
Priority Opat ření Aktivity

1.

1.1. 1.1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2. Podpora všech informačních center ve městě

1.3.

1.3.1. Vznik terénní sociální asistence v rodinách

1.3.2.

1.3.3. Podpora center pro rodiny s dětmi

1.3.4. Podpora vzniku profesionální pěstounské péče

1.3.5. Podpora náhradních rodin

2.

2.1. 2.1.1. Zajištění prostor, personálu a financování

2.2. 2.2.1. Zajištění prostor, personálu a financování

3.

3.1.
3.1.1. Finanční podpora - dotace

3.1.2. Aktivity center – vlastní programy , propagace

3.2. 3.2.1.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

4.

4.1. §37 Podpora odborného poradenství 4.1.1.

4.2. 4.2.1.

KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
statutárního města Mladá Boleslav

� � � � Pracovní skupina :  Rodina, děti, mládež

Vize:    Prevence nepříznivých sociálních situací mládeže a rodin s dětmi. Podpora a pomoc
těmto skupinám v případě, že jsou takovou situací ohrožení, nebo se v ní nacházejí.

Zachování, rozvoj a 
zkvalitnění stávajících 
sociálních služeb na 
základě vzájemné aktivní 
spolupráce všech 
zúčastněných složek 
(společná priorita se všemi 
skupinami)

Informovanost a koordinace mezi 
poskytovateli (společná priorita)

Pravidelní setkání poskytovatelů (koordinátor, 
setkání a/2 měsíce)

Informovanost veřejnosti o 
možnostech v sociálních službách 
přímých i souvisejících ( informov. 
společná priorita pro všechny skup.)

Vydání a průběžná aktualizace katalogu organizací 
působících v sociální oblasti MB

Podpora a rozvoj  - rozšíření sítě 
organizací pracujících se sociálně 
znevýhodněními rodinami s dětmi

Podpora a rozšíření dobrovolnické práce       
(společně se Seniory)

Pomoc rodinám s dětmi 
vystaveným nepříznivým 
sociálním situacím, které 
mohou ohrozit jejich 
zdraví, nebo život.

§60 Vznik střediska okamžité  
krizové pomoci nezletilým dětem

§57 Vznik azylového zařízení pro 
matku a dítě

Rozvoj sociální prevence 
rodin s dětmi a mládeže

Podpora a rozvoj center pro rodiny    
 s dětmi

§62 Vznik nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež (spol.priorita se 
skupinou "Osoby v krizi")

Zajištění objektu, personálu, organizace schopné 
poskytnout jak ambulantní, tak terénní služby 
dětem ohroženým společensky nežádoucími vlivy.  
(činnosti výchovné, vzdělávací i aktivizační)

§65 Podpora a rozvoj              
sociálně-aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi

Služby poskytovat ve spolupráci s nízkoprahovým 
centrem za účasti dalších složek a to zvláště dětem 
ohroženým dopadem krizové situace.

Volnočasové aktivity:
 - přístupová hřiště + sportoviště
 - správce
 - prázdninový provoz

Rozvoj sociálního 
poradenství

Zajistit a rozšířit odborné poradenství v oblasti 
psychiatrie a psychologie, spolupracovat se 
zdravotnickým zařízením – ordinace dětského 
psychiatra, poradenství přístupné a bezplatné pro 
rodiny s dětmi v krizi na doporučení OSPOD

§37 Podpora ambulantních středisek 
výchovné péče pro děti a mládež v 
krizovém období a situaci

Zvýšit spolupráci se školským úřadem. Podpora 
ambulantí péče a kvalitního odborného poradenství


