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Setkání Výboru pro strategické a komunitní plánování 

dne 23.6.2010, 16:30 – 17:30, v zasedací síni českobrodské radnice_____________________  

Zápis ze setkání 

Setkání se zúčastnili: Bc. Jakub Nekolný, místostarosta města, Ing. Renata Rahmová, 

předsedkyně výboru a další členové výboru: Jana Kratochvílová, Ing. Lucie Hovorková 

a koordinátorka strategického a komunitního plánování Bc.Veronika Svěcená, DiS. zbývající 

členové se omluvili. 

Program setkání: 

1. Přivítání účastníků; 

2. informování účastníků o připravovaném projektu kasuistických seminářů a o podané 

žádosti na projekt Přívětivý Český Brod; 

3. zhodnocení a aktualizace komunitního plánu; 

4. předložení plánu akcí a přehled již konaných akcí s veřejností v rámci MA21, KPSS. 

Setkání mělo následující průběh a výstupy: 

1. Pan místostarosta přivítal účastníky. 

2. Kasuistické semináře (nabídka o.s. Prostor Kolín) v oblasti vrstevnických vztahů, 

protidrogové prevence a dalších sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží 
Jedná se o nový projekt, který vyplývá z potřeby navázat spolupráci mezi školami 
a poskytovateli sociálních sluţeb při řešení problematických situací ţáků a studentů. Ke 
spolupráci jsme oslovili o.s. Prostor, které se mimo jiné zabývá i primární prevencí 
a v Českém Brodě jiţ pracuje.  
Cílem projektu je zajistit pedagogům systematickou podporu a vzdělávání v oblasti sociálně 
patologických jevů, rasové a národnostní odlišnosti, šikany a celkovém klimatu školy. Na tzv. 
kasuistických seminářích se učitelky a učitelé budou moci poradit o moţnostech řešení 
konkrétních situací. 
Do konce roku 2010 jsou domluveny tři setkání. Úvodní schůzka se bude konat 15. září 2010 
od 16:00 hod v kazetovém sále domova ANNA Český Brod, sociální sluţby pro seniory. 
Představí se zde zástupci o.s. Prostor a dojde k seznámení s metodikou práce na příkladu 
řešení fiktivního problému. Dále budou stanoveny pravidla a náplň práce pro další setkání. 
O.s. Prostor přislíbilo, ţe upraví program jednotlivých setkání podle potřeb zúčastněných 
osob.  

 

Přívětivý Český Brod – byla podána ţádost o poskytnutí grantu na podporu 

MA 21 z Revolvingového fondu MŢP 
Připraveným projektem chce město vytvořit širokou komunikační platformu ve městě 
a nastavit systém spolupráce v oblasti udrţitelného rozvoje. Cílovými skupinami projektu jsou 
občané, návštěvníci a zástupci města, pracovníci MěÚ, zástupci NNO, zájmových sdruţení 
a škol, místní podnikatelé. Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost obyvatelů a vtáhnout je 
do dění ve městě a podpořit další rozvoj myšlenek MA21. Je v souladu se zásadami 
udrţitelného rozvoje.  
Zahrnuje dvě základní oblasti. První, se zaměřuje na zlepšení životního prostředí ve 
městě (nové výsadby, vyčištěn břehů Šembery, naučná stezka, nákup mobiliáře). Druhá, na 
co nejužší zapojení cílových skupin, především dětí, mládeţe a seniorů (celoroční hra „Po 
stopách malých Indiánů“, „Noc v lese“, místo setkávání ad.). Díky projektu získá město 
kvalitní vybavení a zázemí pro akce konané pod širým nebem. 
V rámci projektu budou, v případě úspěšnosti ţádosti, konány různá komunikační setkání 
stimulující občany k zapojení do veřejného ţivota a rozvoje města (kampaně, fórum, 
projednávání, osvětové a ekologické akce, happening, tvorba dokumentů). 
Celkový rozpočet projektu je 993 tis a výše grantu je 893 tis, coţ je 90% celkových nákladů.  
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3. Proběhlo zhodnocení komunitního plánu a členové výboru odsouhlasili aktualizaci 

plánu 

Pracovní skupina – Služby pro osoby nepřizpůsobivé,osoby závislé na drogách, 

osoby žijící v konfliktu se společenskými normami 
Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1. Realizace informační kampaně Občanského 

sdružení Prostor 

Prostor, o.s.  Probíhá pravidelně jednou 

za půl roku společně 

s vyhodnocením činnosti. 

2.1 Ověření uzavření objektů v prostoru nádraží ČD Prostor, o.s. – 

terénní programy 

Objekty doposud nejsou 

uzavřeny. 

2.2 Zvýšení pohybu Policie ČR ve vlacích ČD Koordinátorka 

plánování 

Stejná situace 

3.1 

 

Vytvořit systém spolupráce při poskytování 

veřejné služby 

Vedoucí sociálního 

odboru 

Spolupráce mezi OSV 

a Technickými službami ČB 

funguje. 

3.2 Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání 

v technických službách 

Ředitel 

technických služeb 

Narážíme na problém 

financování zřízeného místa.  

3.3 Oslovení agentury pro přípravu projektu 

v oblasti podporovaného zaměstnávání 

místostarosta Provedeny první kroky 

3.4 Ověření funkčnosti nastavených mechanismů Vedoucí PS  

4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré 

praxe 

Vedoucí pracovní 

skupiny 

Články vycházely od 12/09 

do 5/10 vždy spojené 

s romskou hádankou. 

4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících 

s Romy 

Vedoucí pracovní 

skupiny 

12.6.2010 – Oslavy Leccos 

4.3 Realizovat soutěž na téma romské hádanky NZDM Klub 

Zvonice 

Proběhla od 12/09 do 5/10 

v ČBZ a na oslavách Leccos 

12.6.2010 

4.4 Prezentace subjektů pracující s romskou 

komunitou 

NZDM Klub 

Zvonice/Speciální 

školy 

Pravidelné články Leccos v 

ČBZ 

5. Posílení spolupráce sociálního odboru 

a terénních programů 

Vedoucí sociálního 

odboru 

Schůzka proběhne v září 

2010 

 

 

Aktualizovaný plán pro tuto PS na  2. pololetí 2010  

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1. Realizace informační kampaně Občanského 

sdružení Prostor 

Prostor, o.s.  průběžně 

3.1 

 

Vytvořit systém spolupráce při poskytování 

veřejné služby 

Vedoucí sociálního 

odboru 

Spolupráce mezi OSV 

a Technickými službami ČB 

funguje. 

3.2 Nastavit možnost krátkodobého zaměstnávání 

v technických službách 

Ředitel 

technických služeb 

Narážíme na problém 

financování zřízeného místa.  

3.3 Oslovení agentury pro přípravu projektu 

v oblasti podporovaného zaměstnávání 

místostarosta Průběžně 

4.1 Zveřejňování informací o příkladech dobré 

praxe 

Vedoucí pracovní 

skupiny 

Průběžně 

4.2 Realizace společných akcí subjektů pracujících 

s Romy 

Vedoucí pracovní 

skupiny 

Průběžně 

4.4 Prezentace subjektů pracující s romskou 

komunitou 

NZDM Klub 

Zvonice/Speciální 

školy 

průběžně 

5. Posílení spolupráce sociálního odboru 

a terénních programů 

Vedoucí sociálního 

odboru 

Schůzka proběhne v září 

2010 
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Pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1.1 Zjištění zájmu o pracovní aktivity u osob se 

zdravotním postižením 

Zvoneček Bylany Probíhá průběžně 

1.2 Příprava sociálně terapeutických dílen Zvoneček Bylany Prozatím není  dostatečný 

zájem o tuto službu 

2.1 Iniciovat schůzku seniorů Vedoucí PS 23.11.2009 

2.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků 

pro seniory 

Vedoucí PS Zatím nebylo potřeba 

2.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost 

a uživatele pečovatelské služby 

Vedoucí pečovatel. 

služby 

Ještě více podpořit 

dopisem zúčastněným 

organizacím 

3.1 Uzavření smluvní spolupráce s poskytovatelem místostarosta Splněno 

3.2 Informování zájemců o službu  Život 90 Článek v ČBZ, web. 

3.3 Zahájení poskytování služby Život 90 Červenec 2009 

4.  Bydlení pro seniory – hledání investora místostarosta v řešení 

5.1 Úprava prostředí domova pro seniory ANNA Český Brod Do září 2009 

5.2 Vytvoření předpokladů pro zahájení dobrovolnictví ANNA Český Brod 1. pololetí 

7. Informační schůzka ke službám pro seniory Vedoucí soc. odboru Září 2009 

 

 

Aktualizovaný plán pro tuto PS na  2. pololetí 2010  

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

2.2 Zabezpečit podporu iniciativy otevřených spolků 

pro seniory 

Vedoucí PS průběžně 

2.3 Informovat o akcích pro seniory veřejnost 

a uživatele pečovatelské služby 

Vedoucí pečovatel. 

služby 

Průběžně 

4.  Bydlení pro seniory – uzavření smlouvy s 

investorem 

místostarosta 2. pololetí  

5.1 Úprava prostředí domova pro seniory ANNA Český Brod 2. pololetí 

5.2 Vytvoření předpokladů pro zahájení 

dobrovolnictví 

ANNA Český Brod Do září 2010 

6.1 Zpracování studie o nákladech zařízení Vedoucí PS OP LZZ 

6.2 Vymezení variantních návrhů omezení, 

transformace služby 

Externí subjekt Září 2010 

6.3 Oslovení obcí s požadavky na spolufinan. služby. místostarosta Od září 2010 
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Pracovní skupina – Děti, mládež a osoby v krizi  

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1.1 Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní 

formu poskytování 

Občanské sdružení 

Leccos 

Žádost zamítnuta 

1.2 Vyjednávání podmínek o poskytování 

psychologického poradenství 

Vedoucí PS Zprostředkovává Spirála 

Pomoci 300/h, po dohodě 

přijede i do Brodu 

2.1 Definování situace nutné spolupráce mezi subjekty 

pracující s dětmi a mládeží 

Vedoucí PS Definován problém 

absence ve škole po 

projednání určíme další 

situaci. 

2.2 Setkání subjektů pracujících s dětmi a mládeží Vedoucí PS a soc. 

odboru 

Setkání se uskuteční dne 

.9.2010 a budou na něj 

pozváni i pediatři DSSP. 

2.3 Mapování možnosti terénní práce s rodinami Občanské sdružení 

Leccos 

Souvisí s 1.1 

2.4 Příprava zahájení služby terénní práce s rodinami Vedoucí PS Souvisí s 1.1 

3. Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení 

sociálně patologických jevů a jejich prevenci 

Vedoucí PS Kasuistické semináře 

spolupráce Prostor 

4.1 Vymezení účelu hřiště Vedoucí PS Hřiště 

4.2 Vyhledání vhodné lokality Vedoucí PS Obecně určeno + domluveno, 

že zapojíme žáky a studenty 

školy. 

 

Aktualizovaný plán pro tuto PS na  2. pololetí 2010  

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1.1 Rozšířit služby NZDM Klub Zvonice o terénní 

formu poskytování 

Občanské sdružení 

Leccos 

Průběžně - poskytování 

2.3 Mapování možnosti terénní práce s rodinami Občanské sdružení 

Leccos 

Souvisí s 1.1 

2.4 Příprava zahájení služby terénní práce s rodinami Potenciální 

poskytovatel 

Do září 2010 

3. Podpora multidisciplinární spolupráce při řešení 

sociálně patologických jevů a jejich prevenci 

Vedoucí PS průběžně 

4.3 Příprava projektu Vedoucí PS 2. pololetí 2010 
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Společné cíle sociálních služeb 

Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1.1 Realizovat společné semináře v Českém Brodě Sociální odbor OPLZZ 

1.2 Zabezpečit vzdělávání pracovníků poskytovatelé OP LZZ 

2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb Koordinátorka 

plánování 

OP LZZ 

2.3 Publikace článků o sociálních službách 

v Českobrodském zpravodaji 

Koordinátorka 

plánování  

probíhá 

2.4 Realizace informačních schůzek s občany Koordinátorka 

plánování 

září 2009 

3.1 Realizace schůzek pracovních skupin – plán 

schůzek na pololetí 

Vedoucí 

pracovních skupin 

Sešly se PS senioři.. 

 a PS děti... 

3.2 Vyhodnocení naplňování plánu Vedoucí 

pracovních skupin 

neproběhlo 

3.3 Schvalování aktualizace plánu Vedoucí řídící 

skupiny 

schůzka VSKP a řídící 

skupina 

3.4 Vymezení pozice pracovníka pro plánování 

sociálních služeb 

místostarosta v řešení 

4.1 Stanovení poslání procesu plánování 

v mikroregionu a získání politické podpory 

Řídící skupina OP LZZ 

4.2 Vytvoření struktur plánování v území Koordinátorka 

plánování  

OP LZZ 

4.3 Popis sociální situace v území Řídící skupina 

mikroregionu 

OP LZZ 

 

 

Aktualizovaný plán pro společné cíle  2. pololetí 2010  

 
Opatření Popis Odpovědnost Plnění 

1.1 Realizovat společné semináře v Českém Brodě Sociální odbor průběžně 

1.2 Zabezpečit vzdělávání pracovníků poskytovatelé Průběžně 

2.2 Vydání letáků poskytovaných služeb Koordinátorka 

plánování 

průběžně 

2.3 Publikace článků o sociálních službách 

v Českobrodském zpravodaji 

Koordinátorka 

plánování  

průběžně 

2.4 Realizace informačních schůzek s občany Koordinátorka 

plánování 

2. pololetí 

2.5 Realizace dne otevřených dveří v Domově pro 

seniory ANNA 

ANNA Český Brod 1. pololetí 

3.1 Realizace schůzek pracovních skupin – plán 

schůzek na pololetí 

Vedoucí 

pracovních skupin 

průběžně 

3.2 Vyhodnocení naplňování plánu Vedoucí 

pracovních skupin 

Listopad- prosinec  2010 

4.1 Stanovení poslání procesu plánování 

v mikroregionu a získání politické podpory 

Řídící skupina OP LZZ 

4.2 Vytvoření struktur plánování v území Koordinátorka 

plánování  

OP LZZ 

4.3 Popis sociální situace v území Řídící skupina 

mikroregionu 

Březen – září 2010 

4.4 Stanovení priorit v území mikroregionu Řídící skupina 

mikroregionu 

Od říjen 2010 

 

4. Předložení plánu akcí a přehled již konaných akcí s veřejností v rámci MA21, KPSS 

Je uveden v příloze přehled akcí pro rok 2010 


