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Tento materiály navazuje na Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Kralupy nad Vltavou a
ORP na období 2015 - 2019.
Jedná se o Akční plán na rok 2015 a 2016, ve kterém jsou podrobně rozpracovány jednotlivá opatření,
které naplňuji schválené priority na období 2015 – 2019.
Akční plán je členěn na jednotlivá opatření, jinak řečeno projekty, které popisují kroky pro dané časové
období.
Každé opatření obsahuje zdůvodnění potřeby jeho realizace, pokud jsou dostupné kvantitativní údaje,
např. počty osob, které danou službu potřebují, či počet uživatelů služeb.
Rozsah popisu opatření odpovídá údajům, které se podařilo získat, včetně možností řešení. V průběhu
času je potřeba se všemi opatřeními pracovat ve vazbě k aktuálním změnám a vývoji. Dále jsou uvedeny
konkrétní kroky, nutné pro jejich naplnění v daném čase, pro koho je opatření určeno a jaký bude mít
dopad. Současně jsou uvedeny konkrétní výstupy pro možnost vyhodnocování naplnění daného
opatření.
V neposlední řadě je uveden zmiňovaný časový harmonogram, který je ve většině případů rozpracován
v rámci každého roku. Na závěr jsou uvedení možní či současní realizátoři a možní či současní partneři
pro realizaci opatření.
Uvedené finanční náklady uvedené u jednotlivých opatření, jsou celkové finanční náklady na službu,
které jsou financovány z více zdrojů. Tam kde nejsou finance uvedeny, tak v době zpracování nebyly
známy. Uvedeny jsou i možné zdroje pro zajištění financí na jejich realizaci.
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1 Podpora poradenských a preventivních služeb
1.1

Udržení kvalitního odborného sociálního poradenství pro celé území ORP

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina

Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

„Odborné sociální poradenství“ jednoznačně přispívá k řešení
nepříznivých sociálních situací, poskytuje uživateli především odborné,
pravdivé informace, které mu pomáhají s orientací v jeho životní situaci a
následně ho může přivést na možná řešení. Takovéto poradenství je
založeno na principech bezplatnosti, nestrannosti, individuálním přístupu
a zejména na diskrétnosti. Odborné sociální poradenství je jednou
z registrovaných sociálních služeb zákona č. 108/2006 Sb. v platném
znění. Služba poskytuje odborné poradenství osobám, které se nacházejí
v těžké životní situaci, přirozeně doplňuje a zahrnuje informace
o sociálních službách, ale také informace o možnosti získání další pomoci.
V současné době zajišťují odborné sociální poradenství poskytovatelé
sociálních služeb a Městský úřad Kralupy nad Vltavou – odbor sociálních
věcí, školství a kultury. Z poskytovatelů nabízí v této oblasti nejvíce služeb
Farní charita Kralupy nad Vltavou. Služba je dostupná pouze na území
města, občané ze spádových obcí musí přijet do Kralup.
-

Udržení současného rozsahu služeb
Aktivní sledování změny a novinky v oblasti svého působení, ale i
změny a novinky na regionální, celorepublikové a evropské rovině,
náležitě na ně budou reagovat.
- Vzájemné spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli odborného
sociálního poradenství ORP.
- Zvýšení informovanosti o dostupnosti služeb v ORP
Osoby, které nemají dostatek informací nebo neumí s danou informací
pracovat, dále ti kteří se nachází v obtížné životní nebo nepřehledné
situaci.
Poskytování kvalitního odborné sociální poradenství se systémem
návaznosti a „spolupráce“ mezi jednotlivými poskytovateli na území ORP.
Počet klientů poraden
Zvýšení kompetencí občanů v řešení jejich obtížné životní situace.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, poskytovatelé

Partneři

spádové obce

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

Středočeský kraj, město Kralupy nad Vltavou, spádové obce
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1.2

Zajištění služeb finanční poradny

Popis a
zdůvodnění

„Služby finanční poradny“ v rámci sociálního poradenství jednoznačně
přispívají k řešení finančních situací a tím i nepříznivých sociálním situacím.
Poskytuje uživateli především odborné, pravdivé informace a finanční
rozbory, které mu pomáhají s orientací a správně zvolenou cestou
k vyřešení minimálně finančního problému. Takovéto poradenství je
založeno na principech bezplatnosti, nestrannosti, individuálním přístupu a
zejména na diskrétnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
Služba finanční poradny je speciálním odvětvím odborného sociálního
poradenství na druhé straně, pokud je poskytována mimo sociální oblast, je
poskytována komerčními firmami, je vesměs zpoplatněna nebo je
poskytována v rámci bankovních společností zdarma. V těchto případech,
však mohou tyto služby inklinovat k prospěchu společnosti poskytující tuto
nabídku a nejsou tedy vždy k prospěchu klienta, současně klienti v těžké
životní situaci si je nemohou z finančních důvodů dovolit.
Orientace ve světě nabídek je čím dál tím těžší. Působení reklam a dokonalé
medializace potřebnosti stahuje většinu populace do dluhových pastí nebo
finančnímu krachu. Lidé ztrácejí pevnou půdu pod nohama a ukazovaná
potřeba se stává atraktivnější než živobytí a střecha nad hlavou. Výskyt
tohoto jevu je čím dál tím častější.
Někteří občané ztrácí kontrolu tak že: nakupují životu „nepotřebné“ věci na
úkor nezaplacení nájemného, nakupuji potraviny nutričně slabé, na
atraktivní věci využívají bankovních i nebankovních půjček, které nejsou
schopni zaplatit. Naopak prodejci aktivně využívají emočního rozpoložení,
bez ohledu na schopnost zvládnutí produktu, ve svůj a firemní prospěch.
Toto platí i v Kralupech a okolí.
Na základě výše popsaného je nutností aktivně působit na jedince už
v raném věku, ještě před vstupem do samostatného života (např. projekt
finanční gramotnosti) a poskytovat služby finančního poradenství pro ty,
kteří již do samostatného života vstoupili a nedokáží si poradit s finančním
rozpočtem a dostávají se do finančních krizí nebo svou situaci absolutně
nezvládají. Současně je potřeba poskytovat dluhové poradenství, služby
spojené s oddlužením apod. i dospělým občanům.
V současné době poskytuje v omezené míře tuto pomoc Farní charita
Kralupy nad Vltavou. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli
odborného sociálního poradenství ORP. Odborná pracoviště budou aktivně
sledovat aktuality v oboru. Dle možností se budou účastnit školení finanční
problematiky (odborné finanční poradenství, změny v přidružených
zákonech,…). Monitorovat poptávku a odhalovat skryté „finančně
negramotné“ pro případný vznik samostatného finančního poradenství.

Klíčové
plánované
aktivity

-

-

Zachování a podpora stávajících služeb sociálního poradenství
Hledání možnosti zintenzivnění služeb dluhového poradenství a
možností oddlužení
Informování o dostupnosti služby
Realizaci programů pro děti a mládež jako prevenci
Podpora poradenství pomáhající řešit exekuce
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Cílová skupina

Osoby, které nejsou schopny rozložit finanční obnos v čase a zabezpečit tak
primární potřeby; zadlužené, případně zatížené exekucí; které vyhlásily
osobní bankrot; finančně negramotné.

Výstup – co
bude
výsledkem

Počet osob, které využily služby finanční poradny (celkový počet)

Dopad na
cílovou
skupinu

Dostupné nástroje pro řešení tíživé situace pro cílovou skupinu.
Dostupnost preventivních aktivit.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Farní charita Kralupy nad Vltavou a
další poskytovatelé

Partneři

Úřad práce

Harmonogram

2015 a 2016
Jednání s ÚP vždy v první a druhé polovině roku

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

Dotace, fondy, projekty ….
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1.3

Hledání možností dostupnosti partnerské poradny

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

V Kralupech nad Vltavou a v nejbližším okolí chybí poradenské služby, a
to zejména poradny, které by lidem pomáhaly řešit krizové situace v
rodině, a to i dětské. S přibývajícími rozvratem rodin souvisí úprava
poměrů, čímž dochází k soupeření o děti. Rodiče pak tyto situace
nezvládají řešit. Pokud by měli rodiče v těchto situacích zájem řešit svůj
problém prostřednictvím poradny, nemají se kam obrátit. Při dojíždění do
poradny ve vzdálenějším městě, jim může bránit nedostatek financí.
Dostupnost služby je nutné řešit ve spolupráci se zkušeným
poskytovatelem, např. z jiného území a umožnění jeho působení
minimálně jednou týdně. Na tuto skutečnost je nutné navázat
pravidelným vyhodnocením, informovaností o dostupnosti služby.
-

Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem

Dopad na
cílovou skupinu

Hledání možností zajištění prostoru pro poskytování služby
Oslovení možných/vhodných poskytovatelů/odborníků
Iniciace společného jednání a návrh postupu
Zajištění finančních prostředků/vyhodnocení nákladovosti
Vyhodnocení možností/rozsahu
Uzavření smlouvy s poskytovatelem o spolupráci
Poskytování služby

Partneři, manželé a rodiny v krizové životní situaci, s problémy ve vztazích
-

Záznam vyhodnocení možností zajištění poradenství
Vyhodnocení nákladů
Návrh zajištění zdrojů
- Smlouva s poskytovatelem/odborníkem
Dostupná pomoc při řešení náročných životních situací spojených
s problémy v mezilidských vztazích, eliminace problémů spojená
s rozchody, rozvody, pomoc při úpravě poměrů – dohodě rodičů, méně
rozvrácených partnerů, manželů a rodin, snížení rozvodovosti

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou, PhDr. Majerová, případně další poskytovatelé
nebo odborníci na poradenské služby

Partneři

Farní charita Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé

Harmonogram

-

-

Oslovení možných/vhodných poskytovatelů/odborníků a jednání
o rozsahu služby – do 6/2015
Zajištění finančních prostředků – 12/2015
Uzavření smlouvy s poskytovatelem o spolupráci 12/2015
Poskytování služby od 1/2016

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

město Kralupy nad Vltavou, MPSV
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1.4

Hledání možností vzniku job poradny

Popis a
zdůvodnění

Ve městě Kralupy nad Vltavou a v jeho spádových obcích je řada
nezaměstnaných, kteří zároveň nejsou schopni sami bez cizí pomoci
hledat zaměstnání. Jedná se o osoby ohrožené sociálním vyloučením, o
osoby v krizi, nebo o osoby s nedostatečným vzděláním. Všichni potřebují
pomoci jak s vyhledávání pracovních možností, tak i s přípravou na
výběrové řízení. Často nemají ani přístup na internet, nebo ho nejsou
schopni využít. Pro tyto osoby je účinnou pomocí Job poradna, která
nabízí rozšířenou pomoc v oblasti hledání zaměstnání. Pracovníci Job
poradny pracují s každým klientem individuálně a snaží se ho všechny tyto
dovednosti naučit, aby byl dále schopný se zorientovat na trhu práce
v rámci svých možností.
V současné době tuto pomoc nabízí pouze Farní charita Kralupy nad
Vltavou. Tuto službu je třeba zachovat, protože je i jediná svého druhu a
je potřeba. V blízkém okolí nikdo tuto službu nenabízí.
Služby Job poradny zahrnují tyto činnosti:
• Poradenství v oblasti uplatňování na trhu práce
• Pomoc při hledání zaměstnání
• Poradenství v oblasti vzdělávání
• Asistence a pomoc při jednání s úřady
• Poskytování kontaktů a zprostředkování kontaktů na instituce a
organizace
Klíčovou je spolupráce s Úřadem práce a průběžné vyhodnocování
možností spolupráce.

Klíčové
plánované
aktivity

-

Zajištění informovanosti o možnosti využití této služby
Udržení poskytování služby Job poradny
Podpora spolupráce s ÚP

Cílová skupina

-

Osoby v krizi
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výstup – co
bude výsledkem

-

Počet podpořených osob
2 x ročně jednání s ÚP o spolupráci

-

Dopad na
cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Farní charita Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé

Partneři

město Kralupy nad Vltavou, Úřad práce

Harmonogram

2015 a 2016
Jednání s ÚP vždy k poslednímu červnu a prosinci daného roku

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

MPSV, Středočeský kraj, město Kralupy nad Vltavou
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1.5

Podpora preventivních programů do škol

Popis a
zdůvodnění

V současné době probíhají preventivní programy ve všech školách
v Kralupech nad Vltavou a jeho spádovém území. Potřebnost těchto
programů stále roste a je třeba je zachovat a průběžně reagovat na to, jak
se mění potřeby a problémy dětí a mládeže (tj. mimo jiné snižování
věkové hranice dětí, kterých se rizikové jevy týkají). Děti a mládež tráví
velkou část svého času ve školských zařízeních a proto je nutné se zde
zaměřit na prevenci rizikového chování.
Preventivní programy je potřeba realizovat na všech stupních škol. Již
v mateřských školách MŠ dochází k prvním krátkým osvětovým akcím,
které jsou zaměřeny především na bezpečnost dětí. Na prvním stupni ZŠ
je nutné se zaměřit na prevenci rizikového chování žáků, s výběrem témat
respektujících požadavky a specifika mladší cílové skupiny (např. práva a
povinností dítěte, komunikace mezi žáky, volba kamarádů, bezpečné
trávení volného času, nebezpečí a nástrahy internetu, tolerance,
multikulturalita, šikana, prevence kouření a užívání alkoholu). Na druhém
stupni ZŠ by měla být prevence rizikového chování (např. komunikace a
vztahy v kolektivu, šikana, kyberšikana, závislostní chování včetně
nelátkových závislostí, partnerství a sex zahrnující i prevenci sexuálně
přenosných nemocí, kriminalita a trestní zodpovědnost apod.). V rámci
preventivních programů by měly být posíleny vztahy mezi žáky a
pedagogy a zlepšena jejich komunikace v rámci kolektivu. Tyto
skutečnosti dokládají i analýzy potřeb (názvy budou doplněny).
-

Klíčové
plánované
aktivity

-

-

Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem

Vyjednání spolupráce školských zařízení na realizaci preventivních
programů.
Zpracování preventivních programů na daný rok v každé škole.
Rozvržení jejich realizace v rámci školských zařízení
Organizační zajištění naplňování plánů prevence.
Zajištění finančních prostředků na realizaci programů.
Realizace programů.
Průběžný monitoring
Vyhodnocení programů, na základě kterého bude sestaven
preventivní program na následující rok (dle potřeb jednotlivých
kolektivů a škol bude docházet k doplnění a úpravě preventivních
programů).

žáci a studenti škol, pedagogové
Počet zrealizovaných programů
Počet žáků, které jím projdou
Zpracované strategie škol a plán prevence

V budoucnu méně problémů spojených se školním prostředím snížení
Dopad na
cílovou skupinu rizikového chování, včasné podchycení problémů žáků a studentů,
eliminace problémů, menší soc. dopady na žáka a jeho okolí.
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

školy a jejich zřizovatelé, Semiramis, Městská policie a další organizace
působící v této oblasti

Partneři
školy, město Kralupy nad Vltavou

Harmonogram

Leden – březen 2015 – zpracování plánu preventivních programů na rok
Leden – prosinec 2015 realizace
Prosinec 2015 vyhodnocení a zpracování plánu na rok 2016
Září – prosinec 2015 zajištění finančních prostředků

Předpokládané
finanční
náklady

město rozděluje každoročně 200.000 do škol, zbývající náklady si hradí
školy

Možné zdroje
financování

MŠMT, MV, Úřad vlády, město Kralupy nad Vltavou
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2 Podpora terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se
sníženou soběstačností
2.1

Udržení a rozvoj pečovatelské služby a podpoření rozšíření do spádových obcí

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Ze Sociodemografické analýzy na území obce s rozšířenou působností
Kralupy nad Vltavou zpracované v roce 2014 je známo, že celkově žije
v rámci ORP Kralupy nad Vltavou cca 5000 obyvatel v seniorském věku (tj.
starších 65 let. Celkově se jedná o 13% z celkového počtu všech obyvatel,
přičemž tento podíl průběžně narůstá. K tomuto počtu je připojit i další
obyvatele, kteří nedosáhli seniorského věku, ale z různých důvodů
(především zdravotního stavu), potřebují také pomoc při péči o sebe.
Jako jedna z možností, jak pomoci těmto obyvatelům, se nabízí
pečovatelská služba. V současné době je pečovatelská služba poskytována
především ve městě Kralupy nad Vltavou a ve spádových obcích pouze
omezeně, ve městě Kralupy nad Vltavou v kapacitě 200 osob. Vzhledem
k výše uvedenému, je nutné současné kapacity pečovatelské služby
udržet. Je nutné dále rozšířit její působnost ve spádových a zajistit
občanům i z těchto obcích potřebnou pomoc a podporu. K jejímu zajištění
je potřeba finanční spoluúčast spádových obcí a zvýšení informovanosti.
Dále je nutné obhájit zvýšení potřeby finanční podporu na Středočeském
kraji.
- Informovanost o poskytovaných službách (články v místním tisku)
- Vyjednávání o finanční podpoře ze strany spádových obcí pro
poskytování pečovatelské služby (jednání se starosty obcí)
- Uzavření smluv o spolupráci se spádovými obcemi
- Udržení současné kapacity služby
- Poskytování služby novým klientům

Cílová skupina

-

Senioři, osoby se zdravotním postižením

Výstup – co
bude výsledkem

-

Počet článků o nabídce pečovatelské služby (5 ročně)
Zápis z jednání se starosty ( 4 )
Počet nově přijatých klientů do služby (ve městě Kralupy nad Vltavou
a v jeho spádových obcích)

Dopad na
cílovou skupinu

Zvýšení možnosti volby, pro občany, kteří potřebují péči a chtějí zůstat
v domácím prostředí bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Organizační složka Sociální služby města Kralupy n. V. a další
poskytovatelé

Partneři

Město Kralupy nad Vltavou a spádové obce

Harmonogram

Články v místním tisku – 1 x 2 měsíce
1 – 6/2014 – jednání s obcemi
1 – 12/2015 – poskytování služby
5 – 12/2015 – zvýšení dostupnosti ve spádových obcích

Předpokládané
finanční náklady

Současné náklady na pečovatelskou službu pouze v Kralupech nad Vltavou
– cca 4.000.000,- /200 klientů Kč za rok

Možné zdroje
financování

MPSV, město Kralupy nad Vltavou, spádové obce, uživatelé služby
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2.2

Zajištění dostupnosti odlehčovací služby

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Ze Sociodemografické analýzy na území obce s rozšířenou působností
Kralupy nad Vltavou zpracované v roce 2014 je známo, že celkově žije
v rámci ORP Kralupy nad Vltavou cca 5000 obyvatel v seniorském věku (tj.
starších 65 let). Celkově se jedná o 13% z celkového počtu všech obyvatel,
přičemž tento podíl průběžně narůstá. Část těchto obyvatel již potřebuje,
nebo bude v nejbližší době potřebovat pomoc svých blízkých. Do tohoto
počtu lze zahrnout i další obyvatele, kteří nedosáhli seniorského věku, ale
z různých důvodů (především zdravotního stavu), potřebují také pomoc
při péči o sebe. Dle závěrů z analýzy osob se zdravotním postižením,
vyplývá nedostupnost služby, která umožní rodině dlouhodobě pečovat i
v situacích, kdy pečující potřebuje navštívit lékaře, hospitalizaci
v nemocnici nebo se věnovat chvíli sám sobě (možnost dovolené). Jako
jedna z možností, jak pomoci těmto obyvatelům je odlehčovací služba.
Odlehčovací služba zajišťuje pomoc v rodinách, které pečují o své blízké
(seniory, nebo osoby s postižením). Odlehčovací služba zajistí potřebnou
péči přímo v domácím prostředí. Rodina s touto pomocí dokáže lépe a
déle o své blízké pečovat. V současné době je odlehčovací služba
poskytována především ve městě Kralupy nad Vltavou a ve spádových
obcích pouze omezeně. Vzhledem k narůstajícímu počtu osob, které
potřebují pomoc svých blízkých, je nutné odlehčovací službu podporovat a
rozšiřovat ji po spádovém území. Současná kapacita služby je 16 klientů.
- Zajistit informovanost o odlehčovací službě
- Udržet podporu současných kapacit odlehčovací služby
- Iniciovat jednání ve spádových obcích za cílem zajistit spoluúčast na
financování služby
- Podporovat dostupnost odlehčovací služby pro občany spádových
obcí
- Senioři, osoby se zdravotním postižením
- Osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením
-

Počet klientů využívající odlehčovací službu
Záznam z jednání s obcemi
Informační článek o odlehčovací službě

Zvýšení podpory rodin pečovat o své blízké

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Organizační složka Sociální služby města Kralupy nad Vltavou a další
poskytovatelé

Partneři

Město Kralupy nad Vltavou a spádové obce

Harmonogram

Jednání se spádovými obcemi 1 – 3/2015
Článek o odlehčovací službě 3 – 5/2015

Předpokládané
finanční náklady

Současné náklady na odlehčovací službu: 311.000,- Kč (rozpočet města) a
dotace z rozpočtu MPSV je: 70.000,- Kč

Možné zdroje
financování

Středočeský kraj, město Kralupy nad Vltavou, rozpočty jednotlivých
spádových obcí, uživatelé služby
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2.3

Podpora rané péče

Popis a
zdůvodnění

Včasné poskytnutí odborného poradenství a pomoci rodinám, kterým se
narodí dítě s handicapem, je nezbytné proto, aby se rodina dokázala
postarat jak o dítě, tak o zbytek rodiny, pro kterou je to značná zátěž.
Pracovníci rané péče zajistí (případně zprostředkují) rodině veškerou
odbornou pomoc a pomohou dítěti zajistit jeho zdravý vývoj a podpoří
kompetence rodiny. Raná péče slouží i jako prevence proti ústavní péči.
Pomoc je poskytována přímo v rodinách a v případě zájmu mohou rodiny
navázat i kontakty s dalšími rodinami, které pečují o dítě s handicapem.
Raná péče je poskytována rodinám s dětmi s handicapem od narození do
dosažení 7 let věku. V této době je nutné co nejvíce stimulovat vývoj
dítěte tak, aby se mohl maximálně rozvíjet a v dospělosti se o sebe
dokázal v co největší míře postarat (v rámci svých možností). Služby rané
péče pomáhají k předcházení a zmírnění izolace rodin, k jejich začleňování
do společnosti a nabízejí jim i volnočasové aktivity zaměřené přímo na ně.
Dle dostupných statistik Odboru sociálních věcí, školství a kultury z roku
2014 je na území ORP Kralupy nad Vltavou minimálně 13 dětí ve věku do 7
let, s různými formami zdravotního postižení. Tudíž se jedná o počet dětí,
které potřebují služby rané péče.

Klíčové
plánované
aktivity

Podpora terénní služby raná péče dle doložené potřebnosti přímo
v rodině. Návštěvy lékařů v ORP Kralupy nad Vltavou a informování o
dostupnosti a důležitosti rané péče. Každoroční setkání s poskytovatelem
rané péče a vyhodnocení potřebnosti

Cílová skupina

Rodiny s dětmi s handicapem (tělesný, mentální, smyslovým)

Výstup – co
bude výsledkem

- počet klientů, kteří budou služby rané péče využívat
- zápis z 1 schůzky s poskytovateli rané péče – monitoring potřebnosti a
poskytování služby
- počet rodin v péči rané péče
Podpora rodin s handicapovaným dítětem tak, aby tyto děti mohly
vyrůstat s rodiči a sourozenci v prostředí svého domova a dobrých
vztazích. Snížení dopadu tíživé životní situace rodin, kde se dítě narodilo
s tělesným nebo mentálním handicapem. Zdravý vývoj dítěte bez
sociálních a patologických změn.

Dopad na
cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Střediska rané péče v okolí Kralup nad Vltavou (Praha, Slaný) a další
poskytovatelé

Partneři

Odbor sociálních věcí, školství a kultury MěÚ Kralupy nad Vltavou

Harmonogram

1) Navázání kontaktů se Středisky rané péče v Praze a v Slaném
2) Předání kontaktů dětským lékařům na Střediska rané péče pravidelně
jednou ročně – nejpozději do 6 měsíce každého roku
3) V každý rok v lednu informovat o grantových schématech města
Kralupy nad Vltavou poskytovatele rané péče

Předpokládané
finanční náklady

Rozpočet města – grantový systém

Možné zdroje
financování

Státní rozpočet – MPSV, Rozpočet Středočeského kraje
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2.4

Udržení dostupnosti služeb denního stacionáře

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity
Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Na území ORP Kralupy nad Vltavou bylo osob s průkazkou ZTP/P 187,
v roce 2013 vzrostl počet na 188. V roce 2009 to bylo pouze 71, pokles
ovlivnila změny poskytování průkazek a kritérií.
V roce 2013 se na území nacházeli 8 osoby mladší 18 let pobírající PnP ve
III. stupni a 11, kteří pobírají PnP ve IV. stupni. U osob nad 18 let je situace
taková, že ve III. stupni PnP bylo 71 v roce 2013 a 35 ve IV. stupni. Mezi
těmito osobami se nachází cca 10 – 15 osob, jejichž pečující by uvítali
možnost denního stacionáře. Služba v současné době není dostupná ani
ve městě ani v nejbližším okolí.
Na území ORP poskytuje službu denního stacionáře Alzheimercentrum
Zlosyň o.p.s., který má kapacitu 10 klientů. Jedná se o ambulantní formu
služby, jejichž působnost je na celém území ČR.
Je nutné vyhodnotit možnosti jejího zajištění a individuální podpory
poskytovatelům, jejichž služby využívají občané Kralupy nad Vltavou.
-

Rozvoj spolupráce a komunikace s poskytovateli

osoby se zdravotním postižením, chronickým duševním onemocněním,
osoby s kombinovaným postižením
-

Počet klientů využívající službu denního stacionáře

Umožnit žít osobám s různým zdravotním postižením v přirozeném
prostředí a současné umožnění pečujícím osobám uhájit pracovní a
soukromý život.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s.

Partneři

město Kralupy nad Vltavou, spádové obce

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční náklady

Dle individuálních potřeb

Možné zdroje
financování

příspěvky obcí, města Kralup nad Vltavou, dotace na soc. služby
Středočeský kraj
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2.5

Hledání možností zajištění dostupnosti chráněného bydlení

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Je určeno na omezenou dobu pro uživatele, kteří s intenzivní pomocí
asistenta trénují dovednosti potřebné pro zvládnutí samostatného
bydlení. V současné době není k dispozici ve správním obvodu ORP
Kralupy nad Vltavou žádné chráněné bydlení – důvodem je nedostatek
objektů a financí na zajištění služby. Dle analýzy potřeb osob se
zdravotním postižením víme, že o tuto službu je v území zájem především
u rodin s dospívajícími dětmi s různým typem zdravotního postižení, které
sice v současné době službu nepotřebují, ale upozorňují na to, že jejich
děti budou brzo dospělé a budou službu potřebovat. Současně chtějí
bydlet ve městě, kde vyrostli a bydlí jejich rodiče. Dle připravovaného
zákona o sociálním bydlení – města a obce budou mít povinnost vlastnit
cca 20% kapacity bytového fondu ve městě (Garanční fond). Jedním z typů
sociálního bydlení je právě chráněné bydlení. Cílem opatření je hledat
možnosti pro vznik chráněného bydlení v Kralupech nad Vltavou a
spádových obcích. V současné době má město Kralupy nad Vltavou jeden
byt pro zdravotně postižené.
- Oslovit konkrétní rodiny ke spolupráci ve způsobu zajištění služby
- Výběr a zahájení spolupráce s poskytovatelem chráněného
bydlení
- Možnosti vyčlenění/či výstavby městských bytů vhodných pro
vznik chráněného bydlení v ORP Kralupy nad Vltavou
- Nastavení pravidel užívání bytů a provozování služby
- informování o službě a jejím účelu ve vazbě k veřejnosti
- Osoby se zdravotním postižením a se sníženou soběstačností,
která vyžaduje poskytování služeb sociální péče
- Osoby ohrožené sociálním vyloučením (s duševním onemocněním
atd.), Senioři
- Zmapovaná potřebnost chráněného bydlení
- návrh postupu zajištění potřeného počtu bytových jednotek
- záznam z možností spolupráce s potencionálním poskytovatelem
-

Umožnit lidem žít běžným způsobem života v domácím prostředí
Pomoc v začleňování do společenského života
Postupné osamostatňování uživatelů služby

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou

Partneři

obce v rámci ORP, poskytovatelé sociálních služeb

Harmonogram

r. 2015 - mapování poptávky a výběr poskytovatele
r. 2016 - vyčlenění městských bytů a nastavení pravidel
Osobní náklady na koordinaci opatření- Poměrný úvazek koordinátorky
KPSS . Náklady spojené s cíleným šetřením v rozsahu 10 000,- Kč.
Náklady spojené se zajištěním bytových jednotek

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

Město Kralupy nad Vltavou
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3 Podpora služeb pro jednotlivce, rodiny, děti a mládež v krizi
3.1

Udržení a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Popis a
zdůvodnění

Na území města Kralupy nad Vltavou je provozováno jedno nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (dále NZDM). Klub působí pod názvem Rep Sun,
je umístěn v centru města a je provozován Farní charitou Kralupy nad
Vltavou. Zaměřuje se na cílovou skupinu pro děti a mládež ve věku od 6 –
26 let. Současná kapacita nízkoprahového zařízení je 35 klientů za den.
Otevírací doba nízkoprahového zařízení je přizpůsobena dětem a mládeži,
kteří klub navštěvují, a je otevřeno každý všední den vždy v odpoledních
hodinách v době od 13,00-19,00. Děti mají v nízkoprahovém zařízení
možnost využít internet, zahrát si různé hry, nebo si jenom povídat.
Děti a mládež především ve školním věku (tj. v době docházky do ZŠ) tráví
mnoho času dojížděním do Kralup nad Vltavou. Tráví tak mnoho času
čekáním na své spoje, případně chtějí být se svými vrstevníky. Tato
skupina dětí a mládeže potřebuje bezpečný prostor, kde by mohli trávit
svůj volný čas.
Nízkoprahový klub nabízí potřebný prostor, který umožňuje smysluplné
trávení volného času, které je ale zároveň volně přístupný, anonymní a
vstup není zpoplatněn. Děti a mládež tak mají k dispozici prostor, kde se
mohou setkávat neorganizovanou formou, zároveň je však vždy přítomen
sociální pracovník, který zajišťuje jak bezpečnost, tak nabízí případnou
pomoc při řešení jakékoliv složité životní situace návštěvníků.

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina

Na základě závěrů ze zpracované Analýzy trávení volného času
neorganizovaných dětí a mládeže v lokalitě Kralupy nad Vltavou je zřejmá
potřeba aktivně ovlivňovat trávení volného času dětí a mládeže. Současně
je potřeba více pracovat s publicitou dané služby, která se v době
realizace analýzy stěhovala. Současně s realizované analýzy vyplynulo, že
je vhodné pracovat s předsudky dětí a mládeže vůči romským
spoluobčanům a posílit roli informačního centra pro tuto cílovou skupinu,
při řešení obtížných životních situací.
Toto opatření je nutné propojit s opatřením č. 3.6. , které se zaměřuje na
terénní sociální práce s dětmi a mládeži, která je důležitým doplňkem
NZDM a následně vyhodnotit vhodnost druhého místa pro poskytování
služby a jejich dostupnost nejenom v jedné části Kralup.
- Zkvalitnit způsob informování o službě NZDM a možnostech jejího
využití
- Udržení stávající kapacity NZDM
- Podpořit realizaci aktivit vedoucí k eliminaci předsudků dětí a
mládeže mezi sebou
- Každoročně dokládat převis poptávky/naplněnosti kapacity služby
Městskému úřadu Kralupy nad Vltavou
- Propojit s opatřením č. 3.6.
- Vyhodnotit možnosti rozšíření služby pro rok 2016 na jednání
pracovní skupiny
Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
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Výstup – co
bude
výsledkem

-

počet dětí a mládeže navštěvující nízkoprahové zařízení –
předávání 2xročně informací
udržená současná kapacita 35
doložená publicita odpovídající CS
zrealizovaná akce á rok
zápis z jednání pracovní skupiny na téma potřebnost druhého
NZDM

Dopad na
Zajištění prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času
cílovou skupinu dětí a mládeže.
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Farní charita Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé
Město Kralupy nad Vltavou
-

Předpokládané
finanční
náklady
Možné zdroje
financování

-

doložení počtu dětí a mládeže – k 31. 6. a 31. 12. každý rok po
dobu platnosti plánu
první polovina roku 2015 – vytvoření nové/aktuální publicity
vyhodnocení možností a potřeby zřízení druhého NZDM –
12/2015
náklady na publicitu – cca 2 000,- Kč
náklady na udržení služby - provozní náklady min. 3 mil. Kč ročně
náklady na osvětovou akci – cca 5 000,- Kč

rozpočet Středočeského kraje, MPSV, město Kralupy nad Vltavou, nadace
a dílčí granty různých subjektů
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3.2

Udržení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Popis a
zdůvodnění

V současné době je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
poskytována Farní charitou Kralupy nad Vltavou. Tato služba je
poskytována ambulantní a terénní formou. Kapacita ambulantní formy
služby je 40 klientů a terénní 10 klientů. Ambulantně je služba
poskytována každý pracovní den v době od 8,00-16,00 a terénní formou
pouze v dopoledních hodinách. Služba je poskytována rodinám s dětmi do
18 let, přičemž věk rodičů je maximálně 50 let. Služba nabízí pomoc a
podporu rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Pomáhá rodičům
s výchovou a vzděláváním dětí. U dětí do 6 let se služba zaměřuje
především na komplexní rozvoj dovedností potřebných k úspěšnému
nástupu do školy, u starších dětí je péče zaměřena na plnění školních
povinností. Služba také nabízí jako prevenci před rizikovým chováním
možnost využití družiny nebo zájmových kroužků. Služba se snaží vést
rodiče i děti vést k odpovědnosti za svůj život a aktivní přístup k řešení
problémů. Pokud mají rodiče zájem, pomáhají pracovníci v komunikaci se
školou, úřady nebo jinými odborníky. Služba pomáhá rodinám pečovat o
svou rodinu, domácnost a vyřizovat potřebné záležitosti. Zpravidla se
jedná o rodiny, které nejsou schopni si vše potřebné zajistit sami (často
pocházejí z prostředí, kde se to neměli možnost naučit) a potřebují pomoc
jiných osob. Díky této pomoci se naučí zajišťovat své potřeby a nemusí do
budoucna již žádné služby potřebovat. Část klientů této služby je
ubytována v azylovém domě, ale část klientů žije ve svých domácnostech
a proto je potřeba i terénní forma poskytování služby. Klienti využívají
službu zpravidla dlouhodobě, než jsou schopni fungovat sami bez cizí
pomoci. Kapacita služby je dlouhodobě naplněna a vzhledem k zájmu
rodin je třeba ji takto zachovat.

Klíčové
plánované
aktivity

-

Zajištění informovanosti o možnosti využití této služby
Udržení současné finanční podpora pro poskytování služby
Průběžné vyhodnocování poptávky/potřeby
Spolupráce s klíčových aktérů při práci s rodinou

Cílová skupina

-

Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Výstup – co
bude výsledkem

-

Počet podpořených osob,
Počet individuálních plánů

Dopad na
cílovou skupinu

Posílení schopností rodiny postarat se o své děti a domácnost a děti mají
tak větší podporu při svém vývoji. Posílení kompetence rodin v péči o děti

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Farní charita Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé

Partneři

Město Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé

Harmonogram

Po celou dobu platnosti KPSS. Vyhodnocení 1 x / rok

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

MPSV, rozpočet Středočeského kraje, město Kralupy nad Vltavou
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3.3

Podpora služby sociální rehabilitace

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

V současné době je služba sociální rehabilitace poskytována Farní charitou
Kralupy nad Vltavou. Tato služba je poskytována ambulantní a terénní
formou. Kapacita ambulantní formy této služby je 15 klientů a terénní 5
klientů. Služba je poskytována každý pracovní den v době od 8,00-17,00.
Sociální rehabilitace je poskytována všem dospělým osobám starší 19 let,
které se ocitly v tíživé životní situaci.
Část klientů této služby je ubytována v azylovém domě, ale část klientů
žije ve svých domácnostech a proto je potřeba i terénní forma
poskytování služby. Klienti využívají službu zpravidla dlouhodobě, než jsou
schopni fungovat sami bez cizí pomoci. Kapacita služby je dlouhodobě
naplněna a vzhledem k zájmu rodin je třeba ji takto minimálně zachovat.
Služba sociální rehabilitace nabízí pomoc osobám v tíživé životní situaci
podpořit jejich samostatnost a pomáhá klientů rozvíjet jejich dovednosti
tak, aby byli schopni žít běžným životem bez další pomoci sociální služby.
Pokud mají klienti zájem, pomáhají sociální pracovníci při komunikaci
s úřady nebo jinými odborníky.
-

Zajištění informovanosti o možnosti využití této služby
Udržení současného poskytování služby sociální rehabilitace

-

Osoby v krizi
Rodiny s dětmi
Etnické menšiny

-

Počet podpořených osob
Počet individuálních plánů

Zvýšení kompetencí pro řešení těžké životní situace klientů.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

Farní charita Kralupy nad Vltavou a další poskytovatelé
Město Kralupy nad Vltavou
2015 a 2016

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

MPSV, rozpočet Středočeského kraje, město Kralupy nad Vltavou
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3.4

Podpora náhradní rodinné péče

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Náhradní rodinná péče zahrnuje jak podporu kompetencí pěstounských
rodin, tak poskytnutí pomoci dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče
nebo jeho život či vývoj je nepříznivě ohrožen. Hlavním cílem náhradní
rodinné péče je poskytnout ohroženému dítěti ochranu a pomoc
spočívající v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování a
zajištění výchovné a zdravotní péče. Služba podporuje zlepšení fungování
rodin tak, aby nebyl ohrožen vývoj přijatého dítěte nebo vlastního dítěte,
pomáhá tak poskytnout dětem možnost vyrůstat v prostředí, které jim
supluje prostředí domova a možnost vyrůstat ve vztazích, kde jsou
suplovány vztahy rodičovské a sourozenecké. Celkově služba pomáhá
zvýšit kompetence rodin (výchovné, ekonomické, psychologické,
zdravotní atd.). V současné době je v náhradní rodinné péči v Kralupech
nad Vltavou a jeho spádovém území celkem 27 dětí ve 21 rodinách. Tento
počet stále roste (např. v roce 2009 to bylo 9 dětí v 8 rodinách).
Narůstajícímu počtu dětí a rodinám, které o tyto děti pečují, je potřeba
zajistit pomoc a podporu rodinám, aby zvládly péči o děti a děti nemusely
setrvávat v ústavní péči. Je nutné zajistit dostupnost sociálního,
psychologického poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti a odbornou
pomoc osobám, které mají děti v NRP.
- Zajištění dostupnosti sociálního a psychologické poradenství
- Podporovat výchovné a vzdělávací aktivizační činnosti
- zachování počtu odborných služeb ve spolupráci s neziskovými
organizacemi
- rozvoj dalších odborných služeb podle potřeby rodin ve spolupráci
s neziskovými organizacemi
- vzájemná spolupráce se zúčastněnými subjekty (krajský úřad,
úřad práce apod.)
Rodiny, které pečují o děti, které nemohou vyrůstat v původní rodině
-

Počet podpořených dětí
Počet podpořených rodin

Zlepšení kompetencí pečujících rodin. Upevnění sociálních schopností a
dovedností dítěte, které vyrůstá mimo původní rodinu
Překonání nepříznivé situace spojené s přijmutím dítěte do NRP
Snížení počtu dětí v ústavní výchově

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Odbor sociálních věcí, školství a kultury Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Partneři

Centrum D 8 Roudnice nad Labem, Farní charita Kralupy nad Vltavou,
Středisko pomoci ohroženým dětem Rosa Kladno, Úřad práce, Úsměv
Říčany, PhDr. Pavla Majerová - psycholog

Harmonogram
Předpokládané
finanční náklady

Příspěvek na výkon pěstounské péče MěÚ

Možné zdroje
financování

Státní rozpočet (MPSV, Krajský úřad Středočeského kraje)
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3.5

Udržení a zkvalitnění terénní práce s uživateli návykových látek

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Terénní práce s uživateli návykových látek je ve městě již zajištěna (je
realizována organizací Semiramis o.s.), tento program v současném
rozsahu je potřeba udržet. Současně vzhledem k výskytu neinfekčního
materiálu k užívání návykových látek na řadě míst (viz. kapitola 6.1.
Analýzy trávení volného času dětí a mládeže) by bylo vhodné iniciovat
setkání poskytovatele programu, zástupců města a dalších dotčených
subjektů s cílem prodiskutovat výsledky analýzy a zkušenosti z činnosti
drogového terénního programu. Výsledky tohoto setkávání je potřeba
zavést do praxe, tzn. udržení současné kapacity programu (2 dny v týdnu
– celkem 8 hodin týdně), vyhodnocení případného zintenzivnění
programu v některých lokalitách, vyhodnocení jak nakládat s neinfekčním
materiálem nalezeným v území. Současně je nutné setkání dotčených
subjektů nastavit jako pravidelný způsob spolupráce jako efektivní nástroj
pro realizaci programu a jeho finanční zajištění ve vazbě k aktuální situaci
ve městě.
- Udržení současné kapacity programu – realizace programu
- Zrealizování schůzky dotčených subjektů
- Uvést osobu odpovědnou za iniciaci pravidelných setkání
- Nastavení pravidelného setkávání iniciovaného městem
- Zajištění úklidu neinfekčního materiál

Cílová skupina

Uživatelé návykových látek

Výstup – co
bude výsledkem

- Pravidelné vyhodnocování realizace programu
- Realizace programu v rozsahu 2 dny v týdnu – 8 hodin
- Zápis z prvního setkání týmu a dalších á 1 měsíc
- Záznam ze zajištění úklidu neinfekčního materiálu
Minimalizace rizik spojených s užíváním drog, ovlivnění životního stylu
klientů směrem k bezpečnému užívání drog, stabilizace sociální a
zdravotní situace. Umožnění zprostředkování a odkazování na návazné
služby. Ochrana veřejného zdraví.

Dopad na
cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Semiramis o.s., MěÚ Kralupy nad Vltavou – koordinace, zajištění úklidu

Partneři

návazné zdravotní služby

Harmonogram

-

setkání první polovina 2015, poté pravidelně každý měsíc
Udržení služby, finanční podpora – 2015, 2016
Zprávy 2 ročně, vždy k 31.6., 31.12.

Předpokládané
finanční náklady

-

Příspěvek městka Kralupy nad Vltavou: 50.000,- Kč ročně
Celkové náklady na službu v Kralupech nad Vltavou: prosíme o
doplnění

Možné zdroje
financování

Rozpočet Středočeského kraje
Město Kralupy nad Vltavou
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3.6

Zahájení terénního programu pro děti a mládež

Popis a
zdůvodnění

Vzhledem k přítomnosti rizikových jevů v životním stylu řady
respondentů, kteří tráví volný čas na ulici, by bylo vhodné realizovat na
území města Kralupy nad Vltavou terénní program pro děti a mládež1, a
to nejlépe ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která má
s uvedenou sociální službou zkušenosti. Výhodou zavedení terénního
programu, tedy působení terénních pracovníků v lokalitě, je kromě výhod
vyjmenovaných v poznámce i získání velmi efektivního „informačního
kanálu“ mezi úřadem (sociálním odborem) a „ulicí“, tedy skupinou
neorganizovaných dětí a mládeže.
Terénní práci lze realizovat buď bez zázemí, tzn. pouze ve formě
přítomnosti pracovníka v ulicích, nebo se zázemím v podobě stavební
buňky, maringotky, která je umístěna v lokalitě s největším výskytem
cílové skupiny. Funguje jako místo setkávání s pracovníkem, zázemí pro
drobné sportovní vybavení či společenské hry, které jsou mládeži
k dispozici apod. Výhodou mobilního zázemí je možnost přemístění
v případě přesunu cílové skupiny do jiné lokality. Pro zahájení realizace
programu je nutné zahájit kroky pro navázání spolupráce s možným
poskytovatelem, zajištění finančních prostředků, současně zahájení
jednání se Středočeským krojem o zahrnutí služby do současné sítě a
nastavit další kroky.
V současné době realizuje terénní program pro děti a mládež Farní charita
Kralupy nad Vltavou a terénní práci se věnují také pracovníci Městského
úřadu Kralupy nad Vltavou.
-

Klíčové
plánované
aktivity
Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem

-

Iniciovat jednání se zástupci Středočeského kraje o možnosti
financování nové služby
Vyjednat podporu z rozpočtu města
Vytipovat možného poskytovatele a zrealizovat jednání
Dle závěru nastavit další postup

Děti a mládež trávící čas na ulici
-

Záznam z jednání s krajem
Závazek města o podpoře
Jednání s možnými poskytovateli
Návrh dalšího postupu

Dopad na
Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí a
cílovou skupinu mládeže

Terénní sociální práce (streetwork) je forma sociální práce, která spočívá ve vyhledávání uživatelů v
jejich přirozeném prostředí, na ulici a v poskytování sociálních služeb (poradenství, doprovod do institucí,
situační a krizová intervence). Terénní sociální pracovník vyhledává uživatele / zájemce o službu, kteří
patří do cílové skupiny, nabízí jim poradenství, doprovod do institucí a pomoc při řešení obtížných
životních situací (problémy ve škole, v rodině, s kamarády, s drogovými experimenty). Cílem terénní
sociální práce je iniciovat u mladých lidí pozitivní změnu v jejich životě, která povede k omezení
negativních jevů, které souvisí s jejich životním stylem. Pracovníci podporují mladé lidi k aktivnímu a
samostatnému řešení životních obtíží, motivují je k zapojení do společenského dění v místě jejich bydliště
a k aktivnímu trávení volného času.
1
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou – koordinace
Farní charita Kralupy nad Vltavou

Partneři
Poskytovatelé sociálních služeb

Harmonogram

-

Vyjednání podpory města – první polovina 2015
Vyjednání zařazení do sítě s SK – první polovina 2015
Jednání s potencionálními poskytovateli – do 6/2015
Návrh dalšího postupu – 7/2015

Předpokládané
finanční
náklady
Možné zdroje
financování

Rozpočet Středočeského kraje
Město Kralupy nad Vltavou
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3.7

Rozvoj služby „Šatník“

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity
Cílová skupina

Výstup – co
bude výsledkem

Dopad na
cílovou skupinu

V současné době službu „šatník“ zajišťuje MěÚ Kralupy nad Vltavou a
Farní charitou Kralupy nad Vltavou, přičemž oba subjekty mají své
kapacitní limity a to především pro skladování a distribuci oblečení a
obuvi. V současné době službu průměrně měsíčně využije 35osob/rodin.
Služba „šatník“ klientovi zajišťuje možnost obléknout sebe či rodinné
příslušníky v situaci, kdy celková finanční a sociální situace jedince
neumožňuje nákup „zbytných“ typů zboží, jako je oblečení a obuv. Jedná
se o stále více vyhledávanou službu, kterou je potřeba ve své struktuře
ujednotit a nabídnout klientovi jako možnou alternativu v tíživé životní
situaci. Službu je potřeba udržet, zřídit jedno pevné místo, kde bude
poskytována minimálně 1 – 2x týdně, s pravidelnými dodávkami oblečení
a obuvi od externích subjektů, s dostatečnými skladovacími prostory.
- vytipování a zřízení pevného místa pro provoz služby
- zajištění finančních prostředků pro pravidelný provoz 1-2x týdně
- zajištění dodávek oblečení a obuvi stran externích subjektů
- personální obsazení služby
- zajištění srozumitelné publicity ve vazbě k cílové skupině uživatelů
rodiny s dětmi, lidé ohroženi sociální exkluzí, lidé bez domova, senioři
s nízkým starobním důchodem, lidé závislí na dávkách pomoci v hmotné
nouzi
- udržení současné služby
- vytipování nového prostoru
- uzavření smlouvy o pronájmu nového prostor
- otevření služby v novém místě
uspokojení potřeb klientů, služba jako další možnost řešení složité životní
situace (nízké nebo nulové příjmy), jistota služby jako nástroj přebírání
kompetencí klientem

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Harmonogram

Předpokládané
finanční náklady

MěÚ Kralupy nad Vltavou – OsvŠaK, garant: Městský úřad Kralupy .V.
Farní charita Kralupy nad Vltavou, externí subjekty dodávající oděvy a
obuv – neziskové organizace, firmy a jednotlivci po specifikaci kritérií pro
danou službu
-

Možné zdroje
financování

rozjezd po dobu realizace komunitního plánu (2 roky)
vytipování nového prostoru – do 8/2015
uzavření smlouvy o pronájmu nového prostor do konce roku 2015
otevření služby v novém místě – v roce 2016
náklady spojené: se zřízením nového místa, s udržením
současného stavu, s provozem nového místa
osobní náklady spojené s koordinací naplnění opatření

Rozpočet Středočeského kraje, granty, dotace, sponzoři, dodavatelé
oblečení
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3.8

Rozvoj a zefektivnění „potravinové banky“

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem

Potravinová banka tvoří jednu z mnoha možností pomoci jedincům a rodinám,
které se ocitnou v hmotné nouzi a sociálním vyloučení do té míry, že nejsou svými
vlastními silami schopni zajistit sobě či dětem výživu, jde o klíčovou službu krizové
intervence ve výše popsané situaci. V současné době služby potravinové banky
poskytuje Farní Charita Kralupy nad Vltavou a OSvŠaK, který má možnost
jednorázově zajistit dílčí nákupy pro potřebné. V rámci našeho území je potřeba
udržet současné fungování, je potřeba najit způsob, jak zefektivnit současný
systém. K zefektivnění přispěje jednotné místo pro službu, které zamezí duplicitě
služby a zajištění pravidelného přísunu potravin (uzavření smlouvy s dodavateli a
Potravinovou bankou Praha), aktivní zapojení městské samosprávy o prospěšnosti
této služby a personální a materiální zajištění služby. Počet osob, které tuto službu
průměrně za měsíc využívá: 10-15
V současné době probíhá ve Farní charitě Kralupy nad Vltavou každý den výdej
potravin v době mezi 8.30 - 10.00 hod. Potraviny se vydávají osobám v nouzi na
základě doporučení sociálního odboru Kralupy nad Vltavou nebo na základě
rozhodnutí sociální pracovnice Farní charity.
Potravinová banka shromažďuje a rozděluje potraviny potřebným v dané
konkrétní situaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o pomoc, která může významně
napomoci zmírňování dopadu sociálního vyloučení u konkrétních jedinců a rodin,
je potřeba zajistit informovanost o její dostupnosti pro různé skupiny občanů bez
ohledu na další využívané/či nevyužívané sociální služby.
- vytipování vhodného jednotného místa pro fungování služby „potravinová
banka“
- společné vyjasnění o jednotném fungování služby ve městě – tematické
setkání dotčených subjektů
- prezentace důležitosti služby samosprávě
- zajištění finančních prostředků pro službu na následující roky – podaná
projektová žádost
- uzavření smlouvy s dodavateli potravinové banky Praha
- podpora publicity služby pro různé cílové skupiny občanů
- udržení služby
lidé ohrožení sociální exkluzí - lidé bez přístřeší, lidé v náhlé životní krizi, sociálně
slabé rodiny s dětmi, matky samoživitelky, vícečetné rodiny, lidé
v postpenitenciárním období, mladí lidé po odchodu z DD či jiného školského
zařízení
- vytipované vhodné prostory pro jednotné místo
zápis z jednání
- prezentace samosprávě a získání podpory – usnesení Rady
- udržení současné dostupnosti služby
- podaný projekt na finanční zajištění
- doložená publicita

Dopad na
Dostupnost řešení krizové situace v oblasti zajištění základní životní potřeby,
cílovou skupinu zajištění potravin na dobu nezbytně nutnou.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Farní charita Kralupy nad Vltavou
donátoři, Potravinová banka Praha
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Harmonogram

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

-

vytipované vhodné prostory – první polovina roku 2015
zápis z jednání – první polovina roku 2015
prezentace samosprávě a získání podpory – usnesení Rady – první
polovina roku 2015
udržení současné dostupnosti služby – rok 2015 a rok 2016
podaný projekt na finanční zajištění – 9 – 12/2015
doložená publicita – v průběhu 2015 - 2016
náklady na současný provoz služby
náklady spojené se zajištěním nových prostor
osobní náklady na koordinaci naplňování opatření

Rozpočet Středočeského kraje, granty a dotace, sponzoři
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3.9

Podpora zřízení denního centra

Popis a
zdůvodnění

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byla jako chybějící sociální služba
vytipována nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší.
Odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou by
při provozu centra spolupracoval s Farní charitou Kralupy nad Vltavou. Ředitelka
Farní charity Kralupy nad Vltavou souhlasí se spoluprací.
Poskytované služby:
- šatník (v současné době poskytován odborem sociálních věcí, školství a
kultury a Farní charitou)
- potravinová banka (v současné době poskytována Farní charitou Kralupy nad
Vltavou i odborem sociálních věcí, školství a kultury).
- poskytnutí podmínek pro hygienu.
Provozní doba je naplánována na dva dny v týdnu, vždy cca 3 hodiny.
Služba denního centra bude poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů musí být zpracovány standardy
kvality sociálních služeb.
Jako vhodný objekt byl vytipován objekt bez čp., v Kralupech nad Vltavou – Lobeček,
Štefánikova ul., který je ve vlastnictví města. V objektu (suterénu) se nachází zařízení
výměníkové stanice. V přízemí je volný prostor, nyní nevyužívaný. Původně byla tato
stavba určena jako prádelna pro okolní bytové domy.
Po rekonstrukci by se v objektu mohl nacházet – sklad potravin, sklad ošacení, WC
pro personál, WC pro klienty, sprchový kout (1-2) pro klienty a denní místnost.
Z elektrospotřebičů by zde byla umístěna lednice, mrazák, pračka a sušička (nutno
zakoupit). Z nábytku police na umístění věcí, psací stůl a židle pro obsluhující
personál a plastové židle pro klienty centra. Zakoupit by se musely plastové židle.
Police a psací stůl by mohl být zapůjčen z majetku města Kralupy nad Vltavou.

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem

Pračka a sušička by byly určeny pro vyprání použitých ručníků a popř. pro vyprání
oblečení osob bez přístřeší. Vykoupání či vyprání oblečení by bylo zpoplatněno menší
částkou. Vazba na opatření 3. 7. a 3.8.
- Definování rozsahu služeb nízkoprahového denního centra
- Vytipování vhodného objektu
- Zajištění podpory města Kralupy nad Vltavou
- Zpracování a zajištění financování služby
- Registrace služby
- Personální zajištění služby
- Zahájení provozu služby
-

Osoby bez přístřeší
Osoby v krizi

-

Zřízení nové sociální služby

Dopad na
cílovou skupinu
28

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Farní charita Kralupy nad Vltavou

Partneři

Odbor sociálních věcí, školství a kultury města Kralup nad Vltavou, poskytovatelé

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční
náklady
Možné zdroje
financování

-

úprava objektu: 450.000,- Kč
provozní náklady do 500 tis. Kč ročně (zahrnují náklady na provoz objektu –
energie, úklid a mzdové náklady - část mzdy pro vedoucí denního centra
mzdové náklady pro spolupracovníka – bude řešeno formou DPP)

Město Kralupy nad Vltavou
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4 Udržení a rozvoj bydlení pro osoby a rodiny v krizi
4.1

Udržení kapacit služby domu na půl cesty

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina

Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým lidem bez rodinného zázemí
v jejich snaze vstoupit do samostatného života podporou rozvoje jejich
schopností a dovedností a poskytnutím ubytování na přechodnou dobu.
Tito mladí lidé se často nemají kam vrátit a nezřídka postrádají základní
sociální návyky. Jsou tak značně znevýhodněni oproti dětem vyrůstajícím
v rodině, kde se naučí základním dovednostem a kde se učí i přijímat
zodpovědnost za své jednání. Někteří z nich vůbec nepoznali rodinné
prostředí, byli vychováváni v kolektivních institučních zařízeních. Bez
pomoci končí tito lidé velice často jako bezdomovci, stávají se snadnými
oběťmi kriminální činnosti, ocitají se vyloučeni z běžné populace.
Za dobu svého působení od roku 2004 poskytl Dům na půl cesty podporu
klientům 180 klientům (z toho je minimálně jedna třetina osob přímo
z Kralup nad Vltavou). Celkově se jedná především o klienty z regionu
Kralupy a Středočeského kraje. V případě volných kapacit lze přijmout
klienty i z jiných regionů. Dům na půl cesty je jediná služba svého druhu
poskytovaná ve správním obvodu ORP Kralupy nad Vltavou i v širokém
okolí. Tato služba není poskytována v žádné sousedící ORP. Současná
kapacita služby je 13 osob.
Udržení a poskytování služby Dům na půl cesty, naplnění základních
činností ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zařízení
neplánuje rozšíření kapacity služby, kapacita je nyní zcela dostačující.
V posledních dvou letech je možné sledovat klesající zájem o využití služby
zejména ze strany dětských domovů. Pokud bude tato situace pokračovat,
je možné v budoucnu uvažovat i o snížení kapacity služby.
Mladí lidé ve věku od 18 do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon
ústavní péče a osoby v krizi ve věku od 18 - 26 let, které sice
neopouští ústavní zařízení, ale jsou v obdobné situaci (absence rodinného
a materiálního zázemí). V případě volné kapacity Dům na půl cesty slouží i
pro ty mladé lidi, kteří jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby a nemají se kam vrátit nebo kteří nemohou pobývat
ve své nebo náhradní rodině z důvodu ohrožení domácím násilím nebo
jinými sociálně nežádoucími jevy. Ze služeb jsou vyloučeni lidé akutně
závislí na návykových látkách.
Sekundární cílovou skupinou je i širší rodina klienta a osoby, se kterými
navazují klienti Domu na půl cesty společenské vazby
Zachování služby Dům na půl cesty v potřebné kapacitě
Poskytnutí ubytování osobám ohroženým sociálním vyloučením, podpora
zaměstnanosti těchto znevýhodněných skupin obyvatel (osoby s nízkým
vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní, absolventi, romské národnosti)
eliminace rizika bezdomovectví, prevence kriminality osob ohrožená
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Pozitivní dopad na
cílovou skupinu má dlouhodobý charakter.
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Farní charita Kralupy nad Vltavou

Partneři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou – odbor sociálních věcí, školství a
kultury, zejména kurátorka pro dospělé a kurátorka pro mládež. Dětský
domov v Kralupech nad Vltavou a další dětské domovy, výchovné ústavy,
nadační fondy.

Harmonogram

služba bude poskytována po celou dobu realizace komunitního plánu

Předpokládané
finanční náklady

2 000 000 Kč ročně

Možné zdroje
financování

Středočeský kraj, město Kralupy nad Vltavou, nadační fondy, drobní dárci
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4.2

Udržení kapacit služeb azylového bydlení

Popis a
zdůvodnění

Na území města Kralupy nad Vltavou je služba azylového bydlení zajištěna Farní
charitou, celková kapacita je 25 lůžek. Současné kapacity jsou plně využity a je
nutné je udržet. Současně je nutné udržet současné zaměření na cílové skupiny,
kdy jsou zahrnuty celé rodiny s dětmi. Cílem služby je řešit bytovou situaci rodiny,
kdy finanční nedostupnost pronájmu bytu (závisí na financích, většina klientů
není schopná složit kauci na pronájem bytu, někteří majitelé bytů vycházejí vstříc
a nepožadují kauci). Součástí aktivit služby je zvyšování kompetencí rodiny, kdy
rodiče často pocházejí z rodinných poměrů, které jim nedávají možnost sami
zvládnout rodičovskou roli.
Konkrétně se jedná o osamělé matky, rodiče po rozvodu nebo rozchodu
s partnerem, potýkající se s nedostatkem financí spojených se ztrátou bydlení,
některé matky jsou obětmi domácího násilí.
Na službu je nutné navázat
systémem prostupného bydlení a zamezit zůstávání klientů ve službě pouze
z důvodu bydlení, v současné době je kvalifikovaný odhad, že třetina osob
v azylových domech zůstává především z nemožnosti řešit svou bytovou otázku,
přestože již má potřebné kompetence.

Klíčové plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co bude
výsledkem

Dopad na cílovou
skupinu

-

Udržení současné kapacity služby
zachování rozšířené cílové skupina na rodiny s dětmi
Podpora aktivit vedoucích k zvyšování rodičovských kompetencí
udržení a rozvoj podpůrných služeb pro klientky azylových domů –
psychologické poradenství, dluhové poradenství, právní poradenství
- Podpora spolupráce s potravinovou bankou a charitním šatníkem
Rodiny s dětmi v krizi
-

Udržení 25 lůžek azylového domu
Udržení nabídky psychologické poradenství, dluhové poradenství, právní
poradenství – doloženo počtem klientů
- Nabídka podpůrných aktivit
Zajištění bydlení pro lidi, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení. Tato služba jim pomůže překonat nepříznivé období

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Farní charita Kralupy nad Vltavou

Partneři

Město Kralupy nad Vltavou

Harmonogram

Udržení služby a podpůrných aktivit: 2015, 2016

Předpokládané
finanční náklady
Možné zdroje
financování

Azylový dům pro matky s dětmi v Minicích: cca 2 000 000,- Kč ročně
Azylový dům Svaté Máří Magdaleny – Farní charita Kralupy nad Vltavou: ?
Středočeský kraj, město Kralupy nad Vltavou, nadační fondy, drobní dárci
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4.3

Řešení dostupnosti azylového bydlení pro muže a ženy

Popis a
zdůvodnění

Na území města Kralupy nad Vltavou a spádového území, je nedostupná
služba azylového bydlení pouze pro muže nebo pouze pro ženy. Řešení
dostupnosti azylového bydlení pro muže a ženy je dlouhodobým palčivým
problémem celé spádové oblasti Kralup nad Vltavou, kdy azylové domy
v nejbližším okolí (Mělník, Roudnice nad Labem, Praha) nepostačují pokrýt
potřebu klientů z Kralupska, nebo se cílová skupina těchto zařízení
zaměřuje zejména na klienty s trvalým pobytem na území obce, kam
azylový dům spadá. Současně muži, kteří řeší svou bytovou situaci,
potřebují zůstat v místě, kde to znají, přetržení vazeb v místě bydliště není
pro řešení celkové situace přínosné.
Uvedená tvrzení dokládá i zpracovaná Analýza poskytovatelů sociálních
služeb, kde v hlavních zjištění je uvedena oblast azylového bydlení pro
může a pro samotné ženy. Ve spolupráci se současnými poskytovateli
azylového bydlení je potřeba řešit dostupnost této služby a provázanost
na systém prostupného bydlení.

Klíčové
plánované
aktivity

-

Cílová skupina

-

Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

-

Iniciace setkání klíčových subjektů na téma azylového bydlení pro
muže a ženy
Zmapování současných možností
Zmapování možných zdrojů pro případné vyčlenění části
současných kapacit nebo dílčí navýšení
Muži a ženy spádového území, ohrožení ztrátou bydlení
Muži a ženy bez přístřeší

Návrh způsobu zajištění azylového bydlení pro muže a ženy
Zajištění bydlení pro jednotlivce (muže a ženy), kteří se ocitnou
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Tato služba jim
pomůže překonat nepříznivé období.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Poskytovatelé sociálních a ubytovacích služeb

Partneři

Farní charita Kralupy nad Vltavou, Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Harmonogram

Realizace setkání klíčových subjektů do 9/2015
Zpracování návrhu způsobu zajištění – 12/2015

Předpokládané
finanční náklady

Osobní náklady na koordinaci a zpracování návrhu

Možné zdroje
financování

Středočeský kraj, MPSV, město Kralupy nad Vltavou
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4.4

Zvyšování kvality a dostupnosti nocleháren

Popis a
zdůvodnění

Dostupnost noclehárny v Kralupech nad Vltavou pro osoby ohrožené sociální
exkluzí a osoby v osobní, životní či finanční krizi, které tuto službu vyhledávají je
v současné době velmi komplikovaná. Noclehárnu nabízí Azylový dům Mělník a
některá centra v Praze, která však preferují klienty z vlastní lokality. V Kralupech
nad Vltavou zcela tato služba chybí, a to i přesto, že je tranzitním a spádovým
místem, kdy díky blízkosti Prahy do Kralup nad Vltavou přichází mnoho
potřebných občanů. Dalším důvodem potřebnosti této služby je stále se zvyšující
počet předlužených osob, které přicházejí o stabilní bydlení a stávají se tak
osobami bez přístřeší. Problematika se týká mužů i žen, kdy potřebnost této
služby pro ženy je společností často zneviditelňována. Na území města je nutné
tuto službu zajistit v minimální kapacitě odhad 40 osob.
-

Vytipování vhodného objektu, který by mohl být upraven pro potřeby
celoroční noclehárny pro muže a ženy
Klíčové plánované
- Zajištění podpory města Kralupy nad Vltavou o prospěšnosti této služby,
aktivity
- Hledání vhodného poskytovatele služby, jednání s poskytovateli
současných registrovaných služeb
- Hledání možností finančního zajištění provozu služby – investiční,
provozní a materiální zajištění služby
Cílová skupina
Lidé ohrožení sociální exkluzí - lidé bez přístřeší, lidé v náhlé životní krizi – náhlá
ztráta stabilního bydlení, lidé ohrožení trestnou činností třetí osoby (domácí
násilí)
Výstup – co bude
výsledkem
Dopad na cílovou
skupinu

- Vytipovaný objekt
- Usnesení města o podpoře noclehárny
- Zmapované finanční zdroje
Možnost řešení krizové situace absence bydlení s návazností na dávky KOP ÚP
HN, větší sociální stabilita klientů s nástupem této služby do města. Rozšíření
spektra služeb pro potřebné klienty, vyřešení dlouholetého problému absence
noclehárny v Kralupech nad Vltavou, lepší spolupráce mezi všemi
zainteresovanými subjekty (KOP ÚP – MěÚ – AD – FCH, apod.), zviditelnění
problematiky potřebnosti noclehárny a denního centra v dané lokalitě

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Partneři

Farní charita Kralupy nad Vltavou, KOP ÚP Kralupy nad Vltavou

Harmonogram

Vyjednávání možnosti – návrh postupu zajištění do 12/2015

Předpokládané
finanční náklady

Dle rozsahu rekonstrukce a vybavení -odhad 500 tis. Kč + provozní náklady do
200 tis. Kč za zimní období

Možné zdroje
financování

Město Kralupy nad Vltavou, MMR – v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální
začleňování
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4.5

Zajištění dostupnosti krizového bydlení
Toto opatření nebylo v rámci komunitního plánu dále rozpracováváno, bude si jím zabývat
Agentura pro sociální začleňování.
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5 Udržení kvalitních pobytových služeb
5.1

Zvyšování kvality služeb domova pro seniory

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity
Cílová skupina
Výstup – co
bude výsledkem
Dopad na
cílovou skupinu

Domov pro seniory je zařízení určené k celoročnímu pobytu seniorů. Služba je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc.
Na území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou se nachází 1 domov pro
seniory. Jedná se o zařízení, které zajišťuje Červený Mlýn Všestudy, poskytovatel
sociálních služeb. Kapacita domova je 62 lůžek.
Zájem o umístění do tohoto zařízení převyšuje počet míst. Klienti musí využívat
volné kapacity v sousedních spádových oblastech, je-li to možné. Často se jedná o
blízká města – Mělník, Velvary apod. Vzhledem k demografickému vývoji je patrné,
že trend stárnutí populace bude i nadále pokračovat. Proto předpokládáme
navyšování poptávky po těchto službách. Cílem opatření je podpora těchto služeb
a jejich zajištění pro místní občany.
-

Udržení stávající kapacity služeb
Udržení současné finanční podpory služeb
Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli pobytových služeb

Občané seniorského věku potřebující pobytové služby
Zachování stávajících kapacit služeb
Dostupnost potřebné pobytové služby pro občany v území ORP Kralupy nad
Vltavou

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Červený Mlýn Všestudy, poskytovatel sociálních služeb
-

Město Kralupy nad Vltavou
Spádové obce ORP
Středočeský kraj
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční náklady

Náklady spojené s poskytováním služeb

Možné zdroje
financování

-

Město Kralupy nad Vltavou
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
Platby zdravotních pojišťoven
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5.2

Zvyšování kvality služeb domova se zvláštním režimem

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity
Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem je určen seniorům, kteří, vzhledem ke svému
věku a onemocnění stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí,
potřebují psychickou a fyzickou pomoc a pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Domov se zvláštním režimem poskytuje Alzheimercentrum Zlosyň
o.p.s. Cílovou skupinou domova jsou klienti se stařeckou, Alzheimerovou
chorobou a ostatními typy demencí ve všech stupních onemocnění.
Kapacita domova je 84 lůžek a je využíván i klienty z jiných spádových
oblastí. Zájem o umístění do tohoto zařízení převyšuje počet míst. Klienti
musí využívat volné kapacity v sousedních spádových oblastech, je-li to
možné. Často se jedná o blízká města – Mělník apod. Vzhledem k
demografickému vývoji je patrné, že trend stárnutí populace bude i nadále
pokračovat. Proto předpokládáme navyšování poptávky po těchto službách.
Cílem opatření je podpora těchto služeb a jejich zajištění pro místní občany.
-

Udržení stávající kapacity služeb
Udržení současné finanční podpory služeb
Zlepšení spolupráce mezi poskytovateli pobytových služeb

Občané seniorského věku s onemocněním stařeckou demencí nebo
Alzheimerovou nemocí

Výstup – co
bude
výsledkem

Zachování stávajících kapacit služeb

Dopad na
cílovou
skupinu

Dostupnost potřebné pobytové služby pro občany v území ORP Kralupy nad
Vltavou

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s.
-

Město Kralupy nad Vltavou
Spádové obce ORP
Středočeský kraj
Další poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční
náklady

Náklady spojené s poskytováním služeb

Možné zdroje
financování

-

Město Kralupy nad Vltavou
Rozpočet Středočeského kraje
Platby od klientů
Platby zdravotních pojišťoven
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6 Rozvoj informovanosti o sociálních a návazných službách
6.1

Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Popis a zdůvodnění

Pro zajištění potřebné péče o osoby, které jsou odkázáni na pomoc jiných
osob, je nutné zajistit informovanost obyvatel o nabídce sociálních a
návazných službách, které jim umožní o své blízké pečovat. I v současné
době je informovanost o nabídce těchto služeb nedostatečná a nabídka
služeb se průběžně mění, proto je třeba sledovat průběžně nabízené
služby a zajišťovat aktualizaci dostupných informací nejen v elektronické
podobě (veřejně dostupná verze Katalogu na stránkách města Kralupy
nad Vltavou, odkazy na Katalog na stránkách spádových obcí – viz.
Opatření 6. 2.), ale i v tištěné formě. Katalog v tištěné formě využijí
především osoby, které nemají přístup na internet, nebo ho nevyužívají,
tj. především senioři a osoby bez přístřeší, ale i osoby sociálně slabé,
rodiny s dětmi.
-

Klíčové plánované
aktivity

-

Cílová skupina
Výstup – co bude
výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

Pravidelný sběr informací o poskytovaných sociálních a návazných
službách ve městě Kralupy nad Vltavou a jeho spádového území
Informování o pravidelnosti aktualizace
Aktualizace elektronické a tištěné podoby Katalogu
Distribuce Katalogu po celém spádovém území Kralup nad Vltavou
ORP
Informování o aktualizaci webu

Obyvatelé města Kralupy nad Vltavou a jeho spádového území
-

Elektronická verze Katalogu aktualizovaná á 3 měsíce
Tištěná verze Katalogu v počtu: aktualizace á 2 roky

Zvýšená informovanost obyvatel města Kralupy nad Vltavou a jeho
spádového území o možnosti využití sociálních a návazných služeb umožní
větší čerpání potřebných služeb a podporu rodin při zajištění péče o své
blízké

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou - odbor sociálních věcí, školství a kultury

Partneři

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce

Harmonogram

Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

1-3/2015 – sběr podkladů, kontrola informací, příprava elektronické i
tištěné podoby Katalogu, 4-5/2015 – tisk, distribuce Katalogu ve městě
Kralupy nad Vltavou a jeho spádovém území
1/2016 – sběr podkladů, kontrola informací, pro aktualizaci Katalogu
2017 – tisk aktualizace
Aktualizace webu vždy k poslednímu v měsíci dodání dat – březen, červen,
září, prosinec
10 000,- grafická úprava, nalití textu tištěného katalogu
Osobní náklady koordinátora města na pravidelnou aktualizaci webu
Dotisk v roce 2017 – 20 000,- Kč (konkrétní částka, dle počtu výtisků)
Město Kralupy nad Vltavou, Humanitární fond
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6.2

Vytvoření a aktualizace webového portálu

Popis a zdůvodnění

V současné době vznikají v rámci projektu KPSS webové stránky interaktivní informační systém zprostředkovávající srozumitelnou formou
informace o sociálních službách ve spádové oblasti Kralup nad Vltavou.
Tento systém bude postaven z části na informacích získávaných z registru
sociálních služeb a odsouhlasený samotnými poskytovateli sociálních
služeb. Základem je odkaz na stránky poskytovatele pro získání dalších
podrobnějších informací. Druhá část vytvářeného interaktivního systému,
kterou není možné aktualizovat automaticky, obsahuje modelové situace
a jejich popisy, detailní kontakty na služby ve spádové oblasti Kralup nad
Vltavou a výběr konkrétních sociálních služeb s nadregionální působností
(potencionálně poskytujících služby pro uživatele z Kralup nad Vltavou a
jeho spádové oblasti).
-

Klíčové plánované
aktivity
-

-

Pravidelná kontrola adekvátnosti již vybraných sociálních služeb s
nadregionální působností. (2krát ročně) Pravidelná kontrola
obsahové správnosti textů. (alespoň 2krát ročně) Administrace
přístupových rolí do systému (udělování práv k úpravě vybraných
částí webu). (kontinuální práce)
Pravidelná aktualizace uvedených informací
Vkládání aktuálních změn
Zpracovat a zveřejnit článek v místním tisku o existenci a
aktuálnosti webu

Cílová skupina

Občané z regionu spádové obce Kralupy nad Vltavou - konkrétněji
návštěvníci webových stránek města Kralupy nad Vltavou

Výstup – co bude
výsledkem

Aktuální a platné informace na webových stránkách informujících o
sociálních službách pro občany Kralup nad Vltavou a jeho spádové oblasti.
1 x 4 měsíce aktualizovaná data
1x ročně článek v místním tisku
Občané budou mít jasný informační web, který jim umožní lépe se
orientovat v systému sociálních služeb a různých druzích podpor.
Jednodušeji tak budou schopni vyhledat a požádat o pomoc správnou
sociální službu a pro jejich situaci správnou formu podpory

Dopad na cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou

Partneři

Poskytovatelé sociálních služeb

Harmonogram

-

Předpokládané finanční
náklady

3 x ročně oslovit poskytovatele působící v území k dodání
aktuálních údajů
Vždy k 30. 4., 31.8. a 31.12, každého roku aktualizovat data na
webu
1x ročně článek – do 31.5.

Osobní náklady s aktualizací webu a koordinací získávání údajů

Možné zdroje financování Město Kralupy nad Vltavou
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7 Podpora systémových řešení v oblasti sociálních a návazných
služeb
7.1

Udržení a rozvoj procesu KPSS

Popis a
zdůvodnění

Město Kralupy nad Vltavou má zájem na udržení procesu komunitního
plánování sociálních služeb, který byl započat v roce 2006 a následná
aktualizace se rozběhla v letech 2013 až 2015. Tento proces umožňuje městu
plánovat do budoucna sociální služby, vytvářet efektivní a funkční
záchrannou sociální síť a zlepšit tím život občanům nejen v městě samotném,
ale i v celém ORP. Je tedy velmi důležité, aby chuť proces udržet a nadále
rozvíjet vycházela přímo od zástupců města. Prostřednictvím procesu
koordinace sociálních a návazných služeb se také udržuje angažovanost a
zájem občanů o dění v Kralupech nad Vltavou a ORP a dochází k motivaci
jednotlivých cílových skupin k zapojení do veřejného života. Aktualizace
plánu na období 2015 – 2019 byla zajištěna v rámci projektu financovaného z
Evropského sociálního fondu ve spolupráci s CpKP střední Čechy. Pro
následující období je nutné zajistit pravidelné vyhodnocování plánu,
zpracování akčních plánu na rok 2017, 2018 a 2019. Současně udržet aktivní
zapojení občanů a poskytovatelů v pracovních skupinách.
-

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová
skupina

Výstup – co
bude
výsledkem

Dopad na
cílovou
skupinu

Zajištění koordinace naplňování plánovaných aktivit v jednotlivých
opatřeních
- Zajištění osoby odpovědné za koordinaci KPSS
- Podpora setkávání pracovních skupin
- Každoroční monitoring a vyhodnocení naplňování plánu
- Zpracování akčních plánů na základě realizovaného vyhodnocení
- Příprava aktualizace plánu na období po roce 2019, součástí je
vyhodnocení naplňování priorit v období 2015 – 2019
- Podpora mezioborové spolupráce mezi jednotlivými aktéry
(komunikace, společná jednání)
- Realizace osvětových aktivit a veřejných besed (minimálně 2xročně)
- Podpora setkávání jednotlivých skupin obyvatel (především seniorů a
osob se zdravotním postižením)
Občané, představitelé samospráv obcí, zástupci poskytovatelů, zástupci
Policie ČR a Městské policie, školská zařízení, kluby seniorů, zájmové skupiny
osob se zdravotním postižením
-

1 x ročně Monitoring a vyhodnocení naplňování opatření
Komunitního plánu sociálních služeb
1x ročně akční plán
3 setkání pracovních skupin/rok – zápis a prezenční listiny z jednání
Existence pracovní pozice obsahují koordinaci procesu
2 x ročně veřejné besedy nebo setkání
Udržení angažovanosti občanů v zájmu o veřejné dění
Udržení aktivity pracovních skupin
Udržení zájmu a informovanosti o poskytovaných službách
Udržení spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci KPSS
Zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům Kralup nad Vltavou
a spádových obcí

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

Odbor sociálních věcí, školství a kultury města Kralup nad Vltavou
2015 a 2016
Mzdové náklady odpovědného pracovníka
Město Kralupy nad Vltavou, Humanitární fond Středočeského kraje
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7.2

Udržení grantového systému města Kralup nad Vltavou

Popis a
zdůvodnění

Město Kralupy nad Vltavou poskytuje dotace žadatelům, kteří se přihlásí do
každoročně vyhlašovaného Grantového schéma na podporu zájmových
aktivit na daný rok. Podpořeni jsou poskytovatelé sociálních služeb i služeb
návazných. Grantové schéma je vyhlašováno na začátku roku a programové
dotace jsou udělovány vždy na daný rok. Seznam podpořených organizací je
vždy zveřejněn na stránkách města Kralupy nad Vltavou a to trvale.
O přidělení dotace rozhoduje Rada města, případně dle výše podpory i
Zastupitelstvo města. Město má tak možnost podpořit činnosti, které
považuje za nezbytné pro své občany. Tento systém je nutné zachovat, aby
město mělo možnost i nadále podporovat organizace, které pro jeho
obyvatele poskytují sociální a návazné služby. Klíčové je jeho propojení
s platným Komunitním plánem sociálních služeb.

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem
Dopad na
cílovou
skupinu

-

1/2015: vyhlášení Grantového schématu
1-2/2015: příjem žádostí
3-4/2015: hodnocení žádostí ve vazbě k platnému plánu
4-5/2015: zveřejnění výsledků
12/2016: ukončení realizace projektu
1/2016: vyhlášení Grantového schématu
1-2/2016: příjem žádostí
3-4/2016: hodnocení žádostí
4-5/2016: zveřejnění výsledků
12/2016: ukončení realizace projektu

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
-

Počet podpořených služeb
Výše rozdělení finančních prostředků
Počet podpořených osob – vyhodnocení po uplynutí roku, na který
byla poskytnuta podpora
Efektivní a transparentní rozdělování finančních prostředků, které vychází z
reálných potřeb a je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb a
Akčním plánem na dané období.

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou

Partneři

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, spádové obce

Harmonogram

2015 a 2016

Předpokládané
finanční
náklady

V rámci úvazků pracovníků města na koordinaci
Částka určena do grantového systému

Možné zdroje
financování

Rozpočet města Kralupy nad Vltavou
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7.3

Podpora spolupráce s obcemi a dostupnost sociálních služeb a pomoci v rámci
ORP

Popis a
zdůvodnění

Pro zajištění potřebné pomoci občanům, kteří se nacházejí v nouzi z důvodu
věku, zdravotního stavu, ztráty zaměstnání apod. je nutná spolupráce měst
a spádových obcí Kralup nad Vltavou. Jedním ze způsobů pomoci jsou
sociální služby, které ve spolupráci s dalšími aktéry pomoci umí řešit dané
situace. V současné době jsou jednotlivé služby poskytovány především ve
městě Kralupy nad Vltavou a obyvatelé okolních měst a obcí mají tyto
služby méně, či vůbec dostupné. Pro jejich zajištění a rozšíření do
spádových obcí je nutná podpora spádových měst a obcí, aby byly služby
poskytovány i v jejich obcích.
Jedná se o 17 obcí ve spádové oblasti Kralup nad Vltavou, kde žije 4.903
osob starších 65 let, kteří budou potřebovat pomoc jiné osoby.
Jedná se jak o finanční podporu, tak podporu se zázemím pro poskytování
služeb, informování a umožnění občanům žít doma i v situacích, kdy je
potřeba intenzivní péče. Pro rozvoj spolupráce je důležité zajistit
komunikaci mezi poskytovateli služeb a obcemi, jasně popsat způsob
financování a tudíž nutnost podpořit poskytovatele, kteří jsou schopni
velkou část finančních prostředků získat z různých dotací, grantů apod. ale
spoluúčast je nezbytná. Tato spoluúčast musí vycházet z reálné potřeby a
doložených počtů občanů, kteří péči potřebují.

Klíčové
plánované
aktivity

Jednání s představiteli obcí zaměřené na podporu rozšíření služeb
(materiální nebo finanční podpora)

Cílová skupina

Občané města a spádové oblasti v těžké životní situaci

Výstup – co
bude
výsledkem

Zrealizované jednání s obcemi – zápis a prezenční listina 2x ročně
Prezentační materiál pro starosty

Dopad na
cílovou
skupinu

Dostupná pomoc lidem ze spádových obcí v tíživé sociální situaci směřující
k sociálnímu vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Město Kralupy nad Vltavou

Partneři

Obce spádové oblasti

Harmonogram

Jednání s představiteli obcí – 2 x za rok

Předpokládané
finanční
náklady
Možné zdroje
financování

Město Kralupy nad Vltavou
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7.4

Hledání možností podpory dobrovolnictví

Popis a
zdůvodnění

Klíčové
plánované
aktivity

Cílová skupina
Výstup – co
bude
výsledkem
Dopad na
cílovou
skupinu

V současné době neexistuje v Kralupech nad Vltavou ani v jeho spádové
oblasti organizace, která by se věnovala práci s dobrovolníky. Samotní
poskytovatelé sociálních služeb využívají spolupráci dobrovolníků jenom
velmi minimálně a při jednorázových akcích. Nemají možnost se obrátit na
organizaci, která by s dobrovolníky dlouhodobě pracovala, vzdělávala je a
zajišťovala jim metodickou podporu. Samotné organizace nemají kapacitu
tuto činnost zajišťovat, a proto nedochází k využívání dobrovolnické práce.
Současně není zřejmé, zda je zájem ze strany občanů se dobrovolnicky
realizovat. Je podstatné vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, které
umožní zajištění různých aktivit pro CS osob v nouzi tím to způsobem.
- Výzva do místního tisku na téma dobrovolnictví
- Hledání klíčového člověka pro rozvoj dobrovolnictví v Kralupech
nad Vltavou na společném setkání zájemců
- Hledání organizace pro odborné zaštítění práce dobrovolníků
- Stanovení využití dobrovolníků u jednotlivých poskytovatelů
sociálních a návazných služeb
- Hledání finančních zdrojů pro zajištění dobrovolnictví
- Nastavení fungování dobrovolnictví
- Oslovování a získávání dobrovolníků
Občané ORP Kralupy nad Vltavou, kteří hledají způsob, jak smysluplně
využít volný čas ve prospěch druhých
-

Záštita pro téma dobrovolnictví – klíčový člověk
Záznam z jednání s organizací, realizující dobrovolnictví
Popis možných zdrojů
Návrh dalšího postupu

Smysluplné využití volného času
Dobrovolníci získávají zkušenosti a zvyšují svou hodnotu na trhu práce

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

Odbor sociálních věcí, školství a kultury města Kralup nad Vltavou

Partneři

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, občané území

Harmonogram

Rok 2015 – zrealizovat setkání s výzvou v místním tisku
Rok 2016 – hledat finanční zdroje, navázat spolupráci s organizací se
zkušeností s dobrovolnictvím

Předpokládané
finanční
náklady

Osobní náklady na pracovní pozici koordinátor/ky dobrovolnického
programu

Možné zdroje
financování

Město Kralupy nad Vltavou
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7.5

Podpora rozvoje sociálního podnikání

Popis a
zdůvodnění

Na území celého ORP Kralupy nad Vltavou nefungují žádné sociální
podnik pro cílové skupiny osob obtížně uplatnitelných na trhu práce.
Vzhledem k problematice zaměstnávání osob s různým znevýhodněním,
trendům, které v této oblasti jsou a výsledků šetření mezi osobami se
zdravotním postižením, je možným a vhodným řešením hledat různé
formy podpory vzniku sociálních podniků. Vycházíme z toho, že sociální
podnik realizuje takové aktivity, které prospívají místu, kde podnik je,
společnosti, životnímu prostředí. Pro sociální podnik je stejně důležité
dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.
-

Klíčové
plánované
aktivity

-

-

Podpora inovativnímu přístupu při hledání způsobů řešení
možností uplatnění cílové skupiny osob se zdravotním či sociálním
handicapem – příprava řešení v letech 2014 – 2015
Konzultovat možnosti odpovědného vypisování veřejných zakázek
Prezentovat zájem města o podporu sociálního podnikání

Cílová skupina

Cílová skupina – osoby, které pro svůj zdravotní či sociální handicap
nemohou najít uplatnění na trhu práce

Výstup – co
bude
výsledkem

Strategie a podmínky pro možné vytvoření fungujících sociálních podniků
v letech 2014 - 2015

Dopad na
cílovou skupinu Zlepšení kvality života v ORP Kralupy nad Vltavou pro všechny obyvatele

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

Sociální podniky
Sociální a zdravotní komise rady města a obcí,
Město Kralupy nad Vltavou, obce v rámci ORP

Harmonogram

2014-2015

Předpokládané
finanční
náklady

Dle konkrétní iniciativy subjektů sociálního podnikání

Možné zdroje
financování

Dotační programy ESF, MPSV, Humanitární fond Středočeského kraje,
další dotační programy, rozpočty obcí
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