
Priority Opatření Aktivity

1.

1.1. Spolupráce se subjekty mimo sociální oblast
1.1.1.

1.1.2.

1.2. Zvýšení počtu pracovníků v soc. službách

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3. 1.3.1. Zapojením do IPRM především v oblasti rozšiřování současných sociálních služeb 

2.

2.1. Dům na půli cesty §58

2.1.1.

2.1.2. Zajištění sociálně terapeutických činností

2.1.3. Poskytování pomoci při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí

2.2.

2.2.1. Vých., vzdělávací a aktivizační činnosti

2.2.2. Nácvik dovedností vedoucích k soc.začlenění

2.2.3. Job kluby, podporované zaměstnávání, atd. Ve spolupráci s ÚP 

2.3. Azylový dům pro osoby bez  přístřeší §57 

2.3.1. Poskytování pobytové služby osobám v krizi a bez přístřeší

2.3.2. Vytvoření této pobytové služby v návaznosti na již existujících služby  ambulatní

2.3.3. Zajištění návaznosti soc.práce v reintegračním procesu cílové skupiny

2.3.4. Poskytování pobytových služeb osobám, jejichž reintegrace je objektivně nereálná

2.4. Krizová pomoc §60 

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  §62
2.5.1.

2.5.2. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro klienty NZDM

2.6. 2.6.1. Odborné sociální poradenství poskytované v návaznosti na služby K-Centra

2.7. 2.7.1. Zapojení do IPRM především v oblasti zřizování nových sociálních služeb

3.

3.1. Vytvoření PR strategie 

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3. Pravidelné aktualizace katalogu sociálních služeb

3.1.4. Informační kampaň v rámci regionální TV 

3.1.5. Informční kampaň v rámci regionální rozhlasové stanice

3.1.6. Hledání dalších možností prezentace

3.2.
3.2.1. Preventivní osvětové programy pro děti a mládež 

3.2.2. Preventivní osvětové programy pro dospělé

3.3. Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro cizince 3.3.1. Informační kampaň

4.

4.1. 4.1.1. Vytvoření jednotnéo dotačního systému pro financování sociálních služeb

4.2.

4.2.1. Vytvoření partnerství s NNO

4.2.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

mimo sociální služby

KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
statutárního města Mladá Boleslav

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

Vize:  Předcházet krizovým situacím a sociálnímu vyloučení u našich cílových skupin a napomáhat jejich integraci do společnosti.

zkvalitnění a rozšíření 
současných soc. služeb

Uskutečňování pravidelných schůzek poskytovatelů sociálních služeb s učiteli, 
úředníky, policisty, strážníky, starosty, zastupitele, atd. v rámci spolupráce, 
vzdělávání a osvěty v oblasti sociálních služeb 

Navázání spolupráce poskytovatelů sociálních služeb z oblastí zdravotnictví            
(např. zdravotní streetworker )

Rozšířením terénních programů §69

Zavedením non-stop linky telefonické krizové pomoci §55 

Rozšířením  a zkvalitněním odborného sociálního poradenství §37

Zapojení do integrovaného plánu rozvoje města 
Mladá Boleslav (2007 – 2013)

Zřízení nových sociálních 
služeb

Poskytování ubytování pro mladé dospělé (18-26) propuštěné z ÚV, OV, VTOS,   
příp. zařízení pro okamžitou pomoc

Centrum sociálně rehabilitačníchslužeb pro mladé 
dospělé (18-26) propuštěné z ÚV, VTOS, případně 
zařízení pro okamžitou pomoc §70

Terénní služba krizová pomoc §60

Ambulantní služba krizová pomoc §60

Zařízení pro krizovou pomoc (pobytová služba) §60

Poskytování ambulantních a terenních služeb dětem ve věku 13-18 let ohrožených 
společensky nežádoucími jevy

Ambulantní poradenské zařízení pro drogově 
závislé a jejich okolí   §37

Zapojení do integrovaného plánu rozvoje města 
Mladá Boleslav (2007 – 2013)

Zajištění větší 
informovanosti a osvěty 
široké veřejnosti v oblasti 
soc. služeb s ohledem na co 
největší destigmatizaci osob 
z cílových skupin

Uveřejňování článků v místním tisku o sociálních službách a poskytovatelích soc. 
služeb 

Aktualizace webových stránek KPSS                                                             
(www.mb-net.cz, www.komunitniplanovani.psmb.cz)

Prevence vzniku krizových stavů, sociálně 
nežádoucích jevů a jejich důsledků v 
ohrožených skupinách a veřejnosti  

Zajištění podpory pro 
poskytovatele soc. služeb  ze 
strany města 

Vytvoření a efektivní využívání finančních zdrojů 
pro financování sociálních služeb 

Podpora toku financí na poskytování sociálních 
služeb a kofinancování projektů Poskytování bezúročných půjček pro předfinancování projektů podpořených ze 

strukturálních fondů EU

Pomoc při zajišťování vhodných prostor pro 
poskytováí sociálních služeb

Vytvoření kritérií pro soc.odpovědnost firem působících v regionu 
Mladoboleslavska

Informovat o vhodných prostorech k poskytování soc.služeb prostřednictvím 
dislokační komise a sociální komise

Prostřednictví pronájmu vhodných prostor vytvářet podmínky pro fungování a 
rozvoj sociálních služeb


	na výšku

