
MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE

Společný regionální operační program
Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Číslo zprávy   6                                           Období   1.6. 2010 – 30. 4. 2011

1.Údaje o akci
   Priorita   3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření  3.2 Podpora sociální integrace 
v
                                                                                                    regionech
Podopatření   

NUTS II                                                                    Kraj         Středočeský 

Konečný uživatel Statutární město Mladá Boleslav

Číslo smlouvy       CZ.04.1.05/3.2.04.3/4160

Název akce          Komunitní plán sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav

Převzal (pracovník KÚ SčK) Podpis Datum
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2. Popis naplňování účelu akce

     Úvodem je třeba zopakovat základní údaj o  projektu č. 4160, jehož výsledkem bylo 
schválení střednědobého plánu - Komunitního plánu sociálních služeb Statutárního města 
Mladá Boleslav – a to usnesením zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav č. 1909 
ze dne 20.  3.  2008. Tento dokument  se stal  součástí  Strategického plánu rozvoje města 
Mladá Boleslav.

     Schůzky pracovních skupin v období od 1.6.2010 měly informační charakter a byly 
zaměřeny i na to, aby členové získali další znalosti z jiných oblastí. 
Dne 8.6.2010 se uskutečnila  společná  schůzka,  které  se  měli  možnost  zúčastnit  členové 
všech pracovních skupin, jejímž tématem bylo seznámení se s novými právními předpisy 
v oblasti důchodového pojištění. Přednášela vedoucí důchodového oddělení Okresní správy 
sociálního zabezpečení v Mladé Boleslavi paní Holá.
Dne 14. 6. 2010 proběhla další schůzka s vedoucí oddělení poradenství a zprostředkování 
Úřadu  práce  v Mladé  Boleslavi,  paní  Helenou  Erbenovou,  která  zástupce  z pracovních 
skupin informovala o práci oddělení, pomoci osobám, které jsou bez práce (rekvalifikace 
dospělých i mladistvých), o podpoře v nezaměstnanosti atd.
Obě  přednášky  se  setkaly  s kladným  ohlasem  a  přispěly  k rozšíření  znalostí  členů 
pracovních skupin KPSS.
Je třeba podotknout, že dne 14.6.2010 se uskutečnilo „fórum Zdravého města“,  kterého se 
pravidelně účastní zástupci pracovních skupin komunitního plánování. Byly zde předneseny 
důležité připomínky, které byly písemně zapracovány do výsledků veřejného fóra.
Jako každý  rok,  tak  koncem roku byl  vydán  nový „Katalog  sociálních  služeb  a  služeb 
souvisejících statutárního města  Mladá Boleslav“ pro rok 2011 (je to již 4.  vydání),  do 
kterého byly zařazeny nově poskytované sociální služby a změny oproti roku předchozímu.

Pracovní skupina „Senioři“

Opatření:  „Zvýšit  dostatečnou  kapacitu  kvalitních  zdravotně  sociálních  terénních  a 
ambulantních služeb“ a  „Podpora a rozvoj aktivizačních programů a klubové činnosti pro 
seniory v     zařízeních i ve městě  “. Statutární město, jako zřizovatel příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav podpořil tuto organizaci příspěvkem na činnost 
v takové výši, aby kvalita terénních sociálních služeb nedoznala poklesu přesto, že státní 
dotace byla této organizaci poskytnuta v podstatně menší částce. Proto mohla být posílena i 
činnost  osobních  asistentů  i  všech  ostatních  terénních  soc.služeb,  které  tato  organizace 
poskytuje.
Rovněž  aktivizační  činnost  seniorů,  která  je  realizována  prostřednictvím klubů,  doznala 
dalšího posunu. Před vánočními  svátky 2010 a velikonocemi  (20.4.2011) se uskutečnila 
prodejní výstava prací klientů sociálních služeb a klubů důchodců. Obě akce zorganizovala 
koordinátorka KPSS statutárního města Mladá Boleslav. 26. ledna 2011se dále uskutečnila 
akce pod názvem „Tvořivé dílny“, kde opět bylo umožněno řadě „šikovných lidí“ vyzkoušet 
si  nové  techniky v ručních  pracích.   Město  dále  v lednu  2011 rozhodnutím  rady města 
podpořilo obecně prospěšnou společnost „For senior“, které za symbolickou cenu pronajalo 
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nebytové  prostory  v domě  s pečovatelskou  službou  Havlíčkova  ulice.  Oficiální  zahájení 
činnosti  „For  senior“  se  uskutečnilo  21.4.2011  výstavou  fotografií,  na  kterou  navázalo 
vystoupení pod názvem Z operety do operety. V prostorách DPS v Havlíčkově ulici budou 
pořádány akce, kterých se mohou účastnit senioři z celého města.
Pro zlepšení zdraví seniorů byl  před domem s pečovatelskou službou v ulici Na Radouči 
otevřen  „senior  park“,  který  je  vybaven  novými  venkovními  rehabilitačními  prvky. 
Financováno Zdravotní pojišťovnou Škoda. Slouží široké seniorské veřejnosti.
Opatření:  „Zlepšit spolupráci a informovanost mezi jednotlivými poskytovateli sociálních 
služeb“.  „Infocentrum  pro  klienty“.Jak  již  bylo  zmíněno  výše,  vydalo  statutární  město 
koncem roku  2010  nový  „Katalog  sociálních  služeb  a  služeb  souvisejících  statutárního 
města Mladá Boleslav“ pro rok 2011. Ve stejné  podobě je katalog dostupný na webových 
stránkách města (mb-net.cz: www:kpssmb.cz). Všechny nové aktuality v komunitním plánu 
jsou zde pravidelně zveřejňovány. V říjnu 2010 se uskutečnily komunální volby a novým 
náměstkem pro sociální  oblast  byl  jmenován Bc. Daniel  Marek. Pan náměstek navštívil 
všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují služby na území statutárního města 
a zajímal se o spolupráci s nimi. Pro zvýšení informovanosti klientů sociálních služeb je 
navázána úzká spolupráce s Kulturou města  a.s. (informace do kulturního měsíčníku,  do 
Infocentra) a v měsíčníku Boleslavan, který vydává město Mladá Boleslav, jsou pravidelně 
podávány zprávy a informace ze sociální oblasti.
Opatření:  „Získávat  další  dobrovolníky  pro  klienty“.  Statutární  město  organizuje 
dobrovolnickou činnost již druhým rokem ke spokojenosti klientů i organizací poskytujících 
sociální služby. Dobrovolníci pomáhají v Českém červeném kříži, Fokusu, Centru 83, ale 
také v azylovém domě i při akcích v klubech seniorů nebo sportovních hrách seniorů, které 
pořádá „Zdravé město“.
Opatření:  „Zapojení  do  příprav  „IPRM“  –  využití  fondů  EU  v     období  2008-2013“.   
„Bezbariérovost a ulehčení podmínek pro pohyb ve městě“.Spolupráce byla především do 
programu  Mobilita  a  od  počátku  roku  2011  jsou  promítány  důležité  rozvojové  priority 
z KPSS do nově zpracovávaného Strategického plánu rozvoje města Mladá Boleslav. 
 
Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“
     
Priorita: „Zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb“
Tato priorita je společná s prioritou skupiny „Senioři“, tzn. že řada opatření, které město 
plnilo v uvedeném období, platí i pro osoby se zdravotním postižením. Vše viz. výše.
Priorita: „Podpora místních svépomocných aktivit zdravotně postižených“. Statutární město 
každoročně finančně podporuje řadu občanských sdružení, která působí ve městě a která 
pomáhají osobám se zdravotním postižením. V r. 2011 bylo těmto subjektům vyplaceno na 
neinvestičních dotacích odborem SV téměř 500 000,- Kč.
Naplnění priority  „Zvýšení dostupnosti  vhodného bydlení pro zdravotně postižené“, a to 
především  zajištěním  podmínek  pro  poskytování  sociální  služby  „chráněné  bydlení“  je 
naplněno  vyčleněním  4  malobytů  v domě  s pečovatelskou  službou  v ulici  Sadová  pro 
příspěvkovou  organizaci  Centrum  83  (usnesení  rady  města  ze  dne  21.4.2011),  jejímž 
zřizovatelem je Středočeský kraj a dalších bytů v domě tzv. sociálních služeb v Čechově 
ulici  pro  občanské  sdružení  FOKUS  o.s.,  které  zde  bude  mít  i  zázemí  (detašované 
pracoviště)  pro  poskytování  této  sociální  služby.  Předání  bytů  i  nebytu  se  uskuteční 
v průběhu měsíce června 2011, kdy bude upřesněn i počet předávaných bytů.
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Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“

Priorita: „Zachování, rozvoj a zkvalitnění stávajících sociálních služeb na základě vzájemné 
aktivní  spolupráce  všech  zúčastněných  složek“, která  je  společná  všem  pracovním 
skupinám,  se  promítá  i  ve  zprávě  skupiny  „Senioři“.  Týká  se  především  otázek 
informovanosti,  podpory  dobrovolnické  práce,  vydání  a  aktualizace  katalogu  soc.služeb 
včetně  asistenčních  služeb  poskytovaných  pečovatelskou  službou  i  v rodinách 
s nezaopatřenými dětmi.
Priorita:  „Pomoc  rodinám  s     dětmi  vystaveným  nepříznivým  sociálním  situacím,  které   
mohou  ohrozit  jejich  zdraví  nebo  život“  a  „Rozvoj  sociální  prevence  rodin  s     dětmi  a   
mládeže“.
Město v roce 2010 navázalo spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk, která poskytuje 
intervenční  pomoc  ohroženým  rodinám.  Ve  sledovaném  období  sice  akutní  pomoc 
poskytována touto organizací nebyla, ale spolupráce s ní je udržována.
Velkým přínosem pro ohrožené rodiny s dětmi je azylový dům, který provozuje občanské 
sdružení R-mosty,  které má sice sídlo v Praze, avšak v příměstské části Mladé Boleslavi 
v Čejetičkách  provozuje  sociální  službu  „azylový  dům“,  kde  se  ve  sledovaném  období 
pomohlo celé řadě rodin z Ml.Boleslavi a blízkého okolí překonat krizi nejen s bydlením, 
ale i s řešením rodinných vztahů. 
Přípravné práce s otevřením nízkoprahového zařízení pro děti a mládež začaly již v roce 
2009, ale  až v červenci  2010 byl  zahájen provoz klubu s názvem „Činžák“ – slavnostní 
otevření se pak uskutečnilo 30.9.2010. Klub je provozován občanským sdružením Proxima 
Sociale, o.s. pro děti od 13 – 18 let. Návštěvnost a využití klubu má velký ohlas. Vzhledem 
k tomu, že o klub mají zájem i mladší děti (především mladší sourozenci dětí, které již do 
klubu chodí), zvažuje město otevření dalšího nízkoprahového klubu v září letošního roku. 
Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi: otevřelo město  koncem roku 2010 nová dětská 
hřiště (Severní město, Slovanka) a již čtvrtou letní sezónu je otevřeno „mobilní“koupaliště 
v Severním městě, které je celé letní měsíce využíváno dětmi z přilehlého sídliště.

Pracovní skupina – Osoby a rodiny v     krizi, národnostní menšiny a ohrožení závislostí  

Priorita:  „Zkvalitnění  a  rozšíření  současných  sociálních  služeb“  a  „Zřízení  nových 
sociálních služeb“  je z velké části popsána v předchozím oddíle Rodina s dětmi a mládež. 
Týká se právě zapojení do IPRM, intervenční a krizové pomoci ve spolupráci s občanskými 
poradnami, které působí na území statutárního města (Jekhetani Luma, Občanská poradna 
Nymburk),  zřízení  a  provozování  nízkoprahového  centra  pro  děti  a  mládež  a  pomoci 
rodinám  v krizi  v Azylovém  domě  v Čejetičkách.  Na  webových  stránkách  statutárního 
města  je  umožněno  subjektům,  které  poskytují  sociální  služby  v Ml.Boleslavi,  aby 
prezentovali svoji činnost a dále jsou zaevidovány v katalogu sociálních služeb se všemi 
základními údaji včetně kontaktů na ně. 

Závěr:
Jak je uvedeno již v úvodu závěrečné monitorovací zprávy, byl výsledkem celého projektu 
zpracovaný a zastupitelstvem statutárního města Mladá Boleslav přijatý závazný dokument 
pod názvem „Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav“, který je 
součástí Strategického plánu rozvoje města. Komunitní plán byl schválen v březnu 2008 na 
období 5 let.  Snahou je, aby se priority plánu podařilo naplnit.  Statutární  město k jejich 
plnění přistupuje zodpovědně a podstatné úkoly jsou již splněny. Současně s přípravnými 
pracemi na novém Strategickém plánu rozvoje města  budou zahájeny i  práce na novém 
komunitním plánu, který by měl být předložen zastupitelstvu v roce 2013. 
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3. Zajištění udržitelnosti akce vzhledem ke stanoveným cílům

Ukazatel Typ 
ukazatele 2

Jednotka Smlouv
a

Skutečno
st

Komunitní plán sociálních služeb výstup kus 1 1
Počet přednášek,seminářů a workshopů výstupy kus 104 109

4. Dodatek ke smlouvě

Smlouva byla změněna dodatkem……….Ne

5.Multiplikační efekt – realizace navazujících akcí

Propojením  řady  akcí  v rámci  IPRM  (vytvoření  cyklostezky  po  městě  Ml.Boleslav, 
propojení  na  nová  parkovací  místa  a  tím  i  nová  park.místa  pro  zdravotně  postižené, 
instalace laviček pro odpočinek (nejen pro seniory a maminky s dětmi, je tím vydvořena 
možnost  navázání  komunikace  mezi  odpočívajícími  lidmi),  nová  dětská  hřiště,  mobilní 
koupaliště,  podpora   dalších  aktivit,  které  sice  neposkytují  sociální  služby,  ale  mají 
významný podíl v seberealizaci zdravotně postižených osob, podmínek pro trávení volného 
času pro děti a mládež atd.
Všechny výše zmíněné akce byly realizovány z velké části v roce 2010. 

6. Rizika ohrožující akci

Rozvoj  sociálních  služeb je  v poslední  době limitován především finančními  možnostmi 
obce, ale i státu, který přispívá dotačními tituly na činnost subjektů, které poskytují sociální 
služby. Aktivita občanů a snaha o vznik nových sociálních služeb na území města je stále 
v popředí. Veřejnost je zapojena nejen v pracovních skupinách komunitního plánování, ale 
také do činnosti „Zdravého města“.

7. Přehled kontrol po ukončení akce

Název kontroly: Průběžná fyzická kontrola                  Číslo kontroly: 1. ze dne 7.7.2008
Výsledek kontroly: uveden v zápisu z kontroly
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Nápravná opatření: žádná
Popis nápravných opatření: ne

Prohlašuji, že:
- je nakládáno s majetkem pořízeným z programu SROP s péči  řádného hospodáře a 

tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného uživatele
- účel akce je stále naplňován
- jsou dodržována pravidla pro publicitu
- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné

Vypracoval Podpis Počet stran Datum
Alena Hnízdová 6 21. dubna 2011
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