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1.1.

1.1.1. § 39 podpora osobní asistence
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1.2.
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1.2.2

1.3. Získávat další dobrovolníky pro klienty
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1.3.3.

1.4 1.4.1

1.5 §37 Podpora sociálního poradenství 1.5.1

2. 2.1 2.1.1

3.

3.1 Infocentrum pro klienty 3.1.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
statutárního města Mladá Boleslav

Ä   Pracovní skupina:  Senioři

            Vize:   Setrvání klientů v přirozeném, prostředí co nejdéle s možností zapojení se do aktivního,                                            
                                  plnohodnotného způsobu života v bezpečném a (zdravém) městě.                                                          

Přirozené prostředí je tam, kde se člověk cítí doma. 

Zachování, zkvalitnění a rozšíření  
současných sociálních služeb pro 
seniory  a služeb souvisejících

Zvýšit  dostatečnou kapacitu  kvalitních 
zdravotně sociálních terénních a 
ambulantních služeb
Monitorování aktuálních potřeb seniorů a 
dalších cílových skupin

Získávat finanční prostředky a personál na 
zajištění péče o klienty v domácím prostředí

Podpora a rozvoj aktivizačních programů a 
klubové činnosti pro seniory 

Zlepšit spolupráci a informovanost mezi 
jednotlivými poskytovateli sociálních 
služeb

Předávání  informací jednotlivých 
poskytovatelů služeb o činnosti a nových 
službách (web, e-mail, články v tisku, rozhlas)

Poskytovat všem informačním centrům 
aktuální a dostupné informace

Kontaktovat dobrovolnické organizace a 
hledat možnosti jejich spolupráce

Vyhledávat občany, kteří by byli ochotni 
poskytovat své služby

Zajistit sepsání smluv mezi dobrovolnickými 
organizacemi a organizacemi poskytujícími 
sociální služby

Zapojení do přípravy „IPRM“, využití 
fondů EU v období 2008 – 2013

Spolupráce s projektovým oddělením 
magistrátu města.

Vzdělávání pracovníků organizací poskytující 
sociální služby

Respitní péče pro seniory 
(Os.zdr.post.)

§44 Respitní (odlehčovací) péči, terénní i 
pobytovou.
Pomoc pečujícím rodinám.

Zajištění vhodných prostor, personální 
zabezpečení, financování. Spolupráce se 
zdravotnickými ošetřovatelskými 
organizacemi

Celkové zlepšení života seniorů ve 
městě a zajištění bezpečnosti občanů

Vytvořit dostupná informační místa a dodávat 
přehledné informace a nabídky vhodných akcí

Podpora a rozvoj aktivizačních programů a 
klubové činnosti pro seniory v zařízeních i 
ve městě

Využít stávající prostory v klubech a snažit se 
o jejich maximální využití

Vytvořit funkci koordinátora pro koordinaci 
akkcí

Zajistit vzdělávací programy sociálně 
terapeutické činnosti  a vhodné pro vyplnění  
volného času

Bezbariérovost a ulehčení podmínek pro 
pohyb ve městě

Zajistit bezbariérový přístup do úřadů a 
institucí

Rozšířit veřejné WC Rozmístit lavičky pro 
seniory Zřídit poštu pro Severní město 
Rozšíření cyklostezek ve městě, bezpečných i 
pro starší občany

Vytvořit podmínky finančně dostupné pro 
seniory – plavání, kulturní akce, zájmová 
setkání

Autobusová zastávka Havlíčkova ul. – chybí 
lavička pro cestující (jsou tam pouze 2 
kamenné kvádry)


	na výšku

