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Přehled priorit města Mnichovo Hradiště a spádového území1 v oblasti
sociálních a návazných služeb
Priorita č. I.:
Podpora srozumitelné informovanosti občanů o možné pomoci a podpora spolupráce
poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Opatření 1. 1.
Opatření 1. 2.
Opatření 1. 3.
Opatření 1. 4.
Opatření 1. 5.
Opatření 1. 6.

Vytvoření a pravidelná aktualizace webového portálu
Pravidelná aktualizace tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a
návazných služeb
Zpracování příběhů klientů do médií
Podpora osvětové činnosti
Upozorňování na bariéry ve městě a hledání dostupných řešení jejich
odstranění
Podpora dobrovolnictví

Priorita č. II.:
Podpora seniorů žít v domácím prostředí
Opatření 2. 1.
Opatření 2. 2.
Opatření 2. 3.

Podpora a udržení současných kapacit pečovatelských služeb
Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb
Podpora a udržení efektivního fungování a využívání bytů zvláštního
určení

Priorita č. III.:
Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením
Opatření 3. 1.
Opatření 3. 2.
Opatření 3. 3.

Udržení a rozvoj kapacit chráněného bydlení
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb –
vazba na opatření 2.2.

Priorita č. IV.:
Udržení kapacit pobytových sociálních služeb
Opatření 4. 1.
Opatření 4. 2.

1

Udržení a zkvalitňování služeb domovů pro seniory
Podpora transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením

Sled priorit neurčuje jejich pořadí.

Priorita č. V.:
Rozvoj poradenských služeb a půjčoven pomůcek
Opatření 5. 1.
Podpora odborného sociálního poradenství v různých situacích občanů
Opatření 5. 2.
Podpora půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství s ním
související
Priorita č. VI.:
Podpora řešení obtížných a krizových situací občanů
Opatření 6. 1.
Podpora služeb řešící krizové/akutní situace občanů ve vazbě k bydlení
Opatření 6. 2.
Podpora poradenských služeb řešící krizi

Priorita č. VII.:
Řešení problematiky dětí a mládeže
Opatření 7. 1.
Podpora komplexních služeb zajišťujících sanaci rodiny
Opatření 7. 2.
Hledání řešení možností práce s dětmi a mládeží trávící čas na ulici
Opatření 7. 3.
Podpora vzniku terénní sociální práce s dětmi a mládeží
Opatření 7. 4.
Vyhodnocení potřeb nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež/otevřený klub pro mladé.
Opatření 7. 5.
Udržení a posílení terénních služeb pro uživatele drog
Opatření 7. 6.
Podpora vzniku volně dostupného hřiště pro mladé
Opatření 7. 7.
Podpora rodin a podpůrných skupin pečujících osob

Priorita č. VIII.:
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
Opatření 8. 1.
Opatření 8. 2.

Udržení aktivního zapojení občanů, NNO a zajištění koordinace KPSS
Zajištění efektivního rozdělování finančních prostředků

Priorita č. I.
Podpora srozumitelné informovanosti občanů o možné pomoci a podpora
spolupráce poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
Opatření 1. 1.

Vytvoření a pravidelná aktualizace webového portálu

Opatření 1. 2.
Opatření 1. 3.

Pravidelná aktualizace tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a
návazných služeb
Zpracování příběhů klientů do médií

Opatření 1. 4.

Podpora osvětové činnosti

Opatření 1. 5.

Upozorňování na bariéry ve městě a hledání dostupných řešení jejich
odstranění

Opatření 1. 6.

Podpora dobrovolnictví

Opatření 1.1. Vytvoření a pravidelná aktualizace webového portálu.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina opatření:

Výstupy opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Z šetření mezi občany se zjistilo, že v regionu není dostatečná a srozumitelná
informovanost o nabídce pomoci v rámci soc. služeb. Občané často nevědí,
kde hledat pomoc, na koho se mohou obrátit. V regionu není k dispozici
přehledný webový portál poskytovatelů soc. a návazných služeb. Je třeba
zpracovat obsah řešených situací včetně návodných otázek srozumitelný pro
všechny cílové skupiny a zahrnující návazné a sociální služby poskytované v
celém regionu a zajistit jeho pravidelnou aktualizaci. V současnosti probíhá
zpracování podkladů pro vznik tohoto webu pro dané území.
1. Vytvořit strukturu, obsah a grafickou podobu webu.
2. Zahájit provoz webového portálu.
3. Propojit informace z katalogu poskytovatelů sociálních a návazných
služeb s webovými stránkami.
4. Zajistit publicitu webovému portálu.
5. Ve spolupráci se spádovými obcemi zajistit odkaz na jejich
webových stránkách obcí.
6. Zajistit zveřejnění odkazu na webových stránkách poskytovatelů
sociálních a návazných služeb.
7. Zajistit pravidelnou aktualizaci webu 2x ročně.
 Všichni občané Mnichova Hradiště a jeho spádového území, kteří
hledají jakoukoliv pomoc v sociální a zdravotní oblasti.
 Poskytovatelé veřejných služeb - NNO, lékaři, úřady, školy,
poskytovatelé sociálních služeb.
 Webové stránky www.socialnisluzbyvmh.cz - aktualizované 2x
ročně.
 Funkční odkazy minimálně na 20 webových stránkách obcí a
poskytovatelů soc. služeb.
Zvýšení informovanosti občanů o možnostech řešení v jejich těžkých
životních situacích.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři opatření:
Partneři opatření:
Harmonogram:

Vedoucí sociálního odboru, vedení města Mnichovo Hradiště
Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, NNO a obcemi ORP
2013 až 2015, každoročně aktualizace vždy k 31. 3. daného roku


Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

nákup domény www.socialnisluzbyvmh.cz na 10 let á 1 513 Kč
ročně
 nákup webhostingu á 363 Kč/ročně
 práce grafika a tvůrce webu 5 000 Kč - při zřízení
 dílčí údržba/provoz stránek – 2 000 Kč/rok
 pravidelná aktualizace dat – osobní náklady koordinátora KPSS
Z projektu OPLLZ EU – aktualizace KPSS
Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Humanitární fond SK

Opatření 1. 2. Pravidelná aktualizace tištěného katalogu poskytovatelů sociálních a
návazných služeb.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá:

Cílová skupina opatření:

Město Mnichovo Hradiště má zpracovaný katalog poskytovatelů sociálních a
návazných služeb, který je potřeba aktualizovat. Některá data v něm
uvedená nejsou již aktuální a v území jsou poskytovány nové služby.
Současně je potřeba změnit strukturu katalogu, aby dostatečně
srozumitelně informoval občany o možné pomoci. Je nutné zpracovat
aktuální katalog, který bude srozumitelnou formou informovat o možné
pomoci. Katalog bude aktualizován do existující grafické úpravy, kterou bude
možné jednoduše revidovat s datem aktuálnosti dat.
1. Sběr aktuálních dat od poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
2. Zpracování struktury katalogu.
3. Zpracování návrhu podrobného obsahu dle dané struktury.
4. Připomínkování poskytovateli služeb.
5. Propojení s opatřením 1.1.
6. Návrh grafické úpravy katalogu při zachování grafiky města MH.
7. Celkové zpracování katalogu – příprava pro tisk.
8. Zajištění tisku katalogu.
9. Distribuce katalogu.
10. Každoročně sběr aktuálních dat pro katalog.
11. Zajištění dotisku.
12. Distribuce.
Všichni občané Mnichova Hradiště a jeho spádového území, kteří hledají
jakoukoliv pomoc v sociální a zdravotní oblasti.


Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Katalog sociálních služeb města Mnichovo Hradiště a spádových
obcí, 1000 výtisků 1 x za dva roky.
 Elektronická verze katalogu ke stažení na stránkách města
Mnichovo Hradiště a 5 spádových obcí.
 Elektronická verze katalogu na 5 webových stránkách
poskytovatelů.
Informovaní občané a spolupráce jednotlivých subjektů poskytujících
sociální a zdravotní služby.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:
Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

Město Mnichovo Hradiště
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce
2013 - zpracování nové podoby katalogu
2014 - 2015 – 1 x za dva roky aktualizace a dotisk katalogu
 grafická práce – 5 000 Kč při zpracování
 tisk 1 000 ks - 20 000 Kč/2 roky
OPLZZ EU – aktivita 1 – 9
2014 – 15 – rozpočet města Mnichovo Hradiště

Opatření: 1.3. Zpracování příběhů klientů do médií.
Při zajištění pomoci občanům se v současné době stále potýkáme
s nepochopením či neporozuměním roli sociálních služeb v řešení daných
situací občanů. Tato skutečnost vyplývá:
 z rozhovorů s poskytovateli sociálních a návazných služeb,
 ze zkušeností zaměstnanců sociálního odboru,
 z rozhovorů se současnými uživateli služeb.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina opatření:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Jako vhodný způsob pro zajištění srozumitelnější informovanosti
považujeme prezentaci konkrétních příběhů klientů, které mohou být
vodítkem či příkladnou pomocí, jak hledat pomoc. Příběhy vzniknou na
základě iniciativy sociálního odboru a za spolupráce poskytovatelů sociálních
služeb. Současně budou propojeny s konkrétními poskytovateli služeb, kteří
mohou zajistit pomoc při řešení dané situace. Součástí je zveřejnění příběhů
v místním tisku a na webových stránkách, vazba na opatření 1.1. a 1.4.
1. Vytipování klientů pro zpracování příběhů nebo inspiraci.
2. Sběr příběhů klientů.
3. Připomínkování poskytovatelů sociálních služeb – vazba na danou
pomoc.
4. Pravidelné zveřejnění v místním tisku
5. Propojení s opatřením 1.1 – zveřejnění na webovém portálu.
Občané Mnichova Hradiště a jeho spádového území, kteří hledají jakoukoliv
pomoc v sociální a zdravotní oblasti.
 4 příběhy klientů ročně
 4 zveřejněné příběhy na webových stránkách města
 2 v místním tisku
Informovaní občané a spolupráce jednotlivých subjektů poskytujících
sociální a zdravotní služby.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané náklady
financování aktivit

Možné zdroje financování

Město Mnichovo Hradiště
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce
2014 - 2015 – jeden příběh/6 měsíců/jedno zveřejnění/6 měsíců



osobní náklady koordinátora KPSS

OPLZZ EU – aktivita 1 – 9
2014 – 15 – rozpočet města Mnichovo Hradiště

Opatření: 1.4. Podpora osvětové činnosti.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Při zajištění pomoci občanům se v současné době stále potýkáme se
skutečností, že občané nevědí, kdo, jak a v jaké situaci jim může pomoci.
Nevědí, na koho se konkrétně mohou obrátit.
Tato skutečnost vyplývá:
 z rozhovorů s poskytovateli sociálních a návazných služeb,
 ze zkušeností zaměstnanců sociálního odboru,
 z rozhovorů se současnými uživateli služeb.
Jako vhodný způsob pro zajištění srozumitelnější informovanosti
považujeme prezentaci možné pomoci formou informačních besed pro
konkrétní skupiny občanů (seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiče
s malými dětmi apod.) realizovaných v prostorách přístupných pro občany.
Při realizaci osvětových besed je nutné zajistit kvalitní informovanost,
zajímavou pro danou skupinu občanů, zajistit kvalitní vedení dané besedy a
jejich jednotný vizuální styl a pravidelnost.
Doplněním podpory osvěty je zpracování informačních letáků srozumitelnou
formou informující o možné pomoci.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina:
Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Opatření je nutné realizovat na celém spádovém území.
1. Zpracovat plán informačních besed včetně témat a termínů.
2. Vytipovat téma pro informační/osvětový leták.
3. Graficky zpracovat informační/osvětový leták (s odkazem na
webový portál a katalog sociálních služeb).
4. Zajistit distribuci letáků v rámci ORP.
5. Informovat stávající instituce - ošetřující lékaře, ÚP, MěÚ, školy,
MŠ, LDN, DPS, informační centrum apod. - formou letáků, které
budou přehledné.
6. Realizace besed, včetně včasné a funkční informovanosti.
Občané Mnichova Hradiště a jeho spádového území, kteří hledají jakoukoliv
pomoc v sociální a zdravotní oblasti.
 každoroční plán besed
 realizace 3 besed/ročně
 zpracování 1 letáku/ročně na vytipované téma
Zvýšení informovanosti občanů o možnostech řešení v jejich těžkých
životních situacích.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané náklady
financování aktivit
Možné zdroje financování

Město Mnichovo Hradiště
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce
2014 - 2015 – jedna beseda/4 měsíce/jedno zveřejnění pozvánky na
besedu/4 měsíce
2014 – 2015 – jeden leták/rok
 odměna lektorům besed 2 000 Kč/beseda
 osobní náklady koordinátora KPSS
2014 – 15 – rozpočet města Mnichovo Hradiště

Opatření: 1.5. Upozorňování na bariéry v území a hledání dostupných řešení jejich
odstranění.2

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina:

Občané v území se stále potýkají s různými formami bariér. Jedná se o
stavební bariéry veřejných institucí a veřejných prostor. Bariéry v přístupu
do jednotlivých institucí ztěžují a omezují méně pohyblivé občany, rodiče
s kočárky a další. Konkrétně se jedná o:
 Úřad práce,
 zdravotnická zařízení,
 školská zařízení,
 obchody a banky.
Bariéry pro občany se zhoršenou mobilitou jsou i v oblasti parkování u
těchto zařízení. Za potřebné považujeme zapracovat do Plánu rozvoje
města, který zpracovává Odbor správy rozvoje města - odstranění
stavebních bariér a zajištění bezbariérového přístupu u institucí, kde to obce
mohou zajistit. U podnikatelských subjektů je nutné navázat komunikaci na
téma odstranění konkrétních bariér.
1. Zahájení komunikace s Odborem správy rozvoje města.
2. Konzultovat zahrnutí opatření do Plánu rozvoje města - Odstranění
bariér a zajištění bezbariérového přístupu.
3. Konzultace s příslušným odborem o možnostech řešení parkování
pro hůře mobilní spoluobčany.
4. Průběžný sběr podnětů o bariérách ve městě i spádových obcích.
5. Pravidelné informování Odboru správy majetku a rozvoje města o
bariérách ve městě a spádových obcích (vedení města dané obce).
Občané se zhoršenou mobilitou a rodiny s dětmi.



Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Zahrnutí opatření do Plánu rozvoje města Mnichovo Hradiště.
Zpracování pravidel sběru informací o bariérách v území –
předávání příslušným obcím.
 Pravidelné předávání informací o bariérách v území – záznam bariér
– 1 x ročně.
Zvýšení dostupnosti a přístupnosti služeb pro všechny občany bez omezení.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:
Předpokládané náklady
financování aktivit:

Město Mnichovo Hradiště (ve vazbě k městu)
Spádové obce a občané území
2014 – zpracovaná pravidla sběru podnětů o bariérách v území
2014 – zahrnutí opatření do Plánu rozvoje města
2015 – pravidelné předávání informací o bariérách městu a spádovým obcím
 osobní náklady koordinátora KPSS
2014 – 15 – rozpočet města Mnichovo Hradiště - koordinace

Možné zdroje financování:

2

Toto opatření nezahrnuje sociální služby dle zákona, jedná se o návaznou oblast, pro kontinuitu dokumentu a potřebnost
CS považujeme za nezbytné ho zahrnout do této strategie a propojit s dalšími strategickými dokumenty města.

Opatření: 1.5. Podpora dobrovolnictví
Dobrovolnictví je důležitou součástí práce poskytovatelů sociálních a
návazných služeb, není ale všeobecně vžité.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina opatření:
Výstupy opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Realizátoři opatření:
Partneři opatření:
Harmonogram:
Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

Rámcově je využíváno v Domově Modrý Kámen, který má stejně jako Domov
Pod Skalami Kurovodice zpracován dobrovolnický program. Je potřeba zvýšit
povědomí o možnostech dobrovolnictví a postupně ho rozšířit dle reálných
potřeb území.
1. Oslovení veřejnosti (formou inzerce, letáků apod.).
2. Vlastní realizace dobrovolnictví v jednotlivých zařízeních
poskytovatelů sociálních i návazných služeb.
3. Zveřejnění konkrétní nabídky dobrovolnických aktivit veřejnosti.
Osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé sociálních a návazných
služeb a široká veřejnost.
 Počet inzerce
 Počet letáků
 Počet poskytnutých dobrovolnických hodin
Zajištění vyššího zapojení populace do neekonomických aktivit, rozvoj
morálních vlastností.

Domov Pod Skalami Kurovodice
Město Mnichovo Hradiště, Domov Modrý Kámen, případně další subjekty,
školy apod.
leden – prosinec 2014


3000 Kč/čtvrtletně na zpracování letáků a inzerce

Vlastní zdroje poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Sponzorské dary
Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Priorita č. II.
Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí
Opatření 2. 1.

Podpora a udržení současných kapacit pečovatelských služeb.

Opatření 2. 2.

Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb.

Opatření 2. 3.

Podpora a udržení efektivního fungování a využívání bytů zvláštního
určení.

Opatření: 2.1. Podpora a udržení současných kapacit pečovatelských služeb.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se opatření skládá:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

V současné době v Mnichově Hradišti zajišťují pečovatelské služby dvě
organizace, a to Diecézní Charita Litoměřice a Spokojený domov o.p.s.
Kapacity obou služeb jsou vytížené a vzhledem k demografickému vývoji je
nutné podporovat terénní služby zajišťující péči o občany v dostatečné
kapacitě.
Pečovatelské služby je nutné podporovat, aby pružně reagovaly na potřeby
klientů a rozšiřovaly nabídku svých služeb. Stěžejní formou podpory je
finanční zajištění těchto organizací – Město Mnichovo Hradiště, spádové
obce a další organizace.
1. Zefektivnit komunikaci mezi poskytovateli a podporovat vzájemnou
koordinaci jejich služeb.
2. Propojovat potřebnost s finanční podporou.
3. Průběžně ověřovat potřebnost služby.
4. Podporovat informovanost o terénních službách u daných cílových
skupin občanů.
Senioři, osoby se zdravotním postižením a další občané Mnichova Hradiště a
spádového území.




Finanční podpora organizací z rozpočtu města.
Zvýšení rozsahu současných služeb o 10%.
Realizace společného jednání služeb a zástupců města 1 x ročně.

Podpora občanů v možnosti setrvat v domácím prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních služeb – pečovatelská služba

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Rozpočty spádových obcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Opatření: 2.2.: Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb.
Podporu seniorů v domácím prostředí je nutné vnímat jako komplexní péči
zahrnující jak odlehčovací služby, tak hospicové služby, zdravotní služby, a to
vše formou terénních služeb. V současné době je na plánovaném území
dostupnost služeb zdravotních, částečná dostupnost odlehčovacích služeb a
v rámci Středočeského kraje i hospicových služeb.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Pro zajištění dostupnosti daných služeb pro občany je nutné podporovat
nejen poskytovatele pečovatelské služby, ale podporu směrovat dle
doložené potřebnosti i na odlehčovací a hospicové služby a jejich propojení
se zdravotními službami.
Nezbytná je spolupráce nejenom subjektů z oblasti sociálních služeb, ale i
zdravotnických – lékaři a další zdravotnický personál. Podpora
informovanosti o roli uvedených služeb a situacích, které mohou řešit.
1. Zefektivnit komunikaci mezi poskytovateli, lékaři, zdravotnickým
personálem a podporovat vzájemnou koordinaci jejich služeb.
2. Propojovat potřebnost s finanční podporou u uvedených druhů
služeb.
3. Průběžně ověřovat potřebnost služeb.
4. Podporovat informovanost o terénních službách u daných cílových
skupin občanů.
Senioři a osoby pečující o osobu blízkou.




Finanční podpora organizací z rozpočtu města či spádových obcí.
Zvýšení rozsahu současných služeb o 10%.
Realizace společného jednání služeb, zástupců města a místních
lékařů - 1 x ročně.

Podpora a udržení kvalitního života seniorů v domácím prostředí a podpora
pečujících osob.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb.

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Rozpočty spádových obcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj
Nadace
Dárci

Opatření: 2.3. Podpora a udržení efektivního fungování a využívání bytů zvláštního určení.
V současné době funguje v Mnichově Hradišti Dům s pečovatelskou službou,
kde se nacházejí byty zvláštního určení. Celková kapacita domu je 46
bytových jednotek, z toho je 7 bytů bezbariérových. DPS je domem se
zvláštním určením a poskytuje ubytování občanům starším 65 let nebo
invalidním občanům potřebujícím pomoc pečovatelské služby, a to vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Současná kapacita odpovídá potřebnosti daného území a je potřeba ji
zachovat v dané kvalitě a kapacitě. Pro zvýšení spokojenosti a bezpečí
obyvatelů je zřízena pozice „domovníka“, který informuje o technických
závadách správce budovy. Pro zkvalitnění provozu DPS je nutné aktualizovat
současná pravidla přidělování bytů zvláštního určení. Vzhledem ke
zdravotnímu stavu obyvatel domova je nutné podporovat společenské
aktivity přímo v DPS.
1. Udržení kapacit bytů zvláštního určení – DPS.
2. Podpora poskytovatelů poskytujících pečovatelské služby v daných
bytech.
3. Aktualizace pravidel (podmínek) pro přidělování bytů v DPS a
využívání pečovatelské služby.
4. Zefektivnění služeb v rámci DPS – nově vzniklá funkce domovníka.
5. Údržba interiéru společných prostor v DPS.
6. Realizace výstav, besed apod. v prostorách DPS.
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou, senioři a osoby se zdravotním
postižením.




Aktualizovaná pravidla přidělování bytů.
Působení domovníka.
Poskytovaná pečovatelská služba v DPS. Kvalitní zajištění bydlení
pro obyvatele DPS.
 Realizace 1 výstavy/rok.
 Realizace 3 besed/rok.
Podpora a udržení kvalitního života seniorů v DPS.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

Město Mnichovo Hradiště
Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb

2014 – 2015


výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Priorita č. III.
Podpora samostatnosti osob se zdravotním postižením
Opatření 3. 1.

Udržení a rozvoj kapacit chráněného bydlení

Opatření 3. 2.

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Opatření 3. 3.

Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb –
vazba na opatření 2.2.

Opatření: 3.1. Udržení a rozvoj kapacit chráněného bydlení.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Chráněné bydlení v Mnichově Hradišti zajišťuje Domov Pod Skalami
Kurovodice pro své klienty s mentálním postižením. Chráněné bydlení je
dále realizováno v Bakově nad Jizerou, Přepeřích u Turnova, Dolním
Bousově.
Chráněné bydlení dále poskytuje v Mladé Boleslavi Fokus a Centrum 83
(i pro obyvatele MH a ORP). Současné kapacity a zaměření odpovídá dle
analýz potřeb potřebám území a je nutné je udržet v současné kapacitě.
Nejedná se ovšem o možnost chráněného bydlení pro celou škálu druhů
zdravotního postižení. U dalších cílových skupin, které nelze dopředu
identifikovat, je nutné reagovat na individuální potřebu chráněného bydlení
a podpory poskytovatelů uvedené služby.
1. Podpora udržení stávající kapacity chráněného bydlení.
2. Podpora jiných organizací, které v případě zájmu zajistí chráněné
bydlení pro další cílové skupiny osob – např. se zdravotním
postižením.
3. Podporovat iniciativu poskytovatelů v oblasti rozšiřování služby
chráněného bydlení ve vazbě ke konkrétní potřebě spádového
území.
4. Podpora komunikace/spolupráce poskytovatelů a obcí.

Osoby se zdravotním postižením.



Udržení stávající kapacity chráněného bydlení – 17 míst.
Flexibilně reagovat na potřeby chráněného bydlení pro ostatní
skupiny osob.

Zajištění podpory samostatnosti osob se zdravotním postižením.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních služeb
Město Mnichovo Hradiště

Partneři:
2014 – 2015
Harmonogram:

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj
Platby uživatelů

Opatření: 3.2. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Problematika osob se zdravotním postižením vyplynula z realizovaných
analýz. Současně na ni upozorňují poskytovatelé, kteří pracují s osobami se
zdravotním postižením.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

V Mnichově Hradišti funguje detašované pracoviště občanského sdružení
Fokus. Je zde chráněná dílna pro klienty Fokusu s psychickým postižením.
Domov Pod Skalami Kurovodice zprostředkovává zaměstnání svým klientům
(s mentálním postižením). Lidé se zdravotním postižením se mohou hlásit na
Úřadu práce pro pomoc se zprostředkováním zaměstnání.
Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné zmapovat měnící se potřeby
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je nutné věnovat se osvětě o
možnostech zaměstnávání na běžném trhu práce, v sociálních firmách apod.
1. Podporovat iniciativu poskytovatelů v oblasti rozšiřování služby
podporovaného zaměstnávání.
2. Zrealizovat osvětovou besedu zaměřenou na zaměstnavatele.
3. Podporovat spolupráci s Úřadem práce.

Osoby se zdravotním postižením.




Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením o 10%.
Realizace besedy o možnostech zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

Pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Poskytovatelé sociálních služeb
Zaměstnavatelé ze spádového území
2014 – 2015

Harmonogram:

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Opatření: 3.3.: Podpora komplexních terénních sociálních a zdravotních služeb.
Podporu osob se zdravotním postižením setrvat v domácím prostředí je
nutné vnímat jako komplexní péči zahrnující jak odlehčovací služby, nabídku
asistenčních služeb, denní a týdenní stacionáře, tak zdravotní služby, a to vše
formou terénních služeb. V současné době je na plánovaném území
dostupnost služeb zdravotních, částečná dostupnost odlehčovacích služeb.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Pro zajištění dostupnosti daných služeb pro občany je nutné podporovat
nejen poskytovatele pečovatelské služby, ale podporu směrovat dle
doložené potřebnosti i na odlehčovací, asistenční služby apod. a jejich
propojení se zdravotními službami.
Nezbytná je spolupráce nejenom subjektů z oblasti sociálních služeb, ale i
zdravotnických – lékaři a další zdravotnický personál. Podpora
informovanosti o roli uvedených služeb a situací, které mohou řešit.
1. Zefektivnit komunikaci mezi poskytovateli, lékaři, zdravotnickým
personálem a podporovat vzájemnou koordinaci služeb.
2. Propojovat potřebnost s finanční podporou u uvedených druhů
služeb.
3. Průběžně ověřovat potřebnost služeb.
4. Podporovat informovanost o terénních službách u daných cílových
skupin občanů.
Osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou.




Finanční podpora organizací z rozpočtu města a spádových obcí.
Zvýšení rozsahu současných služeb o 10%.
Realizace společného jednání služeb, zástupců města a místních
lékařů - 1 x ročně.

Podpora a udržení samostatnosti osob se zdravotním postižením a podpora
pečujících osob.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb.

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Rozpočty spádových obcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Priorita č. IV.
Udržení kapacit pobytových sociálních služeb
Opatření 4. 1.

Udržení a zkvalitňování služeb domovů pro seniory.

Opatření 4. 2.

Podpora transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením.

Opatření: 4.1. Udržení a zkvalitňování služeb domovů pro seniory.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Domov Modrý Kámen, poskytovatel sociálních služeb, nabízí dva druhy
služeb:
 Domov pro seniory – zde jsou poskytnuty pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 Domov se zvláštním režimem – poskytuje pomoc osobám se
stařeckou a Alzheimerovou demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Dále Domov pro seniory je v rámci svých aktivit otevřen pro širokou
veřejnost, o čemž je malá informovanost. Nedílnou činnosti Domova Modrý
Kámen je dobrovolnictví.
Kapacitně Domov pro seniory Modrý Kámen je nedostačující a vzhledem
k demografickému vývoji je potřeba tyto omezené kapacity řešit. V roce
2009 bylo neuspokojeno 135 zájemců, 2010 132 zájemců a v roce 2012 140
zájemců o službu.
1. Podpora zájmových skupin vykonávajících dobrovolnickou práci
v domově pro seniory.
2. Realizovat kvalitní a srozumitelnou informační kampaň pro širokou
veřejnost o aktivitách pořádaných v domově pro seniory
zaměřenou na širokou veřejnost.
3. Na úrovni Středočeského kraje konzultovat dostupnost kapacit
služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
4. Udržet současnou finanční podporu.
Občané seniorského věku potřebující pobytové služby.



Výstup opatření:


Dopad na cílovou skupinu:

Zvýšení návštěvnosti na akcích v domě o 20%.
Udržení současných kapacit domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem.
Zápis z jednání s krajským koordinátorem plánování sociálních
služeb nebo jinou odpovědnou osobou.

Dostupnost potřebné služby pro občany území.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Rozpočty spádových obcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Opatření: 4.2. Podpora transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

V současné době ve spádovém území zajišťuje pobytové sociální a zdravotní
služby pro osoby se zdravotním postižením Domov Pod Skalami Kurovodice.
Služby jsou využívány občany ze spádového území a je nutné současné
kapacity udržet a podporovat transformaci daných služeb a umožnit
klientům i samostatnou formu bydlení.
1. Podporovat stávající sociální služby v současné kapacitě.
2. Podpora zkvalitnění služeb v rámci možností území.
3. Podpora samostatného bydlení klientů.
4. Podporovat spolupráci v rámci území v oblasti zaměstnávání.

Osoby se zdravotním postižením žijící ve spádovém území.



Udržení současných kapacit zařízení a služby chráněného bydlení.

Život osob se zdravotním postižením v domácím prostředí.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Priorita č. V.
Rozvoj poradenských služeb a půjčoven pomůcek
Opatření 5. 1.

Podpora odborného sociálního poradenství v různých situacích
občanů.

Opatření 5. 2.

Podpora půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství s ním
související.

Opatření: 5.1. Podpora odborného sociálního poradenství v různých situacích občanů.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

V současné době pro občany Mnichova Hradiště a spádových obcí zajišťují
odborné poradenství tyto organizace:
- Linka důvěry SOS, Naděje o.s.,
- Jekhetani Luma –Společný Svět, o.s.,
- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
v Mladé Boleslavi,
- REP o.s. – Poradna pro rodinu a děti,
- Respondeo, o.s.,3
- Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Mladá Boleslav.
Dostupnost uvedeného poradenství není v Mnichově Hradišti dostatečná,
občané musí za poradenstvím dojíždět do okolních měst. Pro řešení
dostupnosti by bylo vhodné zřídit detašované pracoviště přímo v Mnichově
Hradišti, které je dostupné jak pro občany města, tak pro občany ze
spádových obcí.
Z realizovaných analýz vyplývá jako potřebné k řešení poradenství na téma
dluhová problematika.
1. Udržet současnou finanční podporu ze strany města.
2. Podporovat srozumitelné zveřejňování informací o poskytujících
službách.
3. Pravidelný monitoring kapacit a zaměření poskytovaných
poradenských služeb.
4. Zajistit dluhové a finanční poradenství.
5. Zrealizovat jednání zaměřené na možnost vzniku detašovaného
poradenského pracoviště pro odborné sociální poradenství a
psychologickou poradnu.
6. Konzultovat možnosti dluhového poradenství s Okresním soudem
v Mladé Boleslavi.
Obyvatelé spádového území nacházející se v těžké životní situaci.



Výstup opatření:


Dopad na cílovou skupinu:

Zprostředkování pomoci při řešení a zlepšení životní situace.
Návrh postupu vyplývajícího z jednání o možnosti detašovaného
pracoviště jak občanské, tak psychologické poradny v MH.
Zápis z jednání s Okresním soudem v Mladé Boleslavi.

Dostupné nástroje pro řešení situací občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

3



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Občanská poradna Nymburk, o.s.

Opatření: 5.2. Podpora půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství s ním související.
Popis současného stavu
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Kompenzační pomůcky zajišťuje, půjčuje a poradenství poskytuje Spokojený
domov, o.p.s., Diecézní charita Litoměřice, TyfloCentrum Praha, o.p.s. a
HELP Centrum s.r.o. Mladá Boleslav. O možnostech zapůjčit si kompenzační
pomůcky většina občanů území není dostatečně informovaná. Vyplývá to jak
z analýz potřeb, tak ze setkání pracovních skupin. Nedílnou součástí je
poradenství zaměřené na správné používání kompenzačních pomůcek.
1. Podpořit informovanost o možnosti zapůjčení kompenzačních
pomůcek.
2. Zajištění finanční podpory pro zakoupení nových kompenzačních
pomůcek.
3. Možnost využít kompenzační pomůcky, které již daný člověk
nepotřebuje – zprostředkování předání potřebným.
4. Podpora poradenství související s využíváním kompenzačních pomůcek.
5. Zrealizování přednášky na téma kompenzačních pomůcek.
Občané, kteří potřebují pro zkvalitnění svého života zapůjčení
kompenzačních pomůcek a poskytnutí poradenství s tím související.





Udržení současných kapacit půjčování kompenzačních pomůcek.
Realizace jedné besedy/rok.
Zrealizovaná výměna/předání pomůcek.
Udržení současných kapacit poradenství.

Zkvalitnění života občanů se sníženou soběstačností.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 - 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj

Priorita č. VI.
Podpora řešení obtížných a krizových situací občanů
Opatření 6. 1.

Podpora služeb řešící krizové/akutní situace občanů ve vazbě k bydlení.

Opatření 6. 2.

Podpora poradenských služeb řešící krizi, viz. opatření 5.1.

Opatření: 6.1. Podpora služeb řešící krizové/akutní situace občanů ve vazbě k bydlení.
Ve spádovém území se pracovníci v sociálních službách, pracovníci na
sociálním odboru a další odborníci potýkají s různými krizovými situacemi
souvisejícími s bydlením rodin, jednotlivců, různých věkových kategorií.
Konkrétně se jedná o – domácí násilí, dluhy, exekuce, nezaměstnanost,
rodinné problémy, chudoba, zletilé děti po ukončení nařízené ústavní
výchovy nebo po skončení pěstounské péče, klienti po výkonu trestu.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Zařízení, která poskytují azylové a ubytovací služby pro Mnichovo Hradiště a
spádové území, jsou především v Mladé Boleslavi:
R-Mosty,o.s.
Naděje o.s.,
a soukromé ubytovny.
V regionu nemáme dostupné žádné formy ubytovacích služeb, proto se
snažíme zprostředkovat ubytování, např. v domech na půl cesty, azylových
domech po celé republice dle jejich volné kapacity. Což v případě rodin
s dětmi, které tím jsou vytržené z prostředí, kde žijí, je velmi problematické.
Městský úřad Mnichovo Hradiště má k dispozici jeden sociální byt pro rodinu
s dětmi, která se ocitne v krizové situaci.
1. Udržet provoz sociálního bytu.
2. Hledání možností ubytovacích kapacit pro jednotlivce.
3. Iniciace jednání s Odborem správy majetku o možnostech bydlení
pro ohrožené skupiny obyvatel.
4. Nastavení jasných pravidel provozu/využívání sociálního bytu.
5. Zajištění návazného ubytování k sociálnímu bytu.
6. Podpora sociální práce související s problematikou bydlení.
7. Vazba na prioritu 1.1. a 1.2.
Obyvatelé spádového území nacházející se v těžké životní situaci.
 Udržení současného sociálního bytu v Mnichově Hradišti.
 Zajištění a přehled informací o možnostech ubytování osob v krizi.
 Zvýšení informovanosti občanů o možnostech ubytování v krizové
situaci a těžkých životních situacích.
Prevence ztráty bydlení občanů žijících ve spádovém území.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 - 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:
Možné zdroje financování:



náklady z rozpočtu města Mnichovo Hradiště na provoz bytu dle
jeho obsazenosti

Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Priorita č. VII.
Řešení problematiky dětí, mládeže a rodin
Opatření 7. 1.

Podpora komplexních služeb zajišťujících sanaci rodiny.

Opatření 7. 2.

Hledání řešení možností práce s dětmi a mládeží trávící čas na ulici.

Opatření 7. 3.

Podpora vzniku terénní sociální práce s dětmi a mládeží.

Opatření 7. 4.

Vyhodnocení potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež /
otevřený klub pro mladé.

Opatření 7. 5.

Udržení a posílení terénních služeb pro uživatele drog.

Opatření 7. 6.

Podpora vzniku volně přístupného hřiště pro mladistvé.

Opatření 7. 7.

Podpora rodin a podpůrných skupin pečujících osob – nerozpracované
opatření.

Opatření: 7.1. Podpora komplexních služeb zajišťujících sanaci rodiny.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Při práci s rodinou, a nejenom s ní, je důležité, aby byly dostupné terénní
služby, které tvoří jistý komplex spolupracujících subjektů, který saturuje
potřeby v rámci daného klientského případu. Ve vztahu k rodině tzv. sanaci
rodiny zajišťují tyto organizace: Městský úřad MH – odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského
kraje v Mladé Boleslavi, Jekhetani Luma –Společný Svět, o.s., Občanská
poradna Nymburk, o.s., Poradna pro občanství, občanská a lidská práva v
Mladé Boleslavi, Semiramis o.s. v Mladé Boleslavi, Linka důvěry SOS,
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje v Mladé Boleslavi,
REP o.s., Poradna pro rodinu a děti v Turnově. Tyto služby v rámci terénní
práce nejsou dostupné v takovém rozsahu, jaký je pro sanaci rodin potřeba.
Je nutné rozvíjet terénní služby a udržet současné kapacity, dále podporovat
spolupráci nad danými klientskými případy.
1. Zachovat stávající finanční podporu města Mnichovo Hradiště
poskytovatelům služeb pracujících s rodinou.
2. Ve vazbě k reálným potřebám území hledat možnosti zvýšení
finanční podpory - vazba na opatření 5.1.
3. Podpora spolupráce subjektů pracujících s rodinou formou
pravidelných setkání – odborných týmů.
4. Zvyšování odbornosti týmu formou workshopů.
Rodiny žijící v Mnichově Hradišti a spádovém území.




1x ročně workshop odborníků pracujících s rodinou
Udržení současné kapacity služeb
1x ročně vzdělávací workshop dle identifikovaných potřeb

Udržení základních funkcí rodiny a podpora poskytovatelů.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Spádové obce ORP

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:





vzdělávací workshop á 5000 Kč/rok – náklady na lektora/ku
náklady na provoz služeb – vazba na předešlá opatření
osobní náklady na koordinaci spolupráce služeb na klientských
případech
Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Středočeský kraj

Opatření: 7.2. Hledání řešení možností práce s dětmi a mládeži trávící čas na ulici.
Neorganizované děti a mládež, které tráví volný čas pasivním způsobem
v ulicích, nevyhledávají zájmové kroužky či jiné organizované aktivity, proto
jsou pro ně i nevhodné, respektive bariérové. Tyto děti a mládež je proto
přirozeně nenavštěvují, nevyužívají jejich nabídky. Naopak chtějí svůj čas
trávit venku, jejich „rodina“ je na ulici mezi vrstevníky, chybí jim zde pouze
nějaké zázemí.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Mládež si sice chválila činnost Domu dětí a mládeže, bariérou pro ně ale je
organizovanost kroužků, případně jejich finanční hrazení, proto by bylo
vhodné hledat alternativy, např. v podobě vhodného prostoru (viz.
otevřený/nízkoprahový klub pro děti a mládež), případně nějakého volně
přístupného přístřešku (viz. hřiště pro mladistvé). Zároveň práci s dětmi a
mládeží v ulicích podpořit realizací terénního programu (viz. terénní sociální
práce s dětmi a mládeží)4. Vazba na opatření 7.3.
1. Zahájit jednání o možnostech volných prostor/přístřešku.
2. Vytipovat spolupracující odborníky.
3. Zahájit jednání o podpoře vzniku terénního programu. Vazba na
opatření 7.3.
4. Vyhodnotit finanční nákladovost, dostupné zdroje a možnosti
města.
5. Navrhnout další postup.
Děti a mládež trávicí čas na ulici.



Zrealizované jednání s odborníky – zápis.
Návrh dalšího postupu formou písemného záznamu.

Zvýšení prevence rizikových jevů u dětí a mládeže.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram:

2014

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

4



osobní náklady na koordinaci spolupráce služeb na klientských
případech

Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže v lokalitě Mnichovo Hradiště, červen 2013

Opatření: 7.3. Podpora vzniku terénní sociální práce s dětmi a mládeží.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Realizovat terénní program pro děti a mládež, a to nejlépe ve spolupráci
s vybranou neziskovou organizací, která má s uvedenou sociální službou
zkušenosti. Výhodou zavedení terénního programu, tedy působení terénních
pracovníků v lokalitě, je i získání velmi efektivního „informačního kanálu“
mezi úřadem (sociálním odborem) a „ulicí“, tedy skupinou neorganizovaných
dětí a mládeže. Z praxe vyplývá, že řada důležitých informací se mezi děti na
ulici dostane nejlépe právě prostřednictvím terénních pracovníků.
Terénní práci lze realizovat buď bez zázemí, tzn. pouze ve formě přítomnosti
pracovníka v ulicích, nebo se zázemím v podobě stavební buňky, maringotky,
která je umístěna v lokalitě s největším výskytem cílové skupiny. Funguje
jako místo setkávání s pracovníkem, zázemí pro drobné sportovní vybavení
či společenské hry, které jsou mládeži k dispozici apod. Výhodou mobilního
zázemí je možnost přemístění v případě přesunu cílové skupiny do jiné
lokality.
1. Zahájit jednání s vytipovaným poskytovatelem sociální služby o
možnostech působení v regionu.
2. Vyhodnotit možnosti finančního zajištění služby.
3. Navrhnout další postup v podpoře vzniku terénní služby pro
neorganizovanou skupinu dětí a mládeže.
Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy.




Zápis z jednání s možným poskytovatelem.
Popis možných zdrojů a celkových nákladů.
Vyhodnocení dalšího postupu.

Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Poskytovatelé sociálních služeb
Spádové obce

Harmonogram:

leden – červen 2014

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



osobní náklady na koordinaci

Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Opatření: 7.4.: Vyhodnocení potřebnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež /
otevřený klub pro mladé.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Zřídit nízkoprahový klub pro děti a mládež 5 (bezpečný prostor bez alkoholu,
drog a agrese, anonymní a bezplatný vstup, otevírací doba přizpůsobená
cílové skupině) pro místní děti a mládež, který bude sloužit k smysluplnému
trávení volného času a poskytování sociálních služeb, je finančně i technicky
náročnější než zrealizovat terénní sociální práci. Přesto je zřejmé, že dětem a
mládeži zde nějaký prostor, kde by se mohly setkávat, mohly by se podílet
na programu, byl by zde přítomen pracovník pro případ, kdy by řešily
složitou životní situaci, jednoznačně chybí.
Proto by bylo řešením buď, nejlépe s vybranou neziskovou organizací, která
má s uvedenou sociální službou zkušenosti, službu zřídit, nebo opět hledat
alternativu v podobě otevřeného klubu s jasnými pravidly. Otevřený klub by
mohl fungovat buď při Domu pro děti a mládež, nebo při nějaké zdejší
základní škole. Případně by mohla být oslovena nezisková organizace, která
by daný klub provozovala mimo rámec zákona o sociálních službách.
Podmínkou ale v obou případech je poskytnutí vhodného prostoru ze strany
města.

Klíčové plánované aktivity:

Návrh klíčových aktivit proběhne v červenci – srpnu 2014 dle závěrů
z opatření 7.3.

Cílová skupina:

Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy.

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

--

Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:
Předpokládané náklady
financování aktivit:

----

--

Možné zdroje financování:

5

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Pracovníci
nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to,
aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi potenciálních rizik.
Nízkoprahový klub není ryze volnočasový klub, volnočasové aktivity jsou pouze doplňkem sociální služby,
prostředkem, jak s cílovou skupinou snadněji navázat kontakt a budovat vzájemnou důvěru.
Nízkoprahové kluby jsou tak pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky a místem pro vlastní
aktivity. Také jsou místem, kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená
„dostupný pro členy cílových skupin“.

Opatření: 7.5.: Udržení a posílení terénních služeb pro uživatele drog.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:
Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Ve městě je drogový terénní program již zajištěn, a to občanským sdružením
Semiramis o.s. Přesto by bylo vhodné iniciovat setkání uvedeného
občanského sdružení, zpracovatele analýzy a zástupců města, kde by se
vzájemně diskutovaly výsledky analýzy a výstupy z činnosti a zkušenosti
drogového terénního programu, případně zvážení a vyhodnocení
současného nastavení rozsahu a intenzity programu.
1. Realizace setkání zpracovatele analýzy, zástupců města a realizátora
drogového terénního programu.
2. Zachování stávajícího rozsahu služby, včetně finanční podpory.
3. Pravidelné vyhodnocování působení služby.
Primární cílovou skupinou jsou injekční uživatelé drog, nitrožilní uživatelé,
uživatelé nealkoholových drog a osoby uživatelům drog blízké.
 Finanční podpora sdružení.
 Záznam z realizované schůzky.
 2 x ročně zpráva z monitoringu.
Minimalizace rizik spojených s užíváním drog, ovlivnění životního stylu
klientů směrem k bezpečnému užívání drog, stabilizace sociální a zdravotní
situace. Umožnění zprostředkování a odkazování na návazné služby.
Ochrana veřejného zdraví.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Semiramis o.s.

Partneři:

Město Mnichovo Hradiště

Harmonogram:

2014 – 2015

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:



výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Středočeský kraj
Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Opatření: 7.6.: Podpora vzniku volně přístupného hřiště pro mladistvé.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:
Cílová skupina:
Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:

Vybudovat hřiště pro mladistvé, kde by bylo možné provozovat venkovní
aktivity jako freesbee, street dance (nejlépe ohraničená, z části zatravněná
plocha s přístřeškem či altánkem umístěná ne zcela v bezprostřední blízkosti
k místní zástavbě).
Případně by bylo žádoucí vybavit současně fungující hřiště či nějaký z parků
přístřeškem, altánkem nebo zákoutím, a to pro případ deště či jako místo
pro setkávání dětí a mládeže, které vykazují značnou míru potřeby soukromí
charakteristickou pro období dospívání.
Řešením by mohlo být i vyjednávání s místními základními školami, v jejichž
blízkosti se nacházejí sportovní hřiště, jejich zpřístupnění o víkendech či
mimo běžné otevírací doby škol.
Co se ještě týče sportovního vyžití mládeže, výsledkem analýzy je zajímavý
nápad na vybudování 1 multifunkčního hřiště, které by sloužilo na volejbal,
fotbal, zároveň by zde byl ping pongový stůl či posilovací prvky a jiné
sportovní pomůcky.
Dále by bylo též vhodné zabývat se požadavkem uživatelů skateparku, zda
by nebylo možné zde vybudovat částečné zastřešení pro případ deště.
1. Zahájit jednání s Odborem správy majetku města.
2. Ve spolupráci zjistit finanční a místní možnosti.
3. Navrhnout možnosti řešení.
Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy.



Záznam z realizované schůzky.
Návrh dalšího postupu.

Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Sdružení pracující s dětmi a mládeží

Harmonogram:

leden – červen 2014

Předpokládané náklady
financování aktivit:
Možné zdroje financování:



osobní náklady na koordinaci jednání

Rozpočet města Mnichovo Hradiště

Priorita č. VIII.
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
Opatření 8. 1.

Udržení aktivního zapojení občanů, NNO a koordinace KPSS.

Opatření 8. 2.

Zajištění efektivního rozdělování finančních prostředků.

Opatření: 8.1.: Udržení aktivního zapojení občanů, NNO a koordinace KPSS.

Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Výstup opatření:

Dopad na cílovou skupinu:

Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování jednotlivých
opatření strategie, je důležité zajistit kontinuální koordinaci celého procesu,
pravidelný monitoring, vyhodnocování a nastavení akčních plánů na
následující období. Je potřeba rozvíjet zapojení občanů do procesu
komunitního plánování, zintenzivnit komunikaci s obyvateli regionu,
podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mezi
poskytovateli soc. služeb v regionu i mimo něj. Dále motivovat a podporovat
poskytovatele k rozšíření nabídky služeb ve vazbě k navržené strategii.
1. Podpora setkávání občanů v rámci pracovních nebo úkolových
skupin.
2. Prezentace výstupů strategie v místním tisku.
3. Aktivní oslovování spádových obcí v regionu.
4. Pravidelný monitoring a vyhodnocení plnění plánu:
a. Příprava podkladů – monitoring naplňování plánu,
b. Realizace setkání monitorovacího týmu,
c. Vyhodnocení naplňování.
5. Zpracování akčního plánu na následující rok.
6. Projednání se zástupci města.
7. Předložení ke schválení.
Občané města Mnichovo Hradiště a spádového území.





4 setkání pracovních nebo úkolových skupin/rok.
Zpráva z průběhu monitoringu plánu 1x /rok.
2x článek ročně informující o naplňování strategie.
Záznam z jednání monitorovacího týmu 2x/rok.

Aktivní zapojení občanů do veřejného života v obci.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště

Partneři:

Spádové obce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram:

2014 – 2017

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:





osobní náklady na koordinaci procesu
náklady na realizaci 4 setkání/rok
náklady na metodické konzultace monitoringu

Rozpočet města Mnichovo Hradiště
Středočeský kraj

Opatření: 8.2.: Zajištění efektivního rozdělování finančních prostředků.
Popis současného stavu a
zdůvodnění potřebnosti:

Město MH finančně podpořilo v minulých letech REP o.s., Poradnu pro
rodinu a děti v Turnově, Semiramis o.s., Diecézní Charitu Litoměřice a
v letošním roce (2013) i Spokojený domov, o.p.s.
1. Zachování dosavadní finanční podpory výše uvedených
poskytovatelů.
2. Podporovat možnost rozšíření finanční podpory u nově vzniklých
služeb – noví i stávající poskytovatelé.

Klíčové plánované aktivity:

Cílová skupina:

Poskytovatelé sociálních služeb v území ORP MH.
Město Mnichovo Hradiště.

Výstup opatření:
Dopad na cílovou skupinu:



Zkvalitnění a zajištění dostupnosti služeb.

Zkvalitnění a pokrytí sítě poskytovaných služeb.

Finanční a organizační zajištění opatření:
Realizátoři:

Město Mnichovo Hradiště
---

Partneři:

Harmonogram:

leden – prosinec 2014


osobní náklady na koordinaci procesu

Předpokládané náklady
financování aktivit:

Možné zdroje financování:

Rozpočet města Mnichovo Hradiště

