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1.
1.1.

Komunitní plán sociálních služeb
Vymezení pojmů

Komunitní plánování sociálních služeb
Plánování rozvoje sociálních služeb“ jako výsledku procesu aktivního zjišťování potřeb osob
ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů,
jehož obsahem je především popis a analýza existujících zdrojů a potřeb a strategie
zajišťování a rozvoje sociálních služeb.
Sociální služba
Činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a
ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života
společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů.
Nepříznivá sociální situace
Taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro
krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a
zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její
způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a
uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.
Uživatel /příjemce
Osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace.
V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především
jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti
nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb.
Integrace
Komplexní proces vyrovnávání příležitostí osobám v nepříznivé sociální situaci a umožnění
přístupu k běžným podmínkám života. Sociálním začleňováním (sociální integrací) se rozumí
proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického,
sociálního i kulturního života společnosti a umožňují jim žít způsobem, který je ve
společnosti považován za běžný.
Poskytovatel sociálních služeb
Subjekt, který služby poskytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní
neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé jsou ti, kdo služby
provozují, prodávají, uskutečňují bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci zřizovanou,
státní či nestátní, ziskovou či neziskovou. Mezi poskytovatele se zahrnují také osoby pečující
o své příbuzné a blízké (ačkoli jsou částečně též uživateli služeb). Poskytovatelé vytvářejí
plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které
poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení. Poskytovatelé soutěží na
trhu o získání prostředků na udržení své existence především cenou a kvalitou služeb, které
nabízejí.
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Zadavatel
Organizace odpovědná za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb
jsou především obce a kraje. Ty nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních
služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a provádějí na ně výběrová řízení.
Účastník KPSS
Každý, kdo se účastní procesu KPSS (zejména členové řídící skupiny a pracovních skupin).
Koordinátor KPSS
Fyzická nebo právnická osoba, dostatečně zkušená v managementu a se znalostmi v oblasti
KPSS a zapojování veřejnosti, která koordinuje celý proces KPSS ve spolupráci s řídící
skupinou.
Zhotovitel
Externí dodavatel služeb v procesu KPSS.
Řídící skupina
Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o
proces KPSS, která je založena na počátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za
průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS.
Pracovní skupina
Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o
proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje
dílčí část Komunitního plánu.
SWOT
Analýza vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a hrozeb („Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats“). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem
výchozí situace.
Poslání (mise) a vize
Konsensuální vyjádření důvodů, proč se komunitní plánování provádí, a čeho se tím chce
dosáhnout, tj. jaký hlavní cíl má být komunitním plánování naplněn v určitém časovém
horizontu.
Priority
Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se KPSS zabývá, a základní směry, z nichž
vyplývají konkrétní úkoly.
Opatření
Podrobněji rozvedené jednotlivé priority, obsahující popis způsobů, které povedou k naplnění
vybraných priorit.
Aktivity
Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření.
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1.2.

Proces komunitního plánování sociálních služeb

A. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE
A.1 Rozhodnutí zadavatele o zpracování komunitního plánu sociálních služeb a o způsobu
zajištění jeho jednotlivých fází
A.2 Jmenování koordinátora KPSS
A.3 Výběr zpracovatelů jednotlivých částí KPSS
A.4 Ustanovení řídící skupiny
A.5 Ustanovení pracovních skupin
A.6 Zajištění veřejného projednání KPSS
A.7 Schválení KPSS zadavatelem
B. ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ
Komunitní plánování sociálních služeb musí vycházet ze znalosti výchozí situace. K tomu
slouží popis momentální sociální situace území, s důrazem na popis služeb (jaké služby
v území jsou, jak vypadají a fungují, komu se poskytují, jak služby uspokojují přání a potřeby
lidí, jaká je jejich kvalita).
B.1 Sociálně demografická analýza území. Obsahuje statistické údaje využitelné při
komunitním plánování.
B.2 Výzkum uživatelů sociálních služeb
B.3 Výzkum poskytovatelů sociálních služeb
C. VYTVOŘENÍ PLÁNU KOMUNITNÍCH SLUŽEB
Komunitní plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také
přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování se pro KPSS používá
proto, že je to metoda, která umožňuje vytvářet strategie a rozdělit vytváření společného
postupu do kroků. Tato metoda ve svém výsledku umožňuje vybrat projekty, které jsou
klíčové pro naplnění společné představy, získat pro ně společnou transparentní podporu a
rozdělit úkoly mezi zúčastněné. Jde o metodu, jejímž výsledkem je poměrně konkrétní
strategický plán, tedy přímo „strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb“.
Neexistuje pouze jeden způsob vytváření strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
stejně jako se nedá definovat jediný správný postup strategického plánování. Předkládaný
postup vychází ze zkušeností získaných v praxi. Sestává z těchto kroků:
1. Poslání
2. Vize
3. Priority
4. Akční plán realizace priorit
4.1 Opatření
4.2 Aktivity
Komunitní plán sociálních služeb je závaznou dohodou mezi zadavateli, poskytovateli a
uživateli služeb o tom, jaký systém sociálních služeb má v daném území být, jak bude
podporován, které problémy budou řešeny nejdříve a jakým způsobem. Proto je důležité, aby
si všichni účastníci KPSS na počátku vzájemně vyjasnili, proč chtějí KPSS vytvářet a čeho
chcete společně dosáhnout. Tuto společnou představu vyjadřuje poslání a vize.
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Klíčovou součástí komunitního plánování je vymezení priorit. Výběr priorit totiž může zcela
vyloučit některé oblasti života občanů z komunitního plánu pro nejbližší období. Výběr priorit
proto musí být navázán na vizi a poslání. Je prvním krokem k nalezení cesty, jak poslání a
vizi naplnit. Priority musejí být proto také vybrány a vymezeny realisticky, tj. v souladu
možnostmi vyjádřenými vlastními silnými stránkami a příležitostmi i s vědomím překážek, tj.,
vlastních slabin a hrozeb. Při výběru a vymezení priorit tak hrají důležitou roli i výsledky
SWOT analýzy.
Priority stanovuje řídící skupina. Priorit je definován menší počet (1 – 3). To umožňuje více
zaostřit komunitní plán a tím i koncentrovat úsilí a prostředky na řešení klíčových problémů.
Ke každé z vybraných priorit je ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem je navrhnout
opatření a aktivity realizace příslušných priorit. Logický systém opatření a aktivit se souhrnně
nazývá Akční plán realizace priorit.
Po vytvoření návrhu opatření je příslušné pracovní skupiny rozpracuje do aktivit. Přitom není
třeba rozpracovat hned všechna opatření, jejich realizaci lze rozložit v čase. Popis aktivit je
nejdůležitější součástí Akčního plánu realizace priorit. Obsahuje u každé aktivity základní
údaje, při nejmenším rozpočet a zdroje peněz na realizaci aktivity, kdo je garantem aktivity a
časový plán přípravy a realizace.

D. REALIZAČNÍ FÁZE
Realizační fáze je naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. Zároveň s řízením realizace
probíhá i kontrola a monitorování průběhu. K tomu slouží systém monitoringu. Výsledky
monitoringu jsou pokladem pro úvodní – hodnotící fázi nového cyklu KPSS.

Struktura financování navrhovaných aktivit představuje předpoklad možnosti získání
finančních zdrojů předkladatelů (garantů) projektů, přičemž získání dotací od
jednotlivých poskytovatelů není nárokové a vždy závisí na schopnostech žadatele uspět
s kvalitně připravenou žádostí o dotaci a na finančních možnostech poskytovatele
dotace.
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2.

Průběh zpracování komunitního plánu sociálních služeb Mnichova
Hradiště

Fáze
Rozhodnutí o zpracování
KPSS
Zpracování
sociodemografické analýzy
Výzkum poskytovatelů
sociálních služeb
Výzkum příjemců
sociálních služeb
Vytvoření vlastního
komunitního plánu

Veřejné projednání –
(radnice, internet, tiskové
zprávy)
Schválení KPSS

Odpovědnost
Zastupitelstvo města

Termín
Březen 2007

C & M Consult CZ s.r.o. (zhotovitel)

Červen 2007

ivp,s.r.o. (zhotovitel)

Červen 2007

ivp,s.r.o. (zhotovitel)

Červen 2007

řídící skupina, pracovní skupiny,
ivp,s.r.o. (zhotovitel)

řídící skupina:
10.10. 2007,
28.11. 2007
19.12.2007
pracovní skupiny:
16.10.2007 (2),
23.10.2007 (1,3)
od 4.1.2008
do 22.2.2008

kontaktní osoba:

Zastupitelstvo města

3.3.2008
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3.
3.1.

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Mnichova Hradiště
Poslání komunitního plánování

Smyslem komunitního plánování sociálních služeb v Mnichově Hradišti je poskytovat
kvalitní, efektivní a potřebné sociální služby všem potřebným. Prostřednictvím ovlivnění
myšlení politiků, laické i odborné veřejnosti, rozvojem služeb a řešením infrastruktury
přispět k°pozitivní změně postoje k cílovým skupinám.

3.2.

Vize rozvoje sociálních služeb

V roce 2014 je Mnichovo Hradiště v oblasti sociálních služeb společenstvím:
 které zabezpečuje potřeby svých obyvatel v oblasti sociálních služeb;
 které je schopné komunikovat ve všech úrovních.
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3.3.

Popis výchozí situace

A) ZÁVĚRY SOCIODEMOGRAFICKÉ ANALÝZY
Sociodemografická analýza města Mnichovo Hradiště se zabývá analýzou základních sociálně
demografických charakteristik města. Ve své první části se věnuje demografickým
charakteristikám města. Součástí demografické analýzy je prognóza věkového složení a
prognóza přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva. Ve druhé části jsou analyzovány sociálně
ekonomické charakteristiky města Mnichovo Hradiště, které vyúsťují v prognózu trhu práce a
podrobný rozbor nezaměstnanosti ve městě. Kapitoly věnované aktivní politice
zaměstnanosti, vybavenosti města, kriminalitě a sociálně patologickým jevům dále dokreslují
sociální situaci obyvatel města Mnichovo Hradiště.
Počet obyvatel města Mnichovo Hradiště činil ke konci roku 2005 celkem 8 411 osob. Vývoj
počtu obyvatel v období 1971 až 2005 lze rozdělit do tří fází. První fáze je charakteristická
tím, že v ní dochází ve většině let k nárůstu počtu obyvatel města. Tuto fázi lze časově
vymezit od roku 1971 do roku 1982. Ve druhé fázi, mezi roky 1983 až 1997, dochází
ke stagnaci počtu obyvatel města Mnichovo Hradiště. Ve třetí fázi, tj. po roce 1997 dochází
k pozvolnému poklesu obyvatelstva města Mnichovo Hradiště, a to až na úroveň 8 368 v roce
2003.
Město Mnichovo Hradiště vykazuje regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a
postreprodukční složky je zřejmé, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se
v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva.
Z odvozené prognózy věkové struktury plyne, že průměrný věk ve městě se bude
v nadcházejících dvaceti letech neustále zvyšovat, přičemž tento nárůst lze považovat za
velmi výrazný a rizikový. V roce 2025 bude postreprodukční složka dokonce čtyřnásobně
větší než složka dětská.
V°období 1991 až 2001 došlo k významným změnám, jež působily na růst počtu domácností
jednotlivců, úplných rodin bez závislých dětí, neúplných rodin a na pokles počtu úplných
rodin se závislými dětmi. Mezi tyto změny patří posun hodnot ve společnosti směrem
k západoevropskému modelu chování. Mírně se snižoval počet sňatků, na což měl vliv odklad
uzavření sňatků do vyššího věku a rostoucí počet tzv. faktických manželství. Podíl ženatých,
resp. vdaných tak poklesl. Časová řada počtů rozvodů má trend spíše konstantní.
V národnostní struktuře dominuje národnost česká, a to s 98 %, následovaná národností
slovenskou s°podílem 1,16 %. Ostatní národnosti mají zastoupení nižší než 1 %.
Ve vývoji přirozeného přírůstku lze identifikovat dvě významná období, která ovlivnila vývoj
populace ve městě Mnichovo Hradiště. Prvním obdobím jsou sedmdesátá léta, kdy přijatá
pronatalitní opatření podnítila růst porodnosti. Naopak ve druhém období po roce 1990 změny
ve společnosti vyústily v pokles porodnosti, a to mělo za následek úbytek obyvatelstva
přirozenou měnou. Z analýzy plyne, že stejně významně jako přirozený přírůstek působila na
vývoj populace města migrace. Saldo migrace bylo v průběhu let proměnlivé. Vyjma šesti let
však nabývala kladných hodnot. Celkový přírůstek byl rovněž kladný s výjimkou let 1979,
1986, 1988, 1994, 1998, 1999, 2002 a 2003.
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Prognóza vývoje celkového počtu obyvatelstva ukazuje na úbytek obyvatelstva města
Mnichovo Hradiště. Mezi roky 2005 až 2025 by tak měl počet občanů města klesnout ze
současných 8 411 na 7 337 za předpokladu, že migrace nebude mít na tento vývoj žádný vliv.
Ve struktuře vzdělání zaujímají největší část občané vyučení a se středním odborným
vzděláním bez maturity, celkově 40,72 %. Významný podíl dále tvoří občané s úplným
středním vzděláním s maturitou a se základním nebo nedokončeným vzděláním a na druhé
straně nízké zastoupení mají vysokoškolsky vzdělaní občané.
Ekonomicky aktivní obyvatelé tvoří 52,5 % z celkového počtu obyvatel. 96 % ekonomicky
aktivních obyvatel pracuje. Z ekonomicky neaktivních je 50,1 % nepracujících důchodců a
35,4°% žáků, studentů a učňů. Z bilance dojížďky je patrné, že z celkového počtu 4 244
zaměstnaných osob za prací vyjíždí 2 077. Naopak do města Mnichovo Hradiště za prací
dojíždí 1 212 osob. Saldo dojížďky je tedy záporné ve výši -865 osob. Ve městě Mnichovo
Hradiště je obsazeno celkem 3 379 pracovních míst. Mladá Boleslav je hlavním směrem
vyjížďky za prací pro obyvatele města. Z celkového počtu 2 077 vyjíždějících osob pracuje
v Mladé Boleslavi 1 066.
Z hlediska struktury nabízených pracovních míst podle požadavku na vzdělání byla nejvíce
nabízena místa s požadavkem na základní vzdělání a střední odborné vzdělání – vyučen.
Z hodnot bodové prognózy plyne, že míra nezaměstnanosti by mezi roky 2007 a 2009 měla
mírně růst, a to z hodnoty 4,52 % v roce 2007 na 4,66 % v roce 2009.
Z údajů o průměrných počtech uchazečů podle dosaženého stupně vzdělání je patrné, že
nejvíce uchazečů o zaměstnání bylo v období 2004 až 2006 s nižším středním odborným
vzděláním, se základním vzděláním a s ÚSO vzděláním. Vzhledem ke struktuře nabízených
volných pracovních míst lze dojít k závěru, že lidé při dané výši mezd a nastavení sociálního
systému nemají o práci zájem. Ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvoří vysoký podíl
uchazeči v evidenci do 6 měsíců, což lze hodnotit pozitivně. Na druhé straně je negativním
rysem rostoucí průměrná doba evidence.
Vybavenost města Mnichovo Hradiště lze považovat v°oblastech školství, sociální oblasti,
zdravotnictví, dopravy, peněžnictví, technické vybavenosti, kultuře a sportu za velmi dobrou.
Mezi trestné činy nejvíce zatěžující město Mnichovo Hradiště patří krádeže prosté, krádeže
vloupáním, vloupání do osobních aut a krádeže aut. Mezi přestupky nejvíce zatěžující město
pak lze řadit přestupky dopravní, přestupky proti majetku a přestupky na úseku veřejného
pořádku.
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B) ZÁVĚRY VÝZKUMU PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ve skupině seniorů nad 65 let mírně převažují ovdovělé, bezdětné ženy, mají většinou pouze
základní vzdělání a jsou buď ve starobním nebo invalidním důchodu. Rodiny se závislými
dětmi tvoří většinou dospělí respondenti starší 27 let, odpovídali nejčastěji ženy žijící v úplné
rodině a pečují o jedno až dvě děti do 15 let. Respondenti mají většinou úplné středoškolské
vzdělání a jsou většinou zaměstnanci. Osamělí rodiče s dětmi jsou dospělé, svobodné ženy,
které se starají o jedno až dvě děti do 15 let. Mají většinou úplné středoškolské vzdělání a jsou
většinou nezaměstnané.
Ve skupině osob se zdravotním postižením dominují senioři nad 65 let věku, převažují ženatí,
bezdětní, muži. Převažují vyučení respondenti v invalidním nebo starobním důchodu.
Skupinu matek na mateřské dovolené tvoří dospělé vdané ženy, pečující o jedno až dvě děti
do 15 let. Mají převážně úplné středoškolské vzdělání a v současnosti jsou v domácnosti.
Ve skupině osob pobírajících dávky sociální péče převažují vdané dospělé ženy. Jsou většinou
vyučené bez maturity a jsou bez zaměstnání.
V romském etniku převažují dospělí svobodní muži se základním vzdělání a připravující se na
budoucí povolání.
Příjem nějaké sociální služby uvádějí především senioři a osoby se zdravotním postižením,
dále pak ovdovělí respondenti a ti, kteří pobírají invalidní nebo starobní důchod. Na základě
těchto faktů se lze domnívat, že skutečnost, zda respondent nějakou sociální službu fakticky
využívá, nijak nesouvisí s jeho pocitem, že je příjemcem takovéto sociální služby. Lze
předpokládat, že deklarace faktu příjmu sociální služby je spíše pocitová záležitost, bez
ohledu na to, zda respondent je či není skutečným příjemcem sociální služby a spíše odráží
jeho momentální životní postoj, neboť jako příjemci sociálních služeb se deklarují pouze
respondenti nacházející se buď v terminálním životním stadiu nebo (podle jejich názoru)
v definitivní životní situaci (ovdovění, invalidní důchod apod.).
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C) ZÁVĚRY VÝZKUMU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Nejvíce oslovených poskytovatelů služeb má statut občanského sdružení, menší část je
složkou veřejné správy, organizací řízenou státem nebo krajem. Ostatní typy organizací jsou
zastoupeny pouze okrajově.
Nejvíce organizací poskytujících sociální služby zaměstnává na plný úvazek 3 až 10 nebo
více než 10 osob. Pracovníky na částečný úvazek nebo na dohodu oslovené organizace
většinou nemají; část z nich touto formou zaměstnává 1 nebo 2 osoby. Ve většině oslovených
organizací nepůsobí také žádní dobrovolníci, případně 3 až 10 dobrovolných pracovníků.
Z toho je možné usuzovat, že oslovení poskytovatelé služeb zaměstnávají celkově jen malý
počet pracovníků. Pokud uvádějí vyšší počet pracovníků, jedná se nejčastěji o zaměstnance na
plný úvazek.
Největší část pracovníků oslovených organizací zaměstnaných na všechny typy úvazků
(hlavní, vedlejší, na dohodu a dobrovolný) se věnuje přímé práci s klienty. U všech
uvedených variant pracovních úvazků je ale velké procento neuvedených odpovědí.
Primárně se nejvíce oslovených poskytovatelů sociálních služeb zaměřuje na osoby zdravotně
postižené – mentálně s kombinovanými vadami a na děti a mládež ohrožené delikvencí, dále
na osoby pobírající dlouhodobě dávky sociální péče a etnické menšiny. Okrajově se
organizace nejčastěji zaměřují na skupinu osob zdravotně postižených – tělesně, mentálně
s kombinovanými vadami, sluchově a nevidomé. Mezi skupiny klientů, na které je zaměřeno
nejméně organizací ať už primárně nebo okrajově, patří uprchlíci, osoby bez přístřeší a
navrátilci z výkonu trestu odnětí svobody.
Nejvíce respondentů uvádí, že uživatelé služeb jejich organizace patří do věkové skupiny
dorostu a je jim tedy mezi 16 a19 lety, méně potom mezi mladé dospělé ve věku 19 až 26 let a
také dospělé mezi 27 a 64 rokem. Nejméně organizací se zaměřuje na skupinu dětí
předškolního věku. K těmto výsledkům docházíme i na základě dosažených průměrů u
jednotlivých cílových skupin.
Sociální poradenství patří mezi nejčastěji uváděnou službu, kterou oslovené organizace
nabízejí; méně častěji potom kontaktní centrum a sociální rehabilitaci. Naopak dům na půl
cesty, tlumočnické služby a noclehárny nejsou v Mnichově Hradišti mezi oslovenými
organizacemi zastoupeny vůbec. Podobných výsledků dosahujeme i pokud porovnáváme
dosažené průměry u jednotlivých služeb. Je poněkud zarážející, že počty příjemců
jednotlivých služeb bylo schopno uvést jen minimum oslovených institucí.
Spektrum odpovědí na otázku, která zjišťovala výši ročních provozních nákladů souvisejících
s poskytováním sociálních služeb, bylo velmi široké. Minimální uvedenou hodnotou byl 1
tisíc a maximální 24 miliónů korun. Desetina organizací uvedla roční provozní náklady do 20
tisíc korun. Šestina má tyto náklady v rozmezí 120 tisíc až 600 tisíc korun. Roční investiční
náklady spojené s poskytováním sociálních služeb byly ve srovnání s provozními výrazně
nižší. Třetina institucí dokonce uvádí, že nemá žádné investiční náklady. Polovina organizací
ovšem nebyla schopna uvést jak výši nákladů provozních, tak i investičních nebo na tuto
otázku neodpověděla.
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Podle odhadované výše ročního příjmu lze poskytovatele sociálních služeb v Mnichově
Hradišti rozdělit do tří pásem. Nejčastěji se odhadovaná výše celkových příjmů pohybuje do
250 tisíc Kč. Druhé, méně často uváděné „pásmo“ představují organizace s odhadovaným
ročním příjmem od 250 do 750 tisíc Kč a konečně (stejně často uváděné jako první pásmo)
velké organizace s odhadovaným příjmem od 1,3 do 5 miliónů Kč.
Nejčastěji uváděným finančním zdrojem oslovených organizací jsou dotace Kraje a finanční
dary, dále jsou využívány dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Města a jiné než
uvedené zdroje příjmů. Nejméně využívanými zdroji financování jsou mezi oslovenými
institucemi jiné než uvedené dotační tituly, úhrady za služby od klientů, rozpočtové příjmy,
dotace úřadů práce a Evropské unie.
Uvedené dotační tituly Evropské unie byly v období let 2004 až 2006 oslovenými
poskytovateli sociálních služeb využívány jen velmi málo. Nejvíce z nich (ovšem pouze
necelá šestina) využilo Společného operační programu, 3.priority „Rozvoj lidských zdrojů v
regionech“. Jako důvody nevyužití těchto dotačních titulů jsou nejčastěji uváděny
administrativní náročnost, dále nedostatek informací a finanční náročnost podmíněná
předfinancováním projektu. Poměrně velká část respondentů na tuto otázku neodpověděla.
Pouze dvě pětiny oslovených poskytovatelů služeb plánuje použít fondy Evropské unie
v období 2007 až 2013 na financování investičních projektů v oblasti sociálních služeb.
Stejný podíl organizací o tomto způsobu financování neuvažuje. Takto získané prostředky na
investiční náklady se oslovení provozovatelé služeb chystají využít zejména na rozšíření a
úpravu stávajících a nových prostor, které budou sloužit pro dosavadní činnost nebo nové
služby.
Využít fondy Evropské unie v období 2007 až 2013 na financování provozních záměrů
v oblasti sociálních služeb plánuje stejný podíl jako v případě záměrů investičních. Přibližně
stejný podíl respondentů s nimi naopak nepočítá. Pokud organizace plánují takto získat
prostředky na provozní záměry, nejčastěji je hodlají použít na zajištění a zkvalitnění
stávajících a vznik nových služeb.
Necelá polovina oslovených poskytovatelů služeb plánuje v období 2007 až 2013 rozšířit
poskytované služby, o něco méně z nich by rádo zachovalo spektrum služeb ve stejném
rozsahu jako v současnosti. Žádná z oslovených institucí nechce rozsah svých služeb a
činnosti omezit a ani svoji činnost ukončit.
Za nejúčinnější formu získávání nové pracovní síly považuje nejvíce respondentů doporučení
známých a spolupráci s úřadem práce a inzerci v°médiích, velká část z oslovených tyto formy
naopak ale vůbec nevyužívá. Spolupráci s univerzitami a se středními odbornými školami
nebo učilišti za tímto účelem většina respondentů nepoužívá. Tyto rozdíly pravděpodobně
odrážejí odlišné zaměření a požadavky oslovených organizací na nové zaměstnance.
Polovina respondentů se domnívá, že kvalifikované pracovní síly v Mnichově Hradišti je
spíše nedostatek. Dále je pracovní síla popisována dotázanými poskytovateli sociálních služeb
jako spíše drahá a současně také kvalifikovaná v°nevhodných profesích.
Za nejúčinnější a nejvyužívanější formu zaškolování pracovníků je respondenty považováno
školení přímo v rámci pracovní doby, podobně jako různé typy kurzů a seminářů. Zaškolování
prostřednictvím vládních školících programů je označováno jako výrazně méně účinné a
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využívané. Zaškolování v°rámci středních odborných učilišť a škol nepatří mezi preferované
způsoby a téměř nikdo je nevyužívá.
Spolupráce s ministerstvy, Krajem a zejména Městem je největší částí oslovených institucí
popisována jako stálá spolupráce v°rámci partnerské spolupráce. Příležitostně v°rámci
konkrétních projektů spolupracuje nejvíce respondentů s ostatními nestátními neziskovými
organizacemi a částečně také se soukromými firmami. Největší část oslovených poskytovatelů
sociálních služeb nespolupracuje s°příspěvkovými organizacemi města, se soukromými
firmami a také s°ostatními nestátními neziskovými organizacemi. Odlišné pohledy na formy
spolupráce s totožnými subjekty lze pravděpodobně vysvětlovat rozdílným zaměřením a
fungováním oslovených organizací.
Pociťované problémy v oblasti sociálních služeb v Mnichově Hradišti je možné rozdělit do
několika oblastí. První zmiňovanou je absence různých typů zařízení a služeb (jako je zařízení
pro lidi postižené autismem, děti s poruchami chování, střednědobou a krátkodobou
pobytovou léčba závislosti, služby psychologického a psychiatrického poradenství, chráněné
bydlení nebo azylový dům) případně jejich malá kapacita. Další popisovanou problémovou
oblastí je nedostatečná informovanost a osvěta o službách mezi obyvateli i poskytovateli,
jejich provázanost a vzájemná komunikace. Posledním popisovaným problémem je otázka
financí a jejich transparentnosti a neexistence grantového systému.
Názory na primární zaměření rozvoje sociálních služeb v Mnichově Hradišti v budoucnu byly
velmi rozmanité. Opakovaně se v odpovědích objevuje zejména požadavek na zkvalitnění
vzájemné spolupráce a komunikace mezi subjekty ve městě i mimo něj a zlepšení
informovanosti veřejnosti. Další skupinou odpovědí je růst kvality a lepší dostupnost stávající
nabídky služeb a její další rozšiřování (o zařízení jako psychiatrická ambulance pro děti,
bezbariérové bydlení, volnočasové aktivity, azylový dům a dům a asistenční služby pro
seniory, zřízení sociálního bydlení nebo řešení problémů s bezdomovci).
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3.4.

Výsledky SWOT analýzy sociálních služeb
Silné stránky (S)









rozvoj služeb
zapojení veřejnosti do rozhodovacího
procesu
získávání finančních prostředků
z Evropské unie
zjištění potřeb a nabídky sociálních služeb
rozšíření spolupráce (zadavatel, uživatel,
poskytovatel)
snížení počtu obyvatel ohrožených
sociálním vyloučením
zlepšení komunikace

Slabiny (W)







Vnější příležitosti (O)




neexistence systému dotování
poskytovatelů sociálních služeb
poskytovatelé se navzájem neznají
nedostatek financí na sociální služby
nedosažitelnost (finanční) na dotace
z Evropské unie pro některé cílové skupiny
k dispozici jen některé potřebné sociální
služby pro některé cílové skupiny
nedostatek informací o sociálních službách

Hrozby (T)

přístup k evropským financím

změna politického přístupu (volby)

zájem klientů (příjemců sociálních služeb)






nedostatky v°legislativě
nedostatek zdrojů lidských, materiálních i
finančních
vliv mladoboleslavského regionu
z hlediska preferencí
změna strategie Evropské unie
změna politického prostředí
nepřipravenost na změnu počtu a složení
obyvatelstva
opožděnost rozvoje v místních částech
střediskové obce
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3.5.

Vymezení prioritních oblastí

Prioritní oblast 1. DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA

Prioritní oblast 2. SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

Prioritní oblast 3. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
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Akční plán – Přehled priorit
Prioritní oblast 1. DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
Opatření 1.1 Volný čas
Aktivity:
Kód
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Název
Klub jen tak…
Klub Korálek
Mateřské centrum Sluníčko
Spontánní činnost
Klub Relax
Taneční folklórní kroužek
Kavárna a čajovna na půl cesty

Odpovědná osoba
Petra Pilbauerová
Petra Pilbauerová
Petra Pilbauerová
Hana Šeborová
Hana Šeborová
Martina Bachová
Bc. Kamila Sedláková

Opatření 1.2 Poradenství
Aktivity:
Kód
1.2.1
1.2.2
1.2.3.

Název
Poradna pro rodinu a děti
Poradenské centrum
Sociální poradna Mnichovo Hradiště

Odpovědná osoba
Mgr. Zdenka Flugrová
Bc. Kamila Sedláková
Mgr. Martina Brzobohatá
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Opatření 1.3 Infrastruktura
Aktivity:
Kód
1.3.1
1.3.2.

Název
Centrum denních služeb
Prostor pro Sociální poradnu Mnichovo Hradiště

Odpovědná osoba
Bc. Kamila Sedláková
Mgr. Martina Brzobohatá

Opatření 1.4 Sociální prevence
Aktivity:
Kód
1.4.1
1.4.2.
1.4.3.

Název
Opatrovník
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Telefonická krizová pomoc

Odpovědná osoba
Mgr. Miroslav Sýkora
Mgr. Martina Brzobohatá
Mgr. Martina Brzobohatá

Opatření 1.5 Asistence
Aktivity:
Kód
1.5.1
1.5.2
1.5.3

Název
Krizová intervence
Komunitní sestra
Zralá rodina

Odpovědná osoba
Magdaléna Vítová
Bc. Kamila Sedláková
Bc. Kamila Sedláková
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Prioritní oblast 2. SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
Opatření 2.1 Zaměstnání
Aktivity :
Kód
2.1.1

Název
Vytvoření chráněného místa pro osobu se zdravotním
handicapem

Odpovědná osoba
Bc. Kamila Sedláková

Opatření 2.2 Chráněné bydlení
Aktivity :
Kód
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Název
Chráněné bydlení
Pořízení bytových jednotek pro chráněné bydlení
Rezidenční byty pro seniory
Zbudování kompletního sociálního zařízení v prvním a
třetím podlaží

Odpovědná osoba
Mgr. Miroslav Sýkora
Miloslava Pošvicová
Bc. Marie Smutná
Bc. Marie Smutná

Opatření 2.3 Vzdělávání
Aktivity:
Kód
2.3.1

Název
Vzdělávání pečující rodiny

Odpovědná osoba
Jaroslava Turková

Opatření 2.4 Volný čas
Aktivity:
Kód

Název

Odpovědná osoba

2.4.1

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Svislá plošina

Mgr. Miroslav Sýkora

2.4.2

Miloslava Pošvicová
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Opatření 2.5 Integrace
Aktivity:
Kód

Název

Odpovědná osoba

2.5.1
2.5.2

Sociální rehabilitace
Průvodcovské a předčitatelské služby a tlumočnické
služby
Denní centrum pro klienty

Mgr. Miroslav Sýkora
Mgr. Miroslav Sýkora

2.5.3

Bc. Marie Smutná

Opatření 2.6 Registrované služby
Aktivity:
Kód

Název

Odpovědná osoba

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8

Pečovatelská služba
Osobní asistence
Terénní odlehčovací (respitní) služby
Tísňové volání a telefonická krizová pomoc
Centrum denních služeb
Denní stacionář a týdenní stacionář
Odlehčovací služba pobytová
Registrace a zajištění provozu podpora samostatného
bydlení
Charitní pečovatelská služba
Osobní asistenční služba
Odborné sociální poradenství
Telefonická krizová pomoc

Jaroslava Turková
Magdaléna Vítová
Jaroslava Turková
Bc. Kamila Sedláková
Bc. Kamila Sedláková
Bc. Kamila Sedláková
Miloslava Pošvicová
Miloslava Pošvicová

2.6.9
2.6.10
2.6.11.
2.6.12.

Ivana Hanušová
Ivana Hanušová
Mgr. Martina Brzobohatá
Mgr. Martina Brzobohatá

Opatření 2.7 Rozvoj lidských zdrojů
Aktivity:
Kód

Název

Odpovědná osoba

2.7.1

Edukace uchazečů o práci v terénních sociálních
službách (které OS poskytuje) a Zaměstnávání žen na
mateřské a po mateřské dovolené, nezaměstnaných žen
okolo 50ti let věku, absolventů (např. středních škol)

Jaroslava Turková
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Opatření 2.8. Infrastruktura
Aktivity:
Kód

Název

Odpovědná osoba

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.

Centrum sociálních služeb (přestavba kotelny)
Výstavba altánu v parku u Domova Modrý kámen
Klimatizace třetí podlaží v Domově Modrý kámen
Výstavba terasy

Bc. Kamila Sedláková
Bc. Marie Smutná
Bc. Marie Smutná
Bc. Marie Smutná
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Prioritní oblast 3. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Opatření 3.1 Sociální prevence
Aktivity:
Kód
3.1.1
3.1.2

Název
Terénní program Mnichovo Hradiště
Terénní program LUMA

Odpovědná osoba

Michaela Plocková, DiS.
Mgr. Martina Brzobohatá

Opatření 3.2 Infrastruktura
Aktivity:
Kód
3.2.1

Název

Odpovědná osoba

Opatření 3.3 Rozvoj lidských zdrojů
Koordinace vzdělávacího procesu aktérů komunitního plánování.
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Opatření 3.4 Volný čas
Chybějící služba. Do budoucna zřídit např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Opatření 3.5 Začlenění do společnosti (resocializace)
Probační programy do osmnácti let
Opatření 3.6 Poradenství a sociální intervence
Poradna pro rodinu a děti poskytuje sociální poradenství pro mládež do osmnácti let.
Odborné sociální poradenství
Telefonická krizová pomoc

Specifikace cílové skupiny:
osoby bez přístřeší, ohrožení závislostmi, matky s dětmi, děti a mladiství ohrožení delikvencí,
nepřizpůsobiví, psychicky choří, menšiny (Romové, Asiaté, Ukrajinci a další), navrátilci
z výkonu trestu odnětí svobody, ohrožení domácím násilím, nezaměstnaní, osoby dlouhodobě
pobírající dávky sociální péče, osoby s nízkým či chybějícím vzděláním
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Akční plán - Popisy aktivit
Prioritní oblast 1 Děti, mládež a rodina
číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.1
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Petra Pilbauerová, instituce: Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

název aktivity: KLUB JEN TAK …
popis aktivity: Klub je určen pro mládež od 12 let, která chce trávit svůj volný čas jinak než
po diskotékách nebo restauračních zařízeních. Program si připravují sami. Mají možnost
přípravy občerstvení, her a jiné zábavy. Pedagogický pracovník vše sleduje z povzdálí a je
nápomocný při řešení problémů a nebo pro poradenskou službu. Klub je otevřen vždy každý
pátek 18.00 – 21.00 hodin.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 10/07 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

06/08

5.000,- Kč
z vlastních zdrojů – Dům dětí a mládeže MB

dokumentace:
výstupy:

trávení volného času mládeže bez alkoholu, kouření a drog

Možnosti financování akce:
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.2
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Petra Pilbauerová, instituce: Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

název aktivity: KLUB KORÁLEK
popis aktivity: Dopolední program pro maminky a jejich děti ve věku od 2,5 do 4 let. Program
je zaměřen na cvičení, hry, říkadla, výtvarnou činnost. Veškerý program je řízený
pedagogickým pracovníkem. Klub Korálek se koná pravidelně každý čtvrtek 9.00 – 11.00
hodin.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 09/07 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

06/08

10.000,- Kč
ze vstupného

dokumentace: deník, třídní kniha s přihláškami
výstupy:
V oblasti sociální se dítě pomalu osamostatňuje od své matky a je schopno spolupracovat se
svými vrstevníky i s pedagogem.
V oblasti biologické zvládá dítě základní pohybové dovednosti (zvládá přelézt jednoduchou
překážku, chytá a hází míč, užívá předměty).
V oblasti psychologické je dítě aktivní bez opory matky a rozhoduje o svých činnostech.
V oblasti interpersonální dítě bez zábran komunikuje s druhým dítětem a navazuje dětská
přátelství.

Možnosti financování akce:
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Prioritní osa: 3
Oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů
(tel. sekretariát: 221 922 450)
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Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy - podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO
Žadatelé – příjemci: poskytovatelé služeb péče o děti
Výše podpory:
min. výše cca 500 tis. Kč, max. výše 8 mil. Kč
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.3
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Petra Pilbauerová, instituce: Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

název aktivity: MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO
popis aktivity: Centrum pro maminky na mateřské dovolené. Mateřské centrum nabízí
maminkám a jejich dětem ve věku od 1 roku zázemí pro trávení volného času. V prostorách
centra nabízíme maminkám občerstvení a mají k dispozici hračky. Centrum pro maminky je
otevřené každé úterý 9.00 – 11.00 hodin.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 10/07 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

06/08

2.000,- Kč
ze vstupného

dokumentace: není
výstupy: začlenění dětí do kolektivu
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.4
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Hana Šeborová, instituce: Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

název aktivity: SPONTÁNNÍ ČINNOST
popis aktivity: Spontánní činnost se provozuje každý všední den a to 11.30 – 15.00 hodin. Je
to čas, kdy děti čekají na odpolední vyučování nebo na odjezdy autobusů. Sloužíme jako
družina pro velké děti. Děti mají k dispozici prostory Klubu, kde si mohou hrát, sledovat
televizi, poslouchat hudbu, psát domácí úkoly a nebo jen přečkat volný čas.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 09/07 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

06/08

1.000,-Kč
z vlastních zdrojů – Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav

dokumentace: není
výstupy: trávení volného času dětí bez rizika vlivu drog – slouží jako prevence, aktivní trávení
volného času
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.5
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Hana Šeborová, instituce: Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště

název aktivity: KLUB RELAX
popis aktivity: Klub pro ženy, které jsou na mateřské a nebo mají v dopoledních hodinách čas
a chtějí se naučit a poznat nové výtvarné techniky. Scházíme se každý pátek 9.00 – 11.00
hodin. Každý týden si vyzkoušíme novou techniku. Maminky si mohou vzít své děti s sebou.
Pro děti je připraven dětský koutek.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 09/07 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

06/08

5.000,-Kč
z kurzovného
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dokumentace: deník – třídní kniha s přihláškami
výstupy: aktivní trávení volného času, zvládnutí nových výtvarných technik, rozvoj
všeobecného rozhledu
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.6
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Martina Bachová, instituce: Spolek–Obec Baráčníků Mnichovo Hradiště

název aktivity: TANEČNÍ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
popis aktivity: rozšířit stávající aktivity spolku Baráčníků, zaměřeného na zachovávání
historických a folklórních tradic českého lidu – vytvořit nový (či podstatně rozšířit stávající)
dětský folklórní soubor
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 09/08 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

10 000,- Kč/10 dětí (dovybavení dětskými kroji)
dotace Evropské unie
Město Mnichovo Hradiště – příspěvek na činnost spolku

dokumentace: plán činnosti
výstupy: začlenění dětí ze sociálně slabých rodin do společnosti, seznámení se s historií
českého a zejména regionálního folklóru a šíření dále
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

Zdroj financování:
Fond kultury Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor kultury a památkové péče
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz, odkaz Grantová a dotační řízení
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Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Typ žadatele: právnické a fyzické osoby působící na území Středočeského kraje

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.1.7
1 - DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.1
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: KAVÁRNA A ČAJOVNA NA PŮL CESTY
popis aktivity: Vytvoření kavárny a čajovny na půl cesty. V rámci Centra sociálních služeb
vznikne také prostor pro kavárnu-čajovnu, která bude volně přístupná veřejnosti. Zaměstnanci
kavárny-čajovny budou osoby těžko uplatnitelné na trhu práce, zejména pak matky po
mateřské dovolené, mladiství, nemocní či hendikepovaní. Kavárna bude nabízet kulturní
program, besedy, přednášky, výstavy prací atd. Základním charakterem kavárny-čajovny bude
bezprahovost, tzn. bude otevřena opravdu všem, bez limitu (možnost setkávání mládeže).
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

800.000 Kč
nadace, fondy, úřad práce, vlastní zisk

dokumentace: žádost o projekt na příslušné organizace, vyjádření hygienika, program aktivit
výstupy: podchycení dětí na ulici
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Pokud by výše celkových uznatelných nákladů projektu dosáhla výše min. 2 mil. Kč, pak by
bylo možné využít ROP NUTS 2 Střední Čechy:
Zdroj financování:
Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Oblast podpory: 3.2 – Rozvoj měst, oblast Sociální integrace
Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Úřad Regionální rady
Kontakt:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 602, www.ropstrednicechy.cz
Předpokládané datum výzvy: 1. výzva od 1.2. – 30. 3. 2008, další stanoví Řídící orgán
Žadatelé – příjemci: obce, města od 5 000 – 50 000 obyvatel, organizace zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace
Výše podpory: až 85 % z uznatelných nákladů projektu (minimální přípustná výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.).
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky (dle toho, kdy bude vyhlášena výzva).
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.2.1
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.2
Mgr. Zdenka Flugrová, instituce: REP - o.s.

název aktivity: PORADNA PRO RODINU A DĚTI
popis aktivity: Projekt řeší poskytování odborného poradenství (registrovaná, sociální služba)
rodinám s dítětem , u kterého je vývoj ohrožen v důsledku dopadu nepříznivé sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje. Cílem projektu je posílit rodinu s nedospělými dětmi a spolupracovat s ní při
řešení zátěžových situaci v rodině nebo při konfliktních společenských situacích, které
prožívají jejich děti (např. šikana, vandalismus, útěky z domu atd.). Společně s rodinou chce
pomoct dětem a mladistvým, kteří mají takové návyky a způsob života, který by mohl vést ke
konfliktu se společností.
Cílovou skupinou projektu jsou děti a mladiství trvale bydlící nebo studující v okresech
Semily, Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav, ve věku od 10 do 18 let nebo v průběhu
poskytování služby tohoto věku dosáhli nebo dosáhnou a nacházejí se v zátěžové situaci,
která souvisí s narušením sociálních vztahů nebo ti, kteří vykazují návyky a způsob života,
který by mohl vést nebo vede ke konfliktům se společností. Cílovou skupinou jsou i
mladiství, kteří spáchali trestný čin v době, kdy byli ve věku 18 let a byl jim doporučen
probační program PMS ČR nebo jim byl probační program uložen soudem. Rodiče nebo jiné
důležité blízké osoby uživatele služby jsou cílovou podskupinou, přinejmenším v tom smyslu,
že jsou součástí života dítěte sami také potřebují pomoc.
Místo realizace služby projektu - služba je poskytována :
1. na adrese Poradny (v Turnově) - každé úterý od ledna 2008 pro okresy Jablonec, Semily a
Mladá Boleslav
dojíždíme za klienty :
1. na pracoviště PMS ČR v Jablonci nad Nisou (Anenská 5). – každé pondělí
2. na pracovištích PMS ČR v Semilech (Bítouchovská 1) – každou středu
plánované dojížděnív roce 2008:
3. v Mladé Boleslavi (od ledna 2008 v prostorách PMS ČR) – každý čtvrtek
4. v Mnichově Hradišti (od ledna 2008 v prostorách Města Mnichovo Hradiště - každý pátek
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/08 konec (měsíc/rok):

finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

250.000 Kč/rok
Evropský sociální fond
(nebo Středočeský kraj , Město Mnichovo Hradiště,
Ministerstvo práce a sociálních věcí)

dokumentace: manuál ESF
výstupy:
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Projekt předpokládá poskytnutí odborného poradenství v průběhu jednoho roku celkem 25
klientům ve věku 10 -18 let. Z toho 10 klientů (dětí od 10-18let a jejich rodičů), bude
zařazeno do programů s nabídkou 33 hodin spolupráce v trvání 6 měsíců. (Nabízené
programy: 1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti 2. Program resocializace
mladých obviněných nebo odsouzených – akreditovaný probační program). Dalším 15
klientům (děti od 10-18let a jejich rodiče) bude poskytnuto opakované poradenství v časovém
rozsahu dle jejich potřeby. V průběhu roku bude poskytnuto klientům celkem 250 hodin
odborných aktivit.
Cíle bude dosaženo zejména odbornými konzultacemi, individuálními a rodinnými, které
budou poskytovány v Mnichově Hradišti v rozsahu 8 hodin týdně, dále bude poskytována
služba v terénu v rozsahu 30 hodin za rok (se souhlasem klienta a jeho rodiny budou
prováděny návštěvy rodin, institucí, doprovody klientů na úřady atd).
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Prioritní osa 3
Oblast podpory: 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
odbor sociálních služeb, tel. sekretariát: 221 922 396
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy – podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO
Žadatelé – příjemci: orgány státní správy a jimi zřizované organizace, kraje, obce,
organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
Minimální / maximální rozsah uznatelných nákladů na projekt: min. cca 500 tis. Kč / max.
neuvedeno (forma globálního grantu)
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 roky
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.2.2
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.2
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: PORADENSKÉ CENTRUM
popis aktivity: Zřízení poradenského centra. Poradenské centrum bude nabízet aktivity jak
dětem, mládeži, tak především celým rodinám. Bude zaměřeno na zvyšování informovanosti
občanů v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů,
pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele,
správního řízení a jednání na úřadech. Sociální poradeství bude odborná služba, která povede
k řešení nepříznivých sociálních situací klientů a bude usilovat o jejich zplnomocňování a
komplexní přístup v jejich individuální situaci. Poradenská služba bude v případě potřeby
doplňována dalšími aktivitami nabízenými oraganizací jako je asistence, osobní asistence,
podpora, krizová intervence. Služba bude zachovávat nestranost, bezplatnost, nezávislost a
diskrétnost. Aktivity budou provozovány dle AOP a jejích pravidel, či nařízení a standardů
Ministerstva práce a sociálních věcí.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc/rok):
finance:

x

celkové náklady(rok): 2.800.000 Kč
zdroje:
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
nadace a další fondy

dokumentace: žádost o projekt a finanční zajištění
výstupy: počty uživatelů/počet návštěv (kontaktů)/týden - 23/56/týden
Zdroj financování:
Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Oblast podpory: 3.2 – Rozvoj měst, oblast Sociální integrace
Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Úřad Regionální rady
Kontakt:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 602, www.ropstrednicechy.cz
Předpokládané datum výzvy: 1. výzva od 1.2. – 30. 3. 2008, další stanoví Řídící orgán
Žadatelé – příjemci: obce, města od 5 000 – 50 000 obyvatel, organizace zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace
Výše podpory: až 85 % z uznatelných nákladů projektu (minimální přípustná výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.).
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky (dle toho, kdy bude vyhlášena výzva).

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.2.3
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.2
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.
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název aktivity: SOCIÁLNÍ PORADNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
popis aktivity: Rozšíření aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s.,
provozující v Mladé Boleslavi Sociální poradnu Mladá Boleslav, resp. Občanskou poradnu
Mladá Boleslav, jako jediné zařízení tohoto typu pro klientelu ze spádové oblasti bývalého
okresu Mladá Boleslav (od /2004).
Cíle programu: Poskytováním kvalitního, efektivního a nestranného poradenství z oblasti
školství, zdravotnictví, zaměstnání, rodinného a občanského práva apod. snížit riziko
sociálního vyloučení cílové skupiny.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 6/2008
finance:

celkové náklady(rok):
zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

100.000 Kč/6 měsíců
zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: standardy služby Sociální poradna Mladá Boleslav, projekt Sociální poradna
Mnichovo Hradiště.
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
(výše uvedený zdroj lze využít za předpokladu, že by byla služba „registrovanou sociální
službou“)

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.3.1
1 – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.3
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
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popis aktivity: Vytvoření centra denních služeb. Centrum bude nabízet služby potřebným
rodinám od poradenství, přes krizovou intervenci, asistenci v domácnostech (práce
s nezletilými matkami a osobami vyžadujícími asistenci další osoby), přes mediaci, aktivizaci.
V zařízení bude také místo pro přímou práci s dětmi. Centrum bude sloužit jako místo
setkávání všech generací, dojde k propojení služeb nabízených jednotlivcům a podporována
tak bude spolupráce a rozvoj rodiny s respektem k jednotlivým členům. Součástí zařízení
bude „Kavárna na půl cesty“ (vytvoření chráněného pracovního místa pro osoby těžko
umístitelné na trhu práce – matky po mateřské, hendikepované atd.), rehabilitační prostory,
respitní a chráněné bydlení na dobu určitou pro osoby potřebné (s cílem umožnit potřebnému
návrat do jeho původního prostředí) – osoby po těžkých zdravotních úrazech, případně matky
s dětmi bez domova, osoby v krizové situaci atd. Zařízení bude pořádat kulturní a aktivizační
aktivity (výstavy, přednášky, besedy, tréninky, semináře pro širší veřejnost). V rámci aktivit
bude podporována spolupráce s organizacemi rozvíjejícími volný čas dětí, Základní umělecká
škola, Dům dětí a mládeže atd.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

2010

41.000.000 Kč (včetně vybavení)
Evropský sociální fond 37 800 000 Kč
sponzoři, komerční úvěr

dokumentace: architektonický návrh na přebudování budovy kotelny, včetně vyjádření se
k projektu ČEZ, STP, HZS, VaK, stavební povolení
výstupy:

objekt pro komplexní zajištění sociálních služeb pro rodinu a potřebné

Zdroj financování:
Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Oblast podpory: 3.2 – Rozvoj měst, oblast Sociální integrace
Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Úřad Regionální rady
Kontakt:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 602, www.ropstrednicechy.cz
Předpokládané datum výzvy: 1. výzva od 1.2. – 30. 3. 2008, další stanoví Řídící orgán
Žadatelé – příjemci: obce, města od 5 000 – 50 000 obyvatel, organizace zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace
Výše podpory: až 85 % z uznatelných nákladů projektu (minimální přípustná výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.).
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky (dle toho, kdy bude vyhlášena výzva).
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.3.2
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.3
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: PROSTOR PRO SOCIÁLNÍ PORADNU MNICHOVO HRADIŠTĚ
popis aktivity: Poskytnutí vhodných nebytových prostor formou pronájmu, ideálně v majetku
města, pro poskytování dané služby, v rozsahu 2x měsíčně 1den.
Rozšíření aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., provozující v Mladé
Boleslavi Sociální poradnu Mladá Boleslav, resp. Občanskou poradnu Mladá Boleslav, jako
jediné zařízení tohoto typu pro klientelu ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá Boleslav
(od /2004).
Cíle programu: Poskytováním kvalitního, efektivního a nestranného poradenství z oblasti
školství, zdravotnictví, zaměstnání, rodinného a občanského práva apod. snížit riziko
sociálního vyloučení cílové skupiny.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 6/2008 konec (měsíc/rok): x
finance:

celkové náklady(rok):
zdroje:

100.000 Kč/6 měsíců
zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: standardy služby Sociální poradna Mladá Boleslav, projekt Sociální poradna
Mnichovo Hradiště.
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.4.1
1 – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.4
Mgr. Miroslav Sýkora, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: OPATROVNÍK
popis aktivity: Opatrovník dětí a mládeže dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí a další. Soud ustanovuje osobám, které jsou částečně nebo zcela zbaveny
způsobilosti k právním úkonům, tzv. veřejného opatrovníka. Jestliže nikdo z rodiny není
schopen nebo ochoten tuto funkci vykonávat nebo v případě, kdy je zřejmé, že soukromý
opatrovník by tuto funkci neplnil v zájmu klienta, soud může za veřejného opatrovníka
ustanovit OS. Prvořadým úkolem veřejného opatrovníka je dbát, aby byla zachovávána práva
a nebyly poškozovány zájmy klientů. U osob zcela zbavených svéprávnosti se jedná o
ochranu ve všech oblastech (tj. pracovně právní, hmotně právní, důchodové, bytové atd.). U
osob, jejichž právní způsobilost byla pouze omezena, se veřejný opatrovník stará o klientovy
záležitosti podle míry tohoto omezení.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2009 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.500.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
Evropský sociální fond, Nadace rozvoje občanské
společnosti

dokumentace: viz každoroční žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí
výstupy: zlepšení kvality života u 5 osob prostřednictvím realizace služby
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
(výše uvedený zdroj lze využít za předpokladu, že by byla služba „registrovanou sociální
službou“)

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje

Zdroj financování:
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Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Prioritní osa 3
Oblast podpory: 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
tel. sekretariát: 221 922 396
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy - podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO.
Žadatelé – příjemci: orgány státní správy a jimi zřizované organizace, kraje, obce,
organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
Minimální / maximální rozsah uznatelných nákladů na projekt: min. cca 500 tis. Kč
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 roky
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.5.1
1 – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.5
Magdaléna Vítová, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: KRIZOVÁ INTERVENCE
popis aktivity: Poskytování krizové intervence rodinám a osobám v krizi, především v případě
náhlého úmrtí člena rodiny, vlivem dlouhodobé nemoci, zažité stresové události atd. Služba
bude poskytována vyškoleným pracovníkem, podporována psychoterapeutem. (Jde o
psychologickou pomoc, která spočívá v několika setkáních a rozhovorech s klientem. Cílem
je stabilizace osobnosti, tzn. vnitřní zklidnění, zpravidla dojde k uvolnění emočního napětí
v°bezpečném prostředí a porozumění situaci s ohledem na budoucnost. Při dalších setkáních
se snažíme společně v situaci zorientovat tím, že ji strukturujeme a nalézáme důležité
okolnosti, ústící v krizi.). V rámci krizové intervence bude k dispozici telefonní číslo
s nepřetržitým provozem, kam budou moci lidé v krizi zavolat a bude jim poskytnuta služba.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/09 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.200.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
nadace, fondy Evropské unie

dokumentace:
výstupy: eliminace negativního dopadu krizové situace u 23 osob ročně
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
(výše uvedený zdroj lze využít za předpokladu, že by byla služba „registrovanou sociální
službou“)

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje

Zdroj financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Prioritní osa 3
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Oblast podpory: 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
tel. sekretariát: 221 922 396
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy - podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO.
Žadatelé – příjemci: orgány státní správy a jimi zřizované organizace, kraje, obce,
organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
Minimální / maximální rozsah uznatelných nákladů na projekt: min. cca 500 tis. Kč
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 roky
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.4.2
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.4
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
popis aktivity: Poskytování dané služby v terénu a v prostorách Sociální poradny Mnichovo
Hradiště.
Poskytnutí vhodných nebytových prostor formou pronájmu, ideálně v majetku města, pro
poskytování dané služby, v rozsahu 2x měsíčně 1den.
Rozšíření aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., provozující v Mladé
Boleslavi Sociální poradnu Mladá Boleslav, resp. Občanskou poradnu Mladá Boleslav, jako
jediné zařízení tohoto typu pro klientelu ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá Boleslav
(od /2004).
Cíle programu: Sanace rodiny, prevence odebírání dětí do ústavní péče apod. Poskytováním
kvalitní a efektivní služby snížit riziko sociálního vyloučení cílové skupiny.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 6/2008
finance:

celkové náklady(rok):
zdroje:

konec (měsíc/rok):

12/2008

50.000 Kč/6 měsíců
zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: standardy služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, projekt
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.4.3
1- DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.4
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
popis aktivity: Poskytování dané služby pro klienty z regionu Mnichovohradišťsko.
Podpora již provozované aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s.,
poskytující tuto registrovanou službu klientele ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá
Boleslav (od /2006).
Cíle programu: Krizová intervence v sociální a životní krizi.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 1/2008
finance:

celkové náklady(rok):
zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

150.000 Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský Úřad Středočeského kraje
další zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: Standardy služby Telefonická krizová pomoc, projekt Telefonická krizová
pomoc
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
(výše uvedený zdroj lze využít za předpokladu, že by byla služba „registrovanou sociální
službou“)

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.5.2
1 – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.5
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: KOMUNITNÍ SESTRA
popis aktivity: Jedná se o aktivitu, kdy komunitní sestra jako nezdravotnický personál pracuje
přímo v terénu tak, aby byla péče k dispozici všem i nemobilním (fyzicky i technicky).
Péče bude poskytována všem věkovým kategoriím v jejich vlastních domech, případně v
residenčních pečovatelských domech a v denních centrech. Hlavní principy a přínosy služby
jsou zajistit a koordinovat péči po propuštění z nemocnice poskytováním kvalifikované péče
vedoucí ke zlepšování zdravotního stavu. Snižovat počty příjmů a opakovaných příjmů do
nemocnice tím, že podporuje a vzdělává jak pacienty samotné, tak i ty, kteří o ně pečují, aby
byla provedena intervence k potencionálně zhoršujícím se stavům.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/09 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.200.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
nadace, fondy Evropské unie, úřad práce

dokumentace: vzdělání sestry, akreditace služby
výstupy:

25 asistencí u 12 osob týdně

Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
(výše uvedený zdroj lze využít za předpokladu, že by byla služba „registrovanou sociální
službou“)

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

1.5.3
1 – DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
1.5
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: ZRALÁ RODINA
popis aktivity: Zralá rodina je projekt, který bude dlouhodobě pracovat s mladými rodinami
(úplnými i neúplnými), tak, aby mladí rodiče (často sami ještě nezralí) se snáze vyrovnali
s výchovou dětí, hospodařením v domácnosti atd. S rodinou bude vytvořen plán rozvoje,
sestaví se hlavní problémy, které znesnadňují jejich život a za pomoci asistenta se bude
pracovat na jejich odstranění. Mezi asistenty budou patřit jak kmenoví zaměstnanci
organizace, tak především dobrovolníci – také mladí rodičové, kteří se aktivně zapojí do
pomoci.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/09 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

2.150.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
nadace, fondy Evropské unie, úřad práce

dokumentace:
výstupy: 19 asistencí u 4 osob/rodin týdně
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Zdroj financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Prioritní osa: 3
Oblast podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního
a rodinného života
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
odbor rodinné politiky a rovnosti žen a mužů
(tel. sekretariát: 221 922 450)
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy - podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO
Žadatelé – příjemci: poskytovatelé služeb péče o děti
Výše podpory:
min. výše cca 500 tis. Kč, max. výše 8 mil. Kč
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky
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Prioritní oblast 2 Senioři a zdravotní problematika
číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.1.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.1
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: VYTVOŘENÍ CHRÁNĚNÉHO MÍSTA PRO OSOBU SE ZDRAVOTNÍM
HANDIKEPEM
popis aktivity: Osoby s handikepem zdravotním nebo sociálním jsou těžko umístitelné na trhu
práce. V rámci služeb organizace bude vytvořeno chráněné místo, které bude primárně určené
osobě se zdravotním handikepem.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

2010

800.000 Kč (včetně vybavení)
úřad práce, sponzoři, komerční úvěr

dokumentace: Úřad práce – formuláře, žádosti, doklady o zdravotním handikepu uchazeče o
pracovní místo
výstupy: zaměstnání osoby se zdravotním handikepem
Zdroj financování:
Program SENIOR
Financující subjekt: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Kontakt:
www.vdv.cz
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
Zdroj financování:
Program SENIOŘI VÍTÁNI
Financující subjekt: Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha
Kontakt:
www.osf.cz
Typ žadatele:
mj. obce, neziskové organizace, komunitní centra
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: 12 měsíců

Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
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Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

43

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.2.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.2
Mgr. Miroslav Sýkora, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra sociálních služeb bude poskytováno
také chráněné bydlení podle zákona 108/2006 Sb., §41.
Chráněné bydlení bude určeno osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, a nebo osobám
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení bude mít jasně
stanovená pravidla, stanoví dobu pobytu osoby v chráněném prostředí, provozní řád atd. dle
pravidel obvyklých pro chráněné bydlení. Cílem vytvoření chráněného bydlení bude
eliminace problematických aspektů života osoby s handikepem, vyrovnávání se s překážkami
a příprava na běžný život.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.600.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
platby klientů

dokumentace: viz. každoroční žádosti od dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí
výstupy:

poskytnutí chráněného bydlení 3 osobám v průběhu roku

Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
2.2.2
priorita:
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
opatření:
2.2
odpovědná osoba: Pošvicová Miloslava, ředitelka, instituce: Domov Pod Skalami
Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
název aktivity: POŘÍZENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
popis aktivity: Pořízení 5 bytových jednotek včetně vnitřního vybavení domácností s
celkovou kapacitou bytů pro 8 uživatelů služby. Bytové jednotky je třeba umístit v intravilánu
obce s dostupnou veřejnou dopravou. Byty by neměly být soustředěny v jedné lokalitě obce.
Typy bytových jednotek:
4x
1 + 1 nebo 1 + kk s příslušenstvím
celkem 4 uživatelé
1x
3 + 1 s příslušenstvím + výtah
celkem 4 uživatelé (2 ložnice po 2
uživatelích + společný obývací pokoj)
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

2010

5.000 000 Kč
Fondy Evropské unie
Krajský Úřad Středočeského kraje
Sponzoři

dokumentace: Jedná se o záměr, který je podložen střednědobou vizí rozvoje organizace.
výstupy:
- Postupné odústavnění části stávajícího domova pro osoby se zdravotním postižením formou
chráněného bydlení.
- Oddělení cílové skupiny uživatelů od stávající klientely, která neodpovídá svojí
charakteristikou definované cílové skupině (uživatelé přijatí do zařízení před účinností
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
- Rozšíření nabídky sociálních služeb pro uživatele, kteří jsou dosud mimo cílovou skupinu.
- Rozvinutí dovedností cílové skupiny uživatelů až k hranicím jejich možností se současným
začleněním do běžného způsobu života jakým žijí jejich vrstevníci.
- Umožnit uživatelům sociální služby žít sebeurčujícím způsobem života s možností využívat
veřejné služby běžně dostupné všem občanům tak, aby dosažitelná kvalita života těchto lidí
byla co možná nejvyšší (s podporou příp. pomocí pracovníků sociálních služeb).
Zdroj financování:
Podpora výstavby podporovaných bytů
Opatření: Dotační tituly:
1. Chráněný byt
2. Byt na půl cesty
3. Vstupní byt
Řídící orgán/kontakt: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
Možnost předkládat žádost:
Vždy průběžně v příslušném roce
Základní podmínky předkládání žádosti:
Finanční prostředky na výstavbu podporovaných bytů může obec sdružit pouze s jinou
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obcí nebo právnickou osobou založenou k poskytování zdravotních a sociálních
služeb, která nevyvíjí podnikatelskou činnost, přičemž podíl obce – příjemce dotace
musí na sdružené investici činit minimálně 51% z celkových investičních nákladů; při
výstavbě vstupních bytů (podle bodu II. Písm. F) bod 4 nelze finanční prostředky
sdružit
Typ žadatele: Předkladatelem a součinně stavebníkem je obec
Min./max. finanční velikost akce: od 550 000 do 600 000,- Kč na jeden byt.
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.2.3
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.2
Bc. Marie Smutná , instituce: Domov Modrý kámen, p.p.s.

název aktivity: REZIDENČNÍ BYTY PRO SENIORY
popis aktivity: Zajištění bydlení pro seniory, kteří nedosáhnou na příspěvek na péči. Dva
jednopodlažní domy o pěti bytech 1 + kk o rozměru 32m2, se společnou jednou místností. Byt
by byl vybaven, nouzovým systémem a dalším vybavením uzpůsobeným pro seniory. Služby
by navazovaly na Domov Modrý kámen, p.s.s.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 09/08 konec (měsíc/rok): 10/09
finance:

celkové náklady:
zdroje:

20.000.000 Kč
fondy Evropské unie
Krajský úřad Středočeského kraje
Sponzoři
Město Mnichovo Hradiště
vlastní zdroje, atd.

dokumentace: stavební
výstupy:

1) Nabízet residenční službu klientům, kteří nedosáhnou na PnP. a přesto
potřebují některou ze služeb, které nabízí domov. V residenčním domě by
klienti senioři setrvávali v domácím prostředí (svůj nábytek) při zachování
jejich životního stylu.
2) Umožnit seniorům žít v jistotě a cítit se bezpečně – návaznost na služby
domova.
3) Umožnit seniorům žít rozmanitě, plnohodnotně a nezávisle.
4) Zajistit rychle a dostupně zdravotnickou a ošetř. péči podle smluvního
ujednání - při dlouhodobé nemoci možnost péči poskytovat domovem.
5) Při poruše technicky rychlý a profesionální servis.
6) Domov může smluvně zajistit maličkosti, které ulehčí a zpříjemní všední
život.
7) Rychlé jednání při přijetí do Domova Modrý kámen, p.s.s.

Zdroj financování:
Podpora výstavby podporovaných bytů
Opatření: Dotační tituly:
1. Chráněný byt
2. Byt na půl cesty
3. Vstupní byt
Řídící orgán/kontakt: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz
Možnost předkládat žádost:
Vždy průběžně v příslušném roce
Základní podmínky předkládání žádosti:
Finanční prostředky na výstavbu podporovaných bytů může obec sdružit pouze s jinou
obcí nebo právnickou osobou založenou k poskytování zdravotních a sociálních
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služeb, která nevyvíjí podnikatelskou činnost, přičemž podíl obce – příjemce dotace
musí na sdružené investici činit minimálně 51% z celkových investičních nákladů; při
výstavbě vstupních bytů (podle bodu II. Písm. F) bod 4 nelze finanční prostředky
sdružit
Typ žadatele: Předkladatelem a součinně stavebníkem je obec
Min./max. finanční velikost akce: od 550 000 do 600 000,- Kč na jeden byt.

48

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.2.4
2 - SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.2
Bc. Marie Smutná, instituce: Domov Modrý kámen, p.s.s.

název aktivity: ZBUDOVÁNÍ KOMPLETNÍHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V PRVNÍM A
TŘETÍM PODLAŽÍ
popis aktivity: Zrušení kuchyně a zbudování sociálního zařízení v prvním a třetím podlaží.
V buňkách jsou nyní dva byty o dvou lůžkách, celkem 4 klienti. Podle standardu Evropské
unie by měl být skutečný poměr 1 : 1, zbudováním sociálních zařízení v počtu 4 by byl
poměr 1 : 2
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 6/08
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

10/08

750.000 Kč
Město Mnichovo Hradiště, sponzoři

dokumentace: stavební úpravy
výstupy:
Přiblížení se ke standardům Evropské unie pro splnění hygienických
požadavků. Zajištění větší intimity a soukromí při osobní hygieně.
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.3.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.3
Jaroslava Turková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: VZDĚLÁVÁNÍ PEČUJÍCÍ RODINY
popis aktivity: Edukace pečující rodiny ve smyslu poskytnutí rad a informací, jak se kvalitně
starat o opečovávaného člena rodiny, a o povinnostech a právech rodiny, včetně pomoci při
prosazování jejich oprávněných potřeb a zájmů, v sentencích zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách, z části např. dle §37. Práce s nejbližším okolím potřebného je důležitá
pro zlepšení kvality života všech členů domácnosti.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

800.000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, sponzoři

dokumentace: vyplývá z §108/2006 Sb.
výstupy: Proškolení a informování 30 rodin pečujících o potřebné
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotační programy Ministerstva vnitra ČR
Tématický okruh: dobrovolnictví - Dotace akreditovaným organizacím
Financující subjekt: Ministerstvo vnitra ČR
odbor prevence kriminality
Kontakt:
www.mvcr.cz, odkaz Bezpečnost a prevence - Dobrovolnictví
Typ žadatele:
organizace s platnou akreditací k vysílání dobrovolníků
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008

50

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.4.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.4
Mgr. Miroslav Sýkora, instituce: Občanské sdružení Spokojený domov

název aktivity: SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
popis aktivity: Aktivizační, vzdělávací a kulturní akce pořádané sdružením v prostorách
Sociálního centra (PC učebna) nebo v prostorách pronajatých pro tuto skupinu obyvatel
v mnichovohradišťském regionu (zdravotní přednášky, kondiční cvičení, kulturní pořady,
výstavy, přehlídky apod.), v rámci zákona 108/2006Sb, §66.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

840.000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
přímé platby klientů, prodej výrobků

dokumentace: plán aktivizačních a vzdělávacích akcí organizace
výstupy: 150 osob/rok účastnící se aktivit, 30 pravidelně
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
Zdroj financování:
Program grantové podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
Tématický okruh: rekondiční a edukační pobyty
Financující subjekt: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Kontakt:
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel.: 224 971 111,
e-mail: mzcr@mzcr.cz
www.mzd.cz
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číslo aktivity:
2.4.2
priorita:
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
opatření:
2.4
odpovědná osoba: Pošvicová Miloslava, ředitelka, instituce: Domov Pod Skalami
Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
název aktivity: SVISLÁ PLOŠINA
popis aktivity: Zpřístupnění druhého podlaží budovy Střediska aktivizačních činností
imobilním uživatelům sociální služby domova pro osoby se zdravotním postižením a
uživatelům odlehčovací služby. Jedná se o dodávku a montáž svislé plošiny umístěné na plášti
budovy.
V této budově jsou poskytovány základní činnosti podle §48 odst. 2 písmeno e) a g) zákona č.
108/2006 Sb., o sociální službě (tj. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně
terapeutické činnosti). V současné době používaná šikmá schodišťová plošina má nízkou
přepravní schopnost - čas pro přepravu jedné imobilní osoby z přízemí do 2. podlaží činí cca
10 minut, což při požadavku na současnou přepravu 8 až 12 osob znemožňuje využití prostor
2. podlaží.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance

celkové náklady:
zdroje:

2009

1.600.000 Kč

Fondy Evropské unie
Krajský úřad Středočeského kraje
sponzoři

dokumentace: Jedná se o záměr, který koresponduje s vizí rozvoje organizace.
výstupy:
- Rozšíření nabídky aktivizačních a zájmových činností uživatelům, kteří jsou pohybově
handicapovaní
-Zkvalitnění poskytované sociální služby dlouhodobou a pravidelnou podporou
zdokonalování společenských návyků a dovedností uživatelů služby prostřednictvím
volnočasových aktivit
- Přiblížení uživatelů služby k integraci do společnosti
Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.5.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.5
Mgr. Miroslav Sýkora, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: SOCIÁLNÍ REHABILITACE
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra služeb bude i sociální rehabilitace
podle zákona 108/2006 Sb., §70. Sociální rehabilitace bude poskytována jak formou terénních
a ambulantních služeb, tak také formou pobytových služeb poskytovaných v centrech
sociálních služeb. Primárně bude zaměřena na osoby s handikepem, ale také seniory, kteří se
vrací do svého domova po pobytu v nemocnici, osoby s mentálním postižením, osoby se
zdravotním handikepem.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.600.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
platby klientů

dokumentace: viz každoroční žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí
výstupy: Zlepšení kvality života u 30 osob prostřednictvím realizace služby
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.5.2
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.5
Mgr. Miroslav Sýkora, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY A TLUMOČNICKÉ
SLUŽBY
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra služeb bude i služba průvodcovská a
předčitatelská (podle zákona 108/2006 Sb., §42 a tlumočnické služby (§56).
Tyto služby budou určené osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a nebo jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby. Jedná se např. o nedoslýchavé a neslyšící, osoby nevidomé atd., které pro
komunikaci s prostředím potřebují prostředníka.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

650.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
platby klientů

dokumentace: osvědčení o průvodcovské, předčitatelské případně tlumočnické dovednosti
výstupy: uživatel/hodiny/týden – 2/5/týden
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.5.3
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.5
Bc. Marie Smutná , instituce: Domov Modrý kámen, p.s.s.

název aktivity: DENNÍ CENTRUM PRO KLIENTY
popis aktivity: Zapojit klienty z domácího prostředí do běžných aktivit, zajištění styku
s jinými klienty, volnočasové aktivity.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 3/08
finance: celkové náklady:

zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

300.000 Kč
- stavební úpravy – 150.000 Kč
- vybavení – 150.000 Kč
Strukturální fondy Evropské unie, sponzoři

dokumentace: stavební úpravy
výstupy: Začlenění klientů z domácího prostředí mezi své věkově nejbližší spoluobyvatele do
života ve městě – vyloučení sociální izolace.
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Program SENIOR
Financující subjekt: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Kontakt:
www.vdv.cz
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
Zdroj financování:
Program SENIOŘI VÍTÁNI
Financující subjekt: Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha
Kontakt:
www.osf.cz
Typ žadatele:
mj. obce, neziskové organizace, komunitní centra
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: 12 měsíců
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Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Jaroslava Turková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
popis aktivity: Pečovatelská služba v regulích zákona 108/ 2006Sb. o sociálních službách §40.
Poskytování denních pečovatelských služeb potřebným osobám v obci Mnichovo Hradiště dle
vymezení uvedeného zákona. Práce s jednotlivcem v jeho domácím prostředí, důraz na
individuální potřeby, soukromí a maximální kvalitu péče.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/2005
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

1.300.000 Kč/rok
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
platby klientů

dokumentace: viz každoroční žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí
výstupy: počty uživatelů/počet návštěv (kontaktů)/týden - 40/210/týden
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.2
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Magdaléna Vítová, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: OSOBNÍ ASISTENCE
popis aktivity: Osobní asistence – viz zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách, §39.
Osobní asistence je služba, která se poskytuje bez časového omezení, bez této služby
zpravidla osoba není schopná fungovat sama, ve svém domácím prostředí.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/08 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

800.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
přímé platby klientů

dokumentace: viz žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí (Středočeský kraj)
výstupy: uživatel/hodiny/týden – 4/35/týden
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.3
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6.
Jaroslava Turková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ (RESPITNÍ) SLUŽBY
popis aktivit: Poskytování služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které se jinak v jejich domácím
prostředí stará rodina. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, ve znění zákona
108/2006Sb. o sociálních službách, §44. Pečující rodina je vystavena enormnímu stresu,
nárokům jak ze strany potřebného. Respitní péče umožní krátký odpočinek (časově
vymezený) pro nabrání sil, relaxaci, úpravu prostředí atd.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

2.300.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
platby klientů

dokumentace: viz žádost o dotaci z MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ(kraje)
výstupy: odlehčení od péče u 20 rodin
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.4
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ A TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra služeb bude i tísňové volání podle
zákona 108/2006Sb., §41 a telefonická krizová pomoc §55. Telefonní číslo bude k dispozici
všem obyvatelům Mnichova Hradiště, nespornou výhodou služby realizované přímo ve městě
bude možnost zasáhnout, pomoci bezprodleně, přímo.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok) : 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

650.000 Kč
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

dokumentace: žádost o telefonní připojení
výstupy: uživatel/hodiny/týden – 4/20/týden
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.5
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra služeb bude i centrum denních
služeb podle zákona 108/2006Sb., §45. Denní služby budou poskytovány všem potřebným,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Celodenní péče bude směřovat
ke zlepšení stávajícího stavu, případně udržení nebo zpomalení nemoci.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

x

celkové náklady: 1.800.000 Kč
zdroje:
dle aktuálních možností

dokumentace: plán aktivit centra denních služeb, „rozvrh hodin“
výstupy: uživatel/hodiny/týden – 12/40/týden
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.6
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: DENNÍ STACIONÁŘ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ
popis aktivity: V rámci aktivit plánované realizace centra služeb bude i denní a týdenní
stacionář podle zákona 108/2006 Sb., §46 a §47. Denní a týdenní stacionáře umožní osobám,
které nemohou být bez pomoci druhé osoby ve svém vlastním prostředí, překlenout například
dobu, než se vrátí jejich rodina z práce.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

1.200.000 Kč
dotace z Ministerstvo práce a sociálních věcí
platby klientů

dokumentace: podle požadavků donora
výstupy:

uživatel/hodiny/týden – 6/40/týden

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
2.6.7
priorita:
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
opatření:
2.6
odpovědná osoba: Pošvicová Miloslava, ředitelka, instituce: Domov Pod Skalami
Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
název aktivity: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ
popis aktivity: Zřízení odlehčovací služby pobytové, popřípadě odlehčovací služby
ambulantní, poskytující podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Předpokládaná kapacita pobytové odlehčovací služby je 7 lůžek s možností 5 přistýlek.
Registrace odlehčovací služby souvisí s reálnou poptávkou po této službě. Poskytování
odlehčovací služby je vázáno na snížení stávající kapacity domova pro osoby se zdravotním
postižením (kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením by měla v konečné fázi
transformace činit 36 lůžek).
Pro odlehčovací službu se předpokládá využití uvolněných prostor domácnosti umístěné ve
druhém patře hlavní budovy. Prostory pro odlehčovací službu jsou přístupné z hlavního
vchodu po schodišti nebo osobním výtahem. Využití uvolněných prostor je podminěno
provedením rekonstrukce stávajícího stavu. Zejména se jedná o převedení prostor domácnosti
na bezbariérové bydlení včetně pořízení a montáže kolejnicového systému se zvedací kazetou
na přepravu imobilních uživatelů v prostorách domácnosti, provedení rekonstrukce sociálního
zařízení, rozvodů vody a odpadů a obnovu vnitřního vybavení včetně instalace systému
ochranných nástěnných prvků.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2010 konec (měsíc/rok):
finance

celkové náklady:
zdroje:

2011

1.500.000 Kč
Fondy Evropské unie
Krajský úřad Středočeského kraje
sponzoři

dokumentace: Jedná se o záměr, který je podložen střednědobou vizí rozvoje organizace.
výstupy:
- Rozšíření nabídky sociálních služeb pro uživatele, kteří jsou dosud mimo cílovou skupinu.
- Rozšíření nabídky Domova Pod Skalami Kurovodice o další formu sociálních služeb, včetně
možnosti služby vzájemně kombinovat a umožnit uživatelům a pečujícím osobám využívat
sociální služby opravdu „šité na míru“, aby vyhovovaly jejich požadavkům i potřebám.
- Poskytnout pečující fyzické osobě možnost nezbytného odpočinku.
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
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Zdroj financování:
Podpora znevýhodněných a zdravotně postiženým skupinám občanů, zejména seniorům
Financující subjekt: Nadace PRECIOSA
Kontakt:
www.preciosa.cz , odkaz O nás – Nadace PRECIOSA
Typ žadatele:
občanská sdružení, charitativní organizace
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: jaro 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2008
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číslo aktivity:
2.6.8
priorita:
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
opatření:
2.6
odpovědná osoba: Pošvicová Miloslava, ředitelka, instituce: Domov Pod Skalami
Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
název aktivity: REGISTRACE A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PODPORA SAMOSTATNÉHO
BYDLENÍ
popis aktivity: Jedná se o formu terénních sociálních služeb poskytujících podporu
samostatného bydlení osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato forma se jeví jako
nejefektivnější a nejhospodárnější způsob poskytování sociální služby.
Bohužel službu podporovaného samostatného bydlení lze využít pouze v omezené míře, a to
výhradně u klientů, jejichž soběstačnost a schopnosti žít samostatně odpovídají tomuto typu
sociální služby.
Stručný popis cílové skupiny:
- Uživatel je vlastníkem bytové jednotky a vzhledem ke sníženým schopnostem vyžaduje
podporu a pomoc odpovídající podpoře samostatného bydlení.
Zaregistrování služby lze zajistit v okamžiku reálné poptávky na poskytování této formy
sociální služby za předpokladu finančního krytí mzdových a s nimi souvisejících nákladů.
- Uživatel není vlastníkem bytové jednotky. V minulosti byl umístěn do Ústavu sociální péče
– dnešní domov pro osoby se zdravotním postižením, ale jeho schopnosti a získané
dovednosti odpovídají podpoře samostatného bydlení (tj. nižší míra podpory a pomoci než
v domově pro osoby se zdravotním postižením a chráněném bydlení).
Zaregistrování služby lze zajistit okamžitě za předpokladu, že organizace získá do vlastnictví
bytové jednotky, které bude moci uživatelům pronajímat. Dalším předpokladem realizace této
služby je finanční zajištění mzdových a s nimi souvisejících nákladů.
Pořízení 4 bytových jednotek vč. vnitřního vybavení domácností s celkovou kapacitou bytů
pro 4 uživatele služby podporovaného samostatného bydlení.
Bytové jednotky je třeba umístit v intravilánu obce s dostupnou veřejnou dopravou. Byty by
neměly být soustředěny v jedné lokalitě.
Typy bytových jednotek:
2x
1 + 1 s příslušenstvím
celkem 2 uživatelé
2x
1 + kk s příslušenstvím
celkem 2 uživatelé
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok)
finance

celkové náklady:
zdroje:

2011

3.600.000 Kč
Fondy Evropské unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Středočeského kraje
uživatelé
sponzoři

dokumentace: Jedná se o záměr, který je podložen střednědobou vizí rozvoje organizace.
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výstupy:
- Postupné odústavnění části stávajícího domova pro osoby se zdravotním postižením formou
podpory samostatného bydlení.
- Rozšíření nabídky Domova Pod Skalami Kurovodice o další formy sociálních služeb, včetně
možnosti služby vzájemně kombinovat a umožnit uživatelům využívat sociální služby
opravdu „šité na míru“, aby vyhovovaly jejich požadavkům i potřebám.
- Zpřístupnění sociálních služeb uživatelům, kteří jsou dosud mimo cílovou skupinu.
- Využití a udržení dovedností uživatelů se současným jejich začleněním do běžného způsobu
života.
- Umožnit uživatelům služby žít sebeurčujícím způsobem života s možností využívat veřejné
služby běžně dostupné všem občanům tak, aby dosažitelná kvalita života byla co možná
nejvyšší (za podpory, případně dopomoci pracovníků sociálních služeb).
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
2.6.9
priorita:
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
opatření:
2.6
odpovědná osoba: Ivana Hanušová, instituce: Diecézní charita Litoměřice - Charitní
pečovatelská služba Mnichovo Hradiště
název aktivity: CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
popis aktivity: Cílem je umožnit uživateli prožít co nejkvalitnější a delší život v domácím
prostředí. Uspokojení sociálních potřeb uživatele pomocí pečovatelské služby umožňuje
zlepšení jeho psychického i fyzického stavu, předcházení sociálnímu vyloučení a ageismu.
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/2008
konec (měsíc/rok): x
Služba je poskytovaná od 1.1.2007 (Diecézní charita převzala bývalou Krajskou
pečovatelskou službu), cílem je zachovat kontinuitu služby i v dalších letech.
finance:

celkové náklady:
zdroje:

2.230.374,- Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad
Město Mnichovo Hradiště
platby od uživatelů, sponzoři

dokumentace: dokumentace dle standardů kvality pro danou službu
výstupy

kvantitativní: počet uživatelů
kvalitativní: spokojenost s kvalitou služby - hodnotící dotazník pro uživatele

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008

67

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.10
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Ivana Hanušová, instituce: Diecézní charita Litoměřice

název aktivity: OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA
popis aktivity: Osobní asistence –jak ji definuje zákon 108/2006Sb. o sociálních službách,
§39. Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Cílem je umožnit uživateli prožít co nejkvalitnější a
nejdelší život v domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 01/2009
konec (měsíc/rok): x
Služba bude poskytovaná od 1.1.2009 Diecézní charitou, cílem je zachovat kontinuitu služby i
v dalších letech.
finance:

celkové náklady:
zdroje:

461.000 Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad
Město Mnichovo Hradiště
platby od uživatelů a sponzoři

dokumentace: dokumentace dle standardů kvality pro danou službu
výstupy:

kvantitativní: počet uživatelů
kvalitativní: spokojenost s kvalitou služby - hodnotící dotazník pro uživatele

Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.11
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
popis aktivity: Poskytování dané služby pro klienty z regionu Mnichovohradišťsko. Podpora
již provozované aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., poskytující tuto
registrovanou službu klientele ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá Boleslav (od /2006).
Cíle programu: Poskytování kvalitního, efektivního a nestranného poradenství z oblasti
zdravotnictví, důchodového a sociálního zabezpečení, občanského a rodinného práva apod.,
základní právní poradenství.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 1/2008
finance:

celkové náklady:
zdroj:

konec (měsíc/rok):

x

150.000 Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský Úřad Středočeského kraje
další zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: Standardy služby Telefonická krizová pomoc, projekt Telefonická krizová
pomoc.
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.6.12
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.6
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
popis aktivity: Poskytování dané služby pro klienty z regionu Mnichovohradišťsko. Podpora
již provozované aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., poskytující tuto
registrovanou službu klientele ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá Boleslav (od /2006).
Cíle programu: Krizová intervence v sociální a životní krizi.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 1/2008
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

150.000 Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský Úřad Středočeského kraje
další zdroje dle aktuálních možností.

dokumentace: Standardy služby Telefonická krizová pomoc, projekt Telefonická krizová
pomoc.
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.7.1
2– SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.7
Jaroslava Turková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: EDUKACE UCHAZEČŮ O PRÁCI V TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH (KTERÉ OS POSKYTUJE) A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ŽEN NA
MATEŘSKÉ A PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ, NEZAMĚSTNANÝCH ŽEN
OKOLO 50TI LET VĚKU, ABSOLVENTŮ (NAPŘ. STŘEDNÍCH ŠKOL)
popis aktivity: Příprava uchazečů o práci v organizaci, seznámení s chodem organizace.
Každý nový uchazeč bude „přiřazen“ ke stálému, zaučenému pracovníkovi, který ho provede
procesem seznámení se s organizací. Uchazeč vedle odborného školení (poskytované
organizací) bude seznámen s chodem organizace, s jednotlivými aktivitami, které jsou
poskytovány potřebným, navštíví za doprovodu dalších stálých pracovníků první potřebné.
Doprovod zkušenějšího pracovníka bude probíhat u nového zaměstnance 3 měsíce, tak aby
byl dobře seznámen se službami a mohl kvalitně poskytovat potřebnou péči. Nábor nových
pracovníků bude pokračovat postupně tak, jak budou narůstat počty klientů a druhy
poskytovaných aktivit. Přednost budou dostávat osoby znevýhodněné na pracovním trhu,
dlouhodobě nezaměstnaní.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

x

2.250.000 Kč/rok
dotace Ministerstva práce a sociálních věcí,
úřad práce, dotace od nadace

dokumentace: viz. každoroční žádosti o dotaci na MINISTERSTVO PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
výstupy: 15 nově vytvořených pracovních míst
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
Zdroj financování:
71

Finanční mechanismus EHP
Opatření 3. Rozvoj lidských zdrojů – 3.2 Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v
regionu
Řídící orgán/kontakt: Národní kontaktní místo (NKM) – ministerstvo financí
Kontakt:
www.eeagrants.cz
Typ žadatele: organizační složka státu, příspěvková organizace zřízená organizační složkou
státu, kraj, organizace zřízená nebo založená krajem/obcí (kraj/obec musí mít v organizaci
většinový majetkový podíl), obec, svazek obcí, vzdělávací/výzkumné instituce, nestátní
neziskové organizace (NNO), instituce životního prostředí, dobrovolné a společenské
instituce, podnikatelský subjekt.
Min./max. finanční velikost akce: maximální výše grantu je 250 000 EUR
Možnost předkládat žádost: pravděpodobně léto 2008
Zdroj financování:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
Prioritní osa 3
Oblast podpory: 3.1. Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor řízení pomoci z ESF
Kontakt:
Kartouzská 4, 150 00 Praha 5, tel. sekretariát: 257 196 841, www.esfcr.cz
Zprostředkující subjekt:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
odbor sociálních služeb, tel. sekretariát: 221 922 396
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: první výzvy – podzim 2007, dále dle
rozhodnutí ŘO
Žadatelé – příjemci: orgány státní správy a jimi zřizované organizace, kraje, obce,
organizace zřízené kraji a obcemi, NNO, poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, organizační složky státu a příspěvkové organizace státu
Minimální / maximální rozsah uznatelných nákladů na projekt: min. cca 500 tis. Kč / max.
neuvedeno (forma globálního grantu)
Typ a forma podpory: globální granty, podpora formou nevratné finanční dotace až do 100%
výše uznatelných výdajů
Maximální délka trvání projektu: 2 roky
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.8.1
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.8
Bc. Kamila Sedláková, instituce: OS Spokojený domov

název aktivity: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (PŘESTAVBA KOTELNY)
popis aktivity: Vytvoření centra denních a respitních služeb. Zařízení bude podporovat
potřebné osoby v jejich původním - domácím prostředí, umožní zkvalitnění života osob
s handikepem. Poskytovány budou denní ale i krátkodobé pobytové služby (úlevové).
V přebudované bývalé budově mazutové kotelny v Mnichově Hradišti (je nakreslená
architektonická studie architektem M. Netoličkou) bude vytvořeno sociální centrum pro
potřebné osoby, zejména pro seniory, osoby trpící demencí případně psychickým
onemocněním, těžkým zdravotním handikepem. Zařízení bude poskytovat aktivizační služby,
vzniknou zde chráněné dílny, kavárna - čajovna na půl cesty, součástí aktivit bude také
rehabilitace sociální a zdravotní. Samozřejmou součástí bude vytvoření několika pracovišť
pro zdravé i handicapované, včetně chráněného pracoviště. Součástí zařízení budou také
domovinky pro potřebné s důrazem na osoby postižené demencí a seniory, kteří vyžadují
celodenní péči, a osoby s fyzickým handikepem. Poskytována bude jak respitní péče denní,
krátkodobá ale i střednědobá v prostorách zařízení.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

2010

41.000.000 Kč (včetně vybavení)
Evropský sociální fond,
sponzoři, komerční úvěr

dokumentace: architektonický návrh na přebudování budovy kotelny, včetně vyjádření se
k projektu ČEZ, STP, HZS, VaK, stavební povolení
výstupy: Vybudovaný objekt pro komplexní zajištění denních, rehabilitačních, aktivizačních
ale i úlevových sociálních služeb v Mnichově Hradišti.
Zdroj financování:
Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy
Oblast podpory: 3.2 – Rozvoj měst, oblast Sociální integrace
Řídící orgán: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy - Úřad Regionální rady
Kontakt:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 602, www.ropstrednicechy.cz
Předpokládané datum výzvy: 1. výzva od 1.2. – 30. 3. 2008, další stanoví Řídící orgán
Žadatelé – příjemci: obce, města od 5 000 – 50 000 obyvatel, organizace zakládané obcemi,
nestátní neziskové organizace
Výše podpory: až 85 % z uznatelných nákladů projektu (minimální přípustná výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 mil. Kč.).
Maximální délka trvání projektu: 2 - 3 roky (dle toho, kdy bude vyhlášena výzva).

73

číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.8.2
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.8.
Bc. Marie Smutná, instituce: Domov Modrý kámen, p.s.s.

název aktivity: VÝSTAVBA ALTÁNU V PARKU U DOMOVA MODRÝ KÁMEN, P.S.S.
popis aktivity: Postavit altán 6 x 7 metrů, zastřešený, s přístupovým chodníkem, osázené a
upravené okolí.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 03/2008
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

06/2008

150.000 Kč
fondy Evropské unie
sponzorské dary a vlastní

dokumentace: plán stavby, plán zahradních úprav, finanční rozpočet
výstupy: klidová část v blízkosti stavby zastíněné proti slunečním paprskům a případné ukrytí
proti jemnému dešti, pro klienty Domova Modrý kámen, p.s.s. cílový prostor pro děti z MŠ.
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.8.3
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.8
Bc. Marie Smutná, instituce: Domov Modrý kámen, p.s.s.

název aktivity: KLIMATIZACE V TŘETÍM PODLAŽÍ V DOMOVĚ MODRÝ KÁMEN,
P.S.S.
popis aktivity: Zabudováním klimatizace se zpříjemní život seniorům.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 3/2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

6/2008

200.000 Kč
Město Mnichovo Hradiště
fondy Evropské Unie

dokumentace: stavební dokumentace
výstupy: Klienti budou moci odpočívat během dne ve svém pokoji i v letních měsících. Nyní
tráví více času po chodbách.
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

2.8.4
2 – SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA
2.8.
Bc. Marie Smutná, instituce: Domov Modrý kámen, p.s.s.

název aktivity: VÝSTAVBA TERASY
popis aktivity: Upravit část chodby s vybouráním výstupu z budovy do parku a následně
zbudovat terasu a prostor oplotit.
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 03/2008
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

08/2008

350.000 Kč
strukturální fondy Evropské unie
Město Mnichovo Hradiště

dokumentace: stavební dokumentace, finanční rozpočet, požární dokumentace
výstupy: Umožnění klientům upoutaným na lůžko přijet na čerstvý vzduch, pro klienty
s demencí zabezpečit bezpečný a klidný pobyt venku, bez zvídavých pohledů spoluobčanů.
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
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Prioritní oblast 3 Osoby ohrožené sociálním vyloučením
číslo aktivity:
3.1.1
priorita:
3 – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
opatření:
3.1
odpovědná osoba: Michaela Plocková, DiS., instituce: Centrum terénních programů
Semiramis o.s.
název aktivity: TERÉNNÍ PROGRAM MNICHOVO HRADIŠTĚ
popis aktivity: Terénní program pro uživatele drog realizuje Centrum terénních programů
Semiramis o.s. v Mnichově Hradišti od 1.10.2007.
Cíle programu:
- kontakt problémových uživatelů drog, jejich motivace k léčbě, prostřednictvím výměny
použitého injekčního materiálu zabránit šíření infekčních chorob (VHC, HIV) mezi touto
populací
- ochrana veřejného zdraví prostřednictvím sběru odhozeného injekčního materiálu
- monitorování a mapování drogové scény v Mnichově Hradišti
V rámci terénního programu Mnichovo Hradiště bylo našimi pracovníky do 24.10.07
kontaktováno 25 uživatelů drog, jimž bylo vyměněno 1.975 ks injekčního materiálu.
Vzhledem k vytíženosti služby počítáme s kontinuálním pokračováním programu i v roce
2008. V roce 2007 byl projekt Terénní práce v Mnichově Hradišti financován z rozpočtu
Krajského úřadu Středočeského kraje a Evropské unie (SROP). Celkové náklady projektu
v roce 2007 činily 51.000 Kč. V roce 2008 předpokládáme rozpočet ve výši 202.600 Kč, při
cca 20ti% spoluúčasti města (40.000 Kč).
Projekt Terénní program Mnichovo Hradiště je součástí koncepce terénní práce ve 13 městech
Středočeského kraje, který od roku 2001 realizuje Centrum terénních programů Semiramis
o.s.
Reference na činnost Centra terénních programů Semiramis o.s. lze získat u následujících
osob:
Krajská protidrogová koordinátorka Středočeského kraje PhDr. Pavla Doležalová
+420 724 180 789, dolezalova@kr-s.cz
Mgr. Ing. Jiří Staníček – o.s. Laxus Hradec Králové +420 777 033 601, stanicek@laxus.cz
Místostarosta – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Bohumil Javůrek +420 326 909 399,
zastupce3@mesto.brandysnl.cz
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 1/2008 konec (měsíc/rok):
finance:

celkové náklady:
zdroje:

12/2008

202.600,- Kč
Krajský Úřad Středočeského kraje
Evropská unie, SROP , Město Mnichovo Hradiště

dokumentace: Projekt Terénní program Mnichovo Hradiště je v souladu s Národní
protidrogovou strategií a Krajskou protidrogovou strategií Středočeského kraje. Je součástí
Sítě zdravotních a sociálních služeb Středočeského kraje.
výstupy:
- Zmapovaná situace na drogové scéně v Mnichově Hradišti – počet uživatelů drog, druhy
užívaných drog, způsoby aplikace, struktura dle věku, pohlaví.
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- Monitorované a pravidelně kontrolované lokality, kde se objevuje odhozený injekční
materiál, sběr tohoto materiálu, působení na uživatele, kteří v těchto lokalitách injekční
materiál odhazují.
- Změna v rizikovém chování klientů, uživatelů drog – dle našich zkušeností u 70ti procent
klientů předpokládáme zmírnění rizikového chování (sdílení injekčního materiálu, bezpečný
sex, přechod na méně rizikový způsob užívání, nástup na léčbu ze závislosti)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009
Zdroj financování:
Program prevence kriminality na místní úrovni
Řídící orgán/kontakt: Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
Možnost předkládat žádost: k 31.12. roku, který předchází roku realizace projektu.
Základní podmínky předkládání žádosti:
Dotace musí mít především motivační charakter,
musí iniciovat aktivity směřující k prevenci kriminality
Typ žadatele: Obce, statutární města, vyšší územně správní celky
Min./max. finanční velikost akce: vybudování městského kamerového dohlížecího systému –
další etapy (rozšíření o kamerové body) max. 700 000,- Kč; v případě měst s počtem obyvatel
nad 70 tisíc max. 1 000 000,- Kč
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číslo aktivity:
priorita:
opatření:
odpovědná osoba:

3.1.2
3 – OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
3.1
Mgr. Martina Brzobohatá, instituce: Jekhetani Luma–Společný Svět, o. s.

název aktivity: TERÉNNÍ PROGRAM LUMA
popis aktivity: Poskytování dané služby pro klienty z regionu Mnichovohradišťsko. Podpora
již provozované aktivity organizace Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., poskytující tuto
registrovanou službu klientele ze spádové oblasti bývalého okresu Mladá Boleslav (od /2006).
Cíle programu: Podpora osob z cílové skupiny přímo v místě jejich přirozeného pobytu, v
lokalitách ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených, a pro osoby
sociálně vyloučené nebo tímto ohrožené (poradenství, intervence, doprovod na úřady apod.
dle standardů služby).
doba trvání aktivity - začátek (měsíc/rok): 1/2008
finance:

celkové náklady:
zdroje:

konec (měsíc/rok):

x

2.000.000 Kč/rok
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Nadace Terezy Maxové
Krajský Úřad Středočeského kraje
další zdroje dle aktuálních možností

dokumentace: Standardy služby Terénní program LUMA, projekt Terénní program LUMA.
výstupy: Závěrečná zpráva o projektu, tiskové zprávy, záznamové archy klientů (interní
materiál)
Zdroj financování:
Humanitární fond Středočeského kraje
Financující subjekt: Středočeský kraj, odbor zdravotnictví
Kontakt:
www.kr-stredocesky.cz , odkaz Grantová a dotační řízení
Typ žadatele: právnická i fyzická osoba, vyvíjející činnost na území Středočeského kraje
Předpokládané datum vyhlášení výzvy: podzim 2008
Maximální délka trvání projektu: kalendářní rok 2009

Zdroj financování:
Dotace poskytovatelům sociálních služeb
Financující subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb
Kontakt:
tel. sekretariát: 221 922 396, www.mpsv.cz, odkaz Sociální služby
žádosti Prostřednictvím Středočeského kraje, Krajského úřadu, odboru sociálních věcí
Typ žadatele:
registrovaní poskytovatelé sociálních služeb
Předpokládané datum vyhlášení dotačního programu: podzim 2008
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Příloha 1: Účastníci komunitního plánování
Členové řídící skupiny
Jméno a příjmení
Jitka Altmanová
Martina Koliášová
Bc. Soňa Košková
Mgr. Martina Brzobohatá
Vladimíra Michalová
Alena Košková
Mgr. Zdenka Flugrová
Bc. Kamila Sedláková
Bc. Marie Smutná
Hana Bartoňová
Lenka Kočišová
Bc. Lenka Makrlíková
Marie Sieberová
Ivana Hanušová
Jarmila Moravčíková
Pavlína Valentová
Pavel Plaček, DiS.
Anna Nohynková
Martina Bachová
Mgr. Pavel Paclt
JUDr. Josef Forst
Růžena Kavková
RSDr. Jaroslav Kunst
Helena Charvátová
Jitka Stöfsová

Instituce
Typ účastníka
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Jekhetani Luma – Společný Svět, o.s.
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště
REP – občanské sdružení
OS Spokojený domov
Domov Modrý kámen, p.p.s.
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Městský úřad Mnichovo Hradiště
CHPS Mnichovo Hradiště
CHPS Mnichovo Hradiště
ČČK - MS
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Občanské sdružení Semiramis
Komise Rady města
Obec Baráčníků Mnichovo Hradiště
Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města
Diecézní charita Litoměřice
Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města
Komise Rady města

80

4.2.

Členové pracovních skupin

PRACOVNÍ SKUPINA 1 - PRO OBLAST „DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA“
Jméno a příjmení
Instituce
Helena Charvátová (vedoucí skupiny) Zastupitelstvo města
Jitka Altmanová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Martina Koliášová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Bc. Soňa Košková
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Mgr. Martina Brzobohatá
Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s.
Vladimíra Michalová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Jitka Stöfsová
Komise Rady města
Alena Košková
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Mgr. Zdenka Flugrová
REP – občanské sdružení
Bc. Kamila Sedláková
OS Spokojený domov
Mgr. Pavlína Filipová
OS Spokojený domov

PRACOVNÍ SKUPINA 2 - PRO OBLAST „SENIOŘI A ZDRAVOTNÍ
PROBLEMATIKA“
Jméno a příjmení
Instituce
Zastupitelstvo města
RSDr. Jaroslav Kunst (vedoucí
skupiny)
Bc. Marie Smutná
Domov Modrý kámen, p.p.s.
Vladimíra Michalová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Hana Bartoňová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Lenka Kočišová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Bc. Kamila Sedláková
OS Spokojený domov
Bc. Lenka Makrlíková
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Marie Sieberová
CHPS Mnichovo Hradiště
Ivana Hanušová
CHPS Mnichovo Hradiště
Jarmila Moravčíková
ČČK - MS
Pavlína Valentová
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Eva Mařanová
Domov pod skalami, Kurovodice
Eva Dlasková
Domov pod skalami, Kurovodice
Renata Lojová
Domov pod skalami, Kurovodice
Mgr. Pavlína Filipová
OS Spokojený domov
Mgr. Miroslav Sýkora
OS Spokojený domov
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PRACOVNÍ SKUPINA 3 - PRO OBLAST „OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM“
Jméno a příjmení
Instituce
JUDr. Josef Forst (vedoucí skupiny) Zastupitelstvo města
Bc. Soňa Košková
Městský úřad Mnichovo Hradiště
Mgr. Martina Brzobohatá
Vladimíra Michalová
Mgr. Zdenka Flugrová
Bc. Kamila Sedláková
Pavel Plaček, DiS
Martina Bachová
Mgr. Pavel Paclt

Jekhetani Luma – Společný Svět, o.s.
Městský úřad Mnichovo Hradiště
REP – občanské sdružení
O.S. Spokojený domov
Semiramis, občanské sdružení
Obec Baráčníků, veřejnost
Zastupitelstvo města
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