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Úvodní informační setkání ke zpracování Komunitního plánu sociálních 
služeb města Český Brod do roku 2011 
úterý 21.10. 2008, 16.00 – 10.00 h, ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory 

Zápis ze setkání 
Setkání se zúčastnili:  členové Výboru pro Strategické a Komunitní plánování (VSKP), členové 
Řídící skupiny, místostarosta pan Bc. Jakub Nekolný, zástupce Občanského poradenského 
střediska Mgr. Jiří Zeman a koordinátorka zpracování Komunitního plánu paní Veronika 
Svěcená. Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1. 

Program setkání:  

1. Informace o Komunitním plánování sociálních služeb (KP SS) 
2. Harmonogram procesu KP SS 
3. Tvorba vize v jednotlivých skupinách  
4. Dohoda, termínu setkání jednotlivých pracovních skupin 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 

Ad 1.  

Pan Zeman představil proces KP SS, informace jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Ad 2.  

Účastníci setkání byli seznámeni s časovým rozvržením procesu, jak shrnuje příloha č. 3. 

Ad 3. 

Účastníci se rozdělili podle zájmu o sociální problematiku a společně sestavili následující 
podklady pro další jednání Pracovních skupin (PS): 

PS Senioři, zdravotně postižení, duševně postižení, mentálně postižení 
Anna ČB – našlo se řešení narůstající poptávky po umístění dalších klientů. 
Zvoneček Bylany – díky chráněným dílnám roste soběstačnost klientů. 
ZŠ speciální a praktická – i zde jsou chráněné dílny a chráněné bydlení. 
Bezbariérovost města roste. Řeší se přechodné pobyty, denní stacionář a volnočasové aktivity 
seniorů. Klub důchodců je otevřen pro veřejnost. Byla uspokojena poptávka po sociálním 
bydlení.  
 
PS Děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
Rodina, která má problémy se může obrátit na centrum pro rodiny, kde jsou terénní pracovníci. 
Terénní práce probíhá i v problematických lokalitách ve městě. Děti mají možnost volnočasových 
aktivit. Je zde snaha o to, aby byla zohledněna jak tzv. Zlatá mládež tak naopak děti ze sociálně 
nepřizpůsobivých rodin a neorganizovaná mládež.  
 
Z PS Senioři, zdravotně postižení, duševně postižení, mentálně postižení – Kapacita MŠ se 
zvýšila. 
PS Osoby společensky nepřizpůsobivé a osoby závislé na drogách a alkoholu žijící 
v konfliktu se společenskými normami.  
Na veřejných místech se již nesdružují problémové osoby a dostupnost drog se snížila podobně 
jako počet výherních automatů ve městě. Represe je dostatečná.  
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Ad 4.  

PS Senioři, zdravotně postižení, duševně postižení, mentálně postižení 
Schůzka se koná ve středu 12.11.2008 od 14.00 hod v zasedací místnosti radnice. 

 
PS Děti a mládež, osoby v přechodné krizi 
 Schůzka se koná ve čtvtek 13.11.2008 od 15.30 hod v zasedací místnosti radnice. 
 
PS Osoby společensky nepřizpůsobivé a osoby závislé na drogách a alkoholu žijící 
v konfliktu se společenskými normami.  

Schůzka se koná v pátek 14.11.2008 od 9.00 hod v zasedací místnosti radnice. 
 

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

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