,
Domov pro seniory ANNA, Pečovatelská služba ANNA

3. Zavedení služby tísňová péče
Problémová situace:
- v Českém Brodě není dostupná služba, která by seniorům a osobám se zdravotním
zajistila zprostředkování pomoci v naléhavých případech – zhoršení zdravotního stavu,
pád, nehody v domácnosti
- v rámci zjišťování potřeb občanů se ukázala tato služba jako potřebná
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Popis opatření:
- uzavření smluvní spolupráce města s poskytovatelem
- informování zájemců o službu
- zahájení poskytování služby
Zdroj ověření:
- smlouva schválená radou města, článek do zpravodaje, informace poskytovatele o
proběhlé informační kampani, zpráva poskytovatele o uzavřených smlouvách
Dopady cíle:
- snížení rizika úmrtí, poškození zdraví u seniorů, zvýšení bezpečnosti seniorů, zvýšení
jistoty seniorů v domácnostech, udržení seniorů v jejich přirozeném prostředí
Termín realizace:
- červen 2009 – září 2011
Odpovědnost:
- místostarosta, pracovní skupina
Dotčené subjekty:
- město Český Brod, pečovatelská služba
Předpokládané finanční dopady:
- nepřímé finanční dopady, od roku 2010 dotace na poskytování služby Kč 20 000,-

Opatření 3.1 Uzavření smluvní spolupráce s poskytovatelem
Popis opatření:
- bude uzavřena smluvní spolupráce mezi poskytovatelem služby a městem, která
zavazuje městskou policii k pomoci pro případ tísně uživatele službu
Zdroj ověření:
- smlouva
Dopady opatření:
- vytvořen předpoklad pro poskytování služby
Termín realizace:
- červen 2009
Odpovědnost:
- místostarosta
Dotčené subjekty:
- Život 90, rada města

Opatření 3.2 Informování zájemců o službu
Popis opatření:
- proběhne informování uživatelů pečovatelské služby
- vyjde článek v Českobrodském zpravodaji
- budou informováni pracovnice sociálního odboru
- distribuce letáků služby na sociálním odboru
Zdroj ověření:
- zpráva pečovatelské služby o informování uživatelů
- článek, zpráva ze schůzky s pracovnicemi odboru
Dopady opatření:
- potřební občané se dozví o službě
Termín realizace:
- červen – srpen 2009
Odpovědnost:
- Život 90
Dotčené subjekty:
- sociální odbor, pečovatelská služba, Život 90

Opatření 3.3 Zahájení poskytování služby
Popis opatření:
- Dochází k uzavírání smluv s uživateli služeb
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Zdroj ověření:
- Zpráva poskytovatele služby
Dopady opatření:
- Uživatelé služby mají dostupnou pomoc v případě zhoršení zdravotního stavu, tísně
Termín realizace:
- Červenec 2009 – 2011
- Říjen 2009 - Poskytnutí zprávy poskytovatele
Odpovědnost:
- Život90
Dotčené subjekty:
Život90

4. Bydlení pro seniory
Problémová situace:
- město v současné době nemá k dispozici byty určené pro bydlení seniorů
- město má k dispozici nemovitosti v areálu nemocnice Český Brod
- z průzkumu potřeb občanů města vyplývá, že se objevuje potřeba bytů pro seniory (bez
schodů s výtahem, bezbariérová koupelna apod.)
Popis opatření:
- vybudování bytů pro seniory, využívaných pro komerční pronájem, s vymezením části bytů
pro občany Českého Brodu
- 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 protiplnění 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:
- 2. pololetí 2009 – hledání investora
- Konec roku 2010 - uzavření smlouvy s investorem
Odpovědnost:
- Místostarosta
Dotčené subjekty:
- Rada města, zastupitelstvo města
Předpokládané finanční dopady:
- nepřímé finanční dopady

5. Rozvoj kvality poskytovaných služeb poskytovatele ANNA Český Brod
Problémová situace:
- prostředí domova pro seniory vyžaduje obnovu
Popis opatření:
- úprava prostředí domova pro seniory – položení podlah, vybudování tělocvičny
- zavedení dobrovolnictví v zařízení
Zdroj ověření:
- vytvořená koncepce práce s dobrovolníky, upravené prostory v budově služby
Dopady cíle:
- zkvalitnění služby pro uživatele
Termín realizace:
- červen 2009 – červen 2011
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Odpovědnost:
- ředitelka Domova pro seniory ANNA Český Brod
Dotčené subjekty:
- Domov pro seniory ANNA Český Brod, vedoucí sociálního odboru, koordinátorka
plánování sociálních služeb
Předpokládané finanční dopady:
- financování renovací v rámci provozního rozpočtu zařízení, náklady na přípravu
koncepce práce s dobrovolníky cca Kč 30 000,-

Opatření 5.1 Úprava prostředí domova pro seniory
Popis opatření:
- odstranění koberců z chodeb budovy a jejich nahrazení linoleem
- vybudování tělocvičny pro uživatele služby
Zdroj ověření:
- reálná úprava služby
Dopady opatření:
- zkvalitnění prostředí pro uživatele služby
Termín realizace:
- červen – září 2009 - podlahy
- 2. pololetí 2010 – vznik tělocvičny
Odpovědnost:
- Ředitelka Domova pro seniory ANNA Český Brod
Dotčené subjekty:
Domov pro seniory ANNA Český Brod

Opatření 5.2 Vytvoření předpokladů pro zahájení dobrovolnictví
Popis opatření:
- Vypracování metody práce s dobrovolníky, zahrnující – způsob výběru a zaškolení
dobrovolníků, vytipování odpovědných pracovníků, úpravu metodik služby, tak aby
zahrnovaly možnost využití dobrovolnictví
- způsob financování nákladů na organizaci dobrovolnických aktivit, případně příprava
žádosti o finanční příspěvek na organizaci dobrovolnické činnosti
- případně vyhledání externího subjektu, který by dobrovolnickou činnost zabezpečoval
Zdroj ověření:
- Vypracovaná metodika práce s dobrovolníky, přehled finančních zdrojů podporujících
dobrovolnickou činnost, připravená žádost na financování
Dopady opatření:
- Zkvalitnění služby pro uživatele
Termín realizace:
- Leden 2010 – září 2010
Odpovědnost:
- Ředitelka Domova pro seniory ANNA
Dotčené subjekty:
Domov pro seniory ANNA, vedoucí sociálního odboru, koordinátorka plánování
sociálních služeb, případně externí subjekt

6. Posílení financování služby domova pro seniory ostatními samosprávami
Problémová situace:
- Stávající kapacita domova pro seniory výrazně převyšuje potřeby města Český Brod
- Na každého uživatele služby se doplácí z rozpočtu města Kč 16 000,- Na základě hrubého odhadu město Český Brod ročně doplácí za občany jiných měst
využívající domov pro seniory ročně Kč 400 – 800 000,Popis opatření:
- Zpracování studie o nákladech zařízení
- Zpracování variantních návrhů omezení či transformace služby
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- Oslovení obcí s požadavky na spolufinancování služby
Zdroj ověření:
- Studie, návrhy, záznamy ze schůzek
Dopady cíle:
- Snížení nákladů na provoz domova pro seniory minimálně o Kč 400 000,- ročně
Termín realizace:
- březen 2010 – říjen 2010
Odpovědnost:
- vedoucí řídící skupiny, cíl lze realizovat pouze v případě schválení realizačního projektu
financovaného z OP LZZ
Dotčené subjekty:
- Město Český Brod, domov pro seniory ANNA
Předpokládané finanční dopady:
- Náklady na realizaci studie Kč 50 000,-, náklady na vyjednávání s obcemi Kč 150 000,- ,
zdroj financí projekt OPLZZ
- Úspora finančních prostředků města ročně Kč 200 000,- v roce 2011, Kč 400 000,v následujících letech
- Predispozice – schválení realizačního projektu z prostředků OP Lidské zdroje,
zaměstnanost

Opatření 6.1 Zpracování studie o nákladech zařízení
Popis opatření:
- Z účetnictví organizace budou vybrány fixní náklady na službu a náklady související
s počtem uživatelů služby
- Budou vymezeny náklady města a daňová výtěžnost na uživatele
- Budou vymezeny náklady na uživatele a výnosy na uživatele dle stupně závislosti
- Bude zpracován přehled uživatelů dle trvalého bydliště (případně původního místa
trvalého bydliště – u osob, které si bydliště přehlásily)
Zdroj ověření:
- Předložena studie
Dopady opatření:
- zpracování studie o nákladech je předpokladem k jednání s obcemi o úhradách služeb za
uživatele a zpracování návrhů omezení – transformace služby
Termín realizace:
- březen – červen 2010
Odpovědnost:
- vedoucí řídící skupiny, subjekt zpracovávající studii
Dotčené subjekty:
Domov pro seniory ANNA Český Brod, finanční odbor Městského úřadu ČB

Opatření 6.2 Vymezení variantních návrhů omezení, transformace služby
Popis opatření:
- na základě studie o nákladech zařízení budou zpracovány návrhy možného omezení
služby, transformace části služby
- návrhy budou obsahovat ekonomické důsledky variant
- budou zpracovány minimálně 3 varianty řešení
Zdroj ověření:
- předložené návrhy řešení
Dopady opatření:
- předpoklad pro jednání s obcemi o úhradách služeb za uživatele, předpoklad pro snížení
nákladů obce na službu
Termín realizace:
- červen 2010 – září 2010
Odpovědnost:
- subjekt zpracovávající studii
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Dotčené subjekty:
Domov pro seniory ANNA Český Brod, pracovní skupina

Opatření 6.3 Oslovení obcí s požadavky na spolufinancování služby
Popis opatření:
- na základě studie nákladů bude vypracována rámcová smlouva o financování zařízení
obcemi – smlouva, která vymezí způsob dofinancování nákladů za uživatele
- budou vytipovány obce, jejichž občané služby využívají (mohli by využívat)
- budou realizovány setkání s obcemi – seznámení s náklady zařízení, způsobem
financování zařízení, rámcovou smlouvou – bude osloveno alespoň 40 obcí
z mikroregionu a dalších měst, které využívají domov pro seniory
- Minimálně 75 % oslovených obcí schválí rámcovou smlouvu o dofinancování služby
Zdroj ověření:
- zprávy z jednání, připravená smlouva, podepsané smlouvy od obcí
Dopady opatření:
- obce poznají finanční realitu služeb, předpoklad pro společné financování služeb,
v konečném důsledku snížení nákladů na financování služby z městského rozpočtu
Termín realizace:
- září 2010 – červen 2011
Odpovědnost:
- místostarosta
Dotčené subjekty:
koordinátor plánování sociálních služeb, místostarosta, Domov pro seniory ANNA

7. Informační schůzka ke službám pro seniory
Problémová situace:
- v regionu působí nová služba osobní asistence
- není jasně stanovena spolupráce při nabízení služby
Popis opatření:
- realizace schůzky pro pracovnice sociálního odboru pracující se seniory a zdravotně
postiženými, pracovnice osobní asistence a pracovnice pečovatelské služby, kde dojde
k představení služby asistence a vymezení vhodných uživatelů a situací, kdy potenciální
uživatele do služby předávat
Zdroj ověření:
- zápis ze schůzky
Dopady cíle:
- efektivnější využití služby osobní asistence
Termín realizace:
- září 2009
Odpovědnost:
- vedoucí sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- pečovatelská služba ANNA Český Brod, Spirála pomoci, sociální odbor, členové
pracovní skupiny
Předpokládané finanční dopady:
- realizace cíle nepředstavuje finanční náklady
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Cíle skupiny služby pro osoby společensky
nepřizpůsobivé, osoby závislé na drogách,
osoby žijící v konfliktu se společenskými
normami
1. Realizace informační kampaně Občanského sdružení Prostor
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 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
Zdroj ověření:
- Českobrodský zpravodaj
Dopady cíle:
- Zvýšení povědomí o drogové problematice
Termín realizace:
- Červen 2009 - 2010
Odpovědnost:
- Prostor o. s. – terénní programy
Dotčené subjekty:
- Redakce Českobrodského zpravodaje, Prostor o.s.
Předpokládané finanční dopady:
- Opatření nemá přímé finanční dopady

2. Bezpečnost ve vlacích Českých drah
Problémová situace:
- v objektech nádraží Českých drah – bývalých skladištích směr Pečky – se schází uživatelé
drog, tento stav ohrožuje bezpečnost vlakové dopravy a pohodlí cestujících
- ve vlacích ČD dochází k vysokému pohybu uživatelů drog, zejména v úseku mezi Českým
Brodem a Pečkami, zejména v pracovní dny od 15:00 do 18:00, ve vlacích často dochází
k drobným krádežím, cestující také nemají pocit bezpečí
- v rámci pracovní schůzky přislíbil pan Dalibor Nosek, dozorčí provozu, že požádá
odpovědné osoby o uzavření objektů
Popis opatření:
- objekty na nádraží Českých drah budou uzavřeny
- zvýšení pohybu Policie ČR ve vlacích v pracovních dnech od 15:00 do 18:00 – Policie
ČR bude realizovat minimálně 18 obchůzek týdně
Zdroj ověření:
- Zpráva terénních pracovníků Prostor, informace Policie ČR o počtu obchůzek ve vlacích
Dopady cíle:
- Zvýšení bezpečnosti cestujících, snížení pohybu uživatelů drog v prostorech nádraží ČD
v Českém Brodě
Termín realizace:
- Červen 2009 – prosinec 2009
Odpovědnost:
- Koordinátor plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
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-

Policie ČR, České dráhy, Prostor – terénní programy, koordinátor plánování sociálních
služeb

Předpokládané finanční dopady:
- Realizace opatření nevyžaduje finanční náklady na straně města, či poskytovatelů
sociálních služeb

Opatření 2.1 Ověření uzavření objektů v prostoru nádraží ČD
Popis opatření:
- Ověření, zda jsou objekty na nádraží ČD skutečně uzavřené – žádný z objektů v prostoru
nádraží nebude volně přístupný (různé drážní domky)
Zdroj ověření:
- Informování poskytovatele terénních sociálních služeb
Dopady opatření:
- Zvýšení bezpečnosti na nádraží
Termín realizace:
- Září 2009
Odpovědnost:
- Terénní program - Prostor o.s.
Dotčené subjekty:
- České dráhy, Prostor

Opatření 2.2 Zvýšení pohybu Policie ČR ve vlacích ČD
Popis opatření:
- Policie ČR zvýší přítomnost ve vlacích ČD v úseku Pečky – Český Brod, zejména
v odpoledních hodinách mezi 15:00 – 18:00
- Policie ČR realizuje v průměru 18 obchůzek týdně
Zdroj ověření:
- Informace Policie ČR
Dopady opatření:
- Zvýšení bezpečnosti ve vlacích ČD
Termín realizace:
- Červen 2009 – 2011
- Ověření prosinec 2009
Odpovědnost:
- Koordinátorka plánování sociálních služeb
Dotčené subjekty:
- Policie ČR, Město Český Brod

3. Krátkodobé zaměstnávání osob sociálně vyloučených
Problémová situace:
- Od 1. 7. 2009 budou moci dlouhodobě nezaměstnaní vykonávat tzv. veřejnou službu
a zabránit tak snížení dávek v hmotné nouzi, veřejnou službu poskytují pouze obce
- Řada osob v hmotné nouzi je motivována především krátkodobým výdělkem
Popis opatření:
- Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby
- Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách
- Oslovit agenturu pro přípravu projektu v oblasti podporovaného zaměstnávání
- Oslovit ostatní firmy s nabídkou spolupráce při krátkodobém zaměstnávání
- Ověření funkčnosti nastavených mechanismů
Zdroj ověření:
- Vytvořený systém spolupráce subjektů v rámci veřejné služby, nastavený systém
krátkodobého zaměstnání, připravený projekt v oblasti podporovaného zaměstnávání
Dopady cíle:
- Aktivizace osob v hmotné nouzi
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Termín realizace:
- Červen 2009 – červen 2010
Odpovědnost:
- Vedoucí sociálního odboru, ředitel technických služeb, místostarosta
Dotčené subjekty:
- Pracovní skupina, sociální odbor MěÚ Český Brod, koordinátorka plánování sociálních
služeb, technické služby
Předpokládané finanční dopady:
- Řada opatření bude realizována v rámci stávající činnosti zúčastněných subjektů,
náklady na pojištění a zaškolení účastníků veřejné služby cca Kč 15 000,- ročně, náklady
na přípravu projektu Kč 30 000,-, náklady budou hrazeny z rozpočtu města

Opatření 3.1 Vytvořit systém spolupráce při poskytování veřejné služby
Popis opatření:
- Nastavit systém systém spolupráce pracovnice zařazené na úseku hmotné nouze
a technických služeb při motivaci, uzavírání dohod a jejich kontrole
- Nastavit a uzavřít pojištění těchto osob
- Nastavit systém školení bezpečnosti práce a zaškolení na pozici
- Zahájení realizace veřejné služby
Zdroj ověření:
- Je nastaven systém veřejné služby splňující požadavky §18a zákona č. 111/2006 Sb. o
hmotné nouzi v platném znění
Dopady opatření:
- Aktivizace osob v hmotné nouzi, zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšné
činnosti
Termín realizace:
- do června 2009
- 2. pololetí 2009 – zahájení realizace veřejné služby
Odpovědnost:
- vedoucí sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- sociální odbor MěÚ Český Brod, technické služby, Město Český Brod

Opatření 3.2 Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání v technických službách
Popis opatření:
- nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání osob, s výplatou mzdy v týdenních
intervalech, případně kratších
- vydefinovat práce určené pro krátkodobé zaměstnávání – zejm. netermínované práce
- ve spolupráci se sociálním odborem a ostatními subjekty v oblasti sociálních služeb
nastavit způsob komunikace s dlouhodobě nezaměstnanými – oslovit i ty, kteří nejsou
evidováni v rámci systému hmotné nouze
- poskytování krátkodobého zaměstnávání
Zdroj ověření:
- Je nastaven systém krátkodobého zaměstnávání
Dopady opatření:
- Aktivizace osob dlouhodobě nezaměstnaných
Termín realizace:
- 2. pololetí 2009
- 1. pololetí 2010 – poskytování krátkodobého zaměstnávání
Odpovědnost:
- Ředitel technických služeb
Dotčené subjekty:
- sociální odbor MěÚ Český Brod, technické služby, Město Český Brod, pracovní skupina
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Opatření 3.3 Oslovit agenturu pro přípravu projektu v oblasti podporovaného
zaměstnávání
Popis opatření:
- oslovit agenturu podporovaného zaměstnávání
- připravit projekt pro oblast podporovaného zaměstnávání osob sociálně vyloučených –
dlouhodobá nezaměstnanost, sociální dovednosti
- podat projekt do grantového schématu OPLZZ
- projekt bude řešit propojení předchozích opatření, zapojí do řešení i další zaměstnavatele
ve městě a okolí
- zahájit poskytování aktivit
Zdroj ověření:
- vytvořený projekt
Dopady opatření:
- získání finančních prostředků pro systematické zaměstnávání osob se sociálním
vyloučením
Termín realizace:
- 2. pololetí 2009 – příprava projektu
- 1. pololetí 2010 – podání žádosti
- 2. pololetí 2010 – zahájení činnosti
Odpovědnost:
- místostarosta
Dotčené subjekty:
- sociální odbor MěÚ Český Brod, technické služby, Město Český Brod, externí agentura

Opatření 3.4 Ověření funkčnosti nastavených mechanismů
Popis opatření:
- na schůzce pracovní skupiny zhodnotit funkčnost veřejné služby a krátkodobého
zaměstnávání
Zdroj ověření:
- zápis z pracovní skupiny
Dopady opatření:
- reflexe opatření, možnost zlepšení spolupráce
Termín realizace:
- 2. čtvrtletí 2010
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Členové pracovní skupiny, technické služby

4. Seznámení odborné a široké veřejnosti s romskou problematikou
Problémová situace:
- Romové jsou širokou veřejnosti vnímáni 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:
- Informovat o příkladech dobré praxe v práci s Romy na webu města v sekci Aktuality –
3 – 4x ročně
- 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, kde se mimo jiné budou prezentovat uživatelé služeb
NZDM Zvonice a Základní školy a Praktické školy – 1x ročně
- Minimálně 4x ročně zveřejňovat informace o aktivitách organizací – Leccos a Základní
škola a Praktická škola
- Zrealizovat soutěž v Českobrodském zpravodaji na téma romské hádanky
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- Realizovat dny otevřených dveří (Leccos, Základní škola a Praktická škola)
- Příprava rozsáhlejší kampaně o romské kultuře
Zdroj ověření:
- Webové stránky města, zprávy ze společenských a kulturních akcí, Českobrodský
zpravodaj, zprávy ze dne otevřených dveří
Dopady cíle:
- zlepšení vnímání romské problematiky
Termín realizace:
- Červen 2009 - 2011
Odpovědnost:
- Občanské sdružení Leccos, Základní škola a Praktická škola, pracovní skupina
Dotčené subjekty:
- Občanské sdružení Leccos, Základní škola a Praktická škola, redakce Českobrodského
zpravodaje, koordinátorka plánování sociálních služeb
Předpokládané finanční dopady:
- Finanční náklady na ceny v soutěži Kč 3 000,-, ostatní aktivity nepředstavují přímý
finanční dopad

Opatření 4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré praxe
Popis opatření:
- Na webu města v sekci „Aktuality“ budou zveřejňovány příklady dobré praxe v práci
Romy – zveřejněny budou 3 – 4 články
- Členové pracovní skupiny, zejména zástupci Prostoru a koordinátorka plánování
sociálních služeb budou vyhledávat vhodné zprávy
- Vyhodnocení opatření bude probíhat vždy počátkem kalendářního roku
Zdroj ověření:
- Webové stránky města
Dopady opatření:
- Inspirace příklady dobré praxe, změna postoje veřejnosti
Termín realizace:
- Červen 2009 – 2011
- Vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku
Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- Prostor, členové pracovní skupiny, koordinátorka plánování sociálních služeb,
webmaster

Opatření 4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících s Romy a ostatních
subjektů
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 – ročně
budou realizovány 2 – 4 akce
- 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 1
akce ročně v prostorách MKIC
- 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:
- Červen 2009 – 2011
- Vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku
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Odpovědnost:
- Vedoucí pracovní skupiny
Dotčené subjekty:
- NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola, základní školy v Českém Brodě,
Základní umělecká škola, ČB, MKIC

Opatření 4.3 Realizovat soutěž na téma romské hádanky
Popis opatření:
- Realizovat soutěž v Českobrodském zpravodaji na téma romské hádanky,
- v rámci soutěže bude krátké okénko o romské kultuře
- vyhlášení soutěže bude probíhat mimo jiné na webu komunitního plánování
- soutěž proběhne minimálně 6 x
Zdroj ověření:
- zpravodaj, web města
Dopady opatření:
- zvýšení povědomí o romské kultuře, prezentace pozitivního tématu v souvislosti s Romy
Termín realizace:
- září 2009 - březen 2010
Odpovědnost:
- NZDM Klub Zvonice
Dotčené subjekty:
- NZDM Klub Zvonice (příprava článků a soutěže), Město Český Brod – redakce
zpravodaje, webmaster, koordinátorka plánování (zajištění cen, organizace soutěže)

Opatření 4.4 Prezentace subjektů pracující s romskou komunitou
Popis opatření:
- 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
- Vyhodnocení opatření bude probíhat vždy počátkem kalendářního roku
Zdroj ověření:
- Informace NZDM Klub Zvonice a Základní škola a Praktická škola
Dopady opatření:
- Zlepšené vnímání zařízení u veřejnosti
Termín realizace:
- Červen 2009 – 2011
- Vyhodnocování vždy počátkem kalendářního roku
Odpovědnost:
- NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola
Dotčené subjekty:
- NZDM Klub Zvonice, Základní škola a Praktická škola

Opatření 4.5 Příprava rozsáhlejší kampaně o romské kultuře
Popis opatření:
- Kontaktování romské komunity a motivace k zapojení do přípravy akce
- Příprava obsahu a formy kampaně – při zapojení osob z komunity
- Realizace kampaně o romské kultuře (např. výstava, festival, seriál ve zpravodaji apod.)
Zdroj ověření:
- Informace NZDM Klub Zvonice, zápisy z pracovní skupin
Dopady opatření:
- Zapojení romské komunity do prezentace tématu veřejnosti, zlepšení vnímání romské
kultury veřejností
Termín realizace:
- Leden 2011 – listopad 2011
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- Předpoklad – v romské komunitě bude zájem se na přípravě kampaně podílet
Odpovědnost:
- NZDM Klub Zvonice
Dotčené subjekty:
- NZDM Klub Zvonice, pracovní skupina

5. Posílení spolupráce sociálního odboru a terénních programů
Problémová situace:
- Ve spolupráci mezi terénními programy a sociálním odborem jsou vnímány rezervy
- Mezi 2 službami může docházet k duplicitnímu poskytování pomoci, vzniku mezer
v poskytování pomoci
Popis opatření:
- Zrealizovat schůzku pracovníků terénních programů občanského sdružení Prostor
a pracovnic sociálního odboru, pracujících s osobami užívající návykové látky
(protidrogový koordinátor, kurátor pro dospělé, dávky hmotné nouze) – schůzka
představí služby i činnost úřadu a na základě příkladů dobré praxe a kasuistik bude
hledat možnosti spolupráce
- Zrealizovat schůzku stejných aktérů, která ověří funkčnost dohodnutých opatření
Zdroj ověření:
- Zápis ze schůzky
Dopady cíle:
- Snížení duplicitního poskytování pomoci, snížení počtu situací, kdy se klient ocitá bez
pomoci, zefektivnění činnosti sociálního odboru i terénních programů na základě
synergického efektu
Termín realizace:
- listopad 2009 – duben 2010
Odpovědnost:
- vedoucí sociálního odboru
Dotčené subjekty:
- sociální odbor MěÚ Český Brod, občanské sdružení Prostor – terénní programy
Předpokládané finanční dopady:
- aktivita nepředstavuje přímý finanční dopad
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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 Český Brod bude řešení předkládáno řídící skupině a Výboru pro strategické
a komunitní plánování. Návrhy schválené řídící skupinou jsou předkládány Rady města Český Brod,
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 Výboru 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 Český Brod.
Zařazení nových poskytovatelů
Noví poskytovatelé získají podporu z rozpočtu města pouze v případě, že budou zařazeni 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 plánu bude provedena v průběhu roku 2011. V rámci této revize bude provedeno nové zjišťování
potřeb občanů a vydefinování nových priorit města na další 2 – 3 leté období

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 – opatření 3.1.

48

