
Priority Opatření Aktivity

1.

1.1. 1.1.1.

1.2.

1.2.1. Katalog
1.2.2. Webové stránky

1.2.3. Koordinátor

1.2.4. Veletrh sociálních služeb

1.3. 1.3.1.

1.4.

1.4.1. Katalog (doplnit o specifické služby)

1.4.2. Informační centrum

1.4.3. Webové stránky

1.4.4. Informační letáky, infotabule, regionální tisk

1.4.5. Veletrh sociálních služeb

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6. 1.6.1. Hledat poskytovatele tohoto typu služby

1.7. 1.7.1. zajistit prostory, personál a financování

2.

2.1. 2.1.1.

2.2. 2.2.1.

2.3. Rozvoj marketingu chráněných dílen

2.3.1. Prodejní výstavy

2.3.2.

2.3.3. Obchodní zástupce pro chráněné dílny

3.

3.1. 3.1.1.

3.2. 3.2.1. Vyhledání vhodné lokality.

3.3.

3.3.1.

3.3.2. Samostatný investiční projekt/projekty

3.3.3.

3.3.4.

4.

4.1. 4.1.1.

4.2.

4.2.1. Využívání webových stránek KPSS

4.2.2. Funkce koordinátora aktivit pro zdravotně postižené

4.2.3. Vznik relaxačního centra pro zdravotně postižené

4.3. 4.3.2.

5.

5.1. Zlepšení bezbariérovosti MHD 5.1.1. Postupná obnova vozového parku

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3. 5.3.1.

5.4. Zřízení bezbariérového vstupu do bazénu 5.4.1.

5.5. 5.5.1.

5.6. 5.6.1.

KOMUNITNÍ  PLÁNOVÁNÍ  SOCIÁLNÍCH  SLUŽEB
statutárního města Mladá Boleslav

Ä  Pracovní skupina:  Osoby se zdravotním postižením

.          Vize:   Umožnit lidem se zdravotním handicapem samostatné rozhodnutí v otázce bydlení dle možností. Podporovat je 
v co nejvyšší nezávislosti a samostatnosti. Podporovat je v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a využívání volného času. 

Zachování, zkvalitnění a 
rozšíření  současných sociálních 
služeb                              
(společná priorita pro všechny 
skupiny)

Rozvoj a doplnění stávajících služeb 
(společná priorita se všemi skupinami)

Zapojení se do přípravy „Integrovaného plánu 
rozvoje města“, využití strukturálních fondů EU na 
období 2007-2013

Zlepšit spolupráci a informovanost mezi 
stávajícími poskytovateli soc.služeb 
(společná priorita se všemi skupinami)

Zvýšení podpory ze strany Magistrátu 
(společná priorita se skupinou "krize")

Grantový program pro potřebné služby 
nedostatečně financované v systému financování 
sociálních služeb

Zlepšit informovanost uživatelů sociálních 
služeb(společná priorita se všemi 
skupinami)

Dopravní prostředek pro individuální 
přepravu klientů a poskytování případných 
ambulantních služeb

Pořídit nový dop. prostředek nebo více využít 
stávající prostředek.

Hledat poskytovatele tohoto typu služby (například 
Dopravní podnik Mladá Boleslav, Transcentrum, 
stávající taxislužby atd.)

Zajistit služby poskytující pravidelný úklid 
domácnosti (nepodmíněno čerpáním jiných 
služeb)

§ 44 Rozvoj respitních služeb (společná 
priorita se "Seniory")

Zajištění pracovních míst pro 
zdravotně postižené

Zlepšení spolupráce Úřadu práce 
s potenciálními zaměstnavateli zdravotně 
postižených

Podpora rozvoje agentur podporovaného 
zaměstnávání (společ.priorita se skupinou 
"Krize")

Zařazení mezi sociální služby (standardy) nebo 
vznik jiného systémového financování

Stálé prodejní místo výrobků chráněných dílen na 
frekventovaném místě

Zvýšení dostupnosti vhodného 
bydlení pro zdravotně postižené

§ 39 Rozvoj osobní asistence (společná 
priorita se "Seniory")

§ 51 Chráněné bydlení - zvýšení kapacity 
pro lidi se specifickými potřebami

Rozšíření příležitostí k samostatnému 
bydlení zdravotně postižených (zčásti § 43 - 
podporované bydlení) 

Řešení problémů s výtahy v některých domech

Systém příspěvků na bydlení pro zdravotně 
postižené

Vyčlení části startovacích bytů pro podporované 
bydlení zdravotně postižených

Podpora místních svépomocných 
aktivit zdravotně postižených

Zvýšení podpory ze strany magistrátu 
(společ.priorita se skupinou "Krize")

Navýšení dotačního programu (společ.priorita se 
skupinou "Krize")

Spolupráce poskytovatelů při pořádání 
volnočasových aktivit (společná priorita se 
"Seniory")

Zlepšení dostupnosti prostor pro sportovní 
aktivity zdravotně postižených

Rozšíření pravidel o pronájmu sportovních zařízení 
(tělocvičny škol) v majetku města za zvýhodněné 
nájemné tak, aby se týkalo i zdravotně postižených.

Bezbariérovost (společná 
priorita se seniory)

Zlepšení stávajících komunikací. Zapojení 
do programu MOBILITA 2008

Stavební úpravy nevyhovujících chodníků, 
autobusových zastávek, přechodů 

Zajištění kvalitnějšího odklízení sněhu (zejména 
z přechodů pro chodce)

Zvýšení počtu bezbariérových WC ve městě 
 (společná priorita se "Seniory")

Jednání s majitelem objektu MOBILITA 2008

Zajištění bezbariérových vstupů do 
veřejných budov, kde dosud není (pošta, 
divadlo, školy)  (společná priorita se 
"Seniory")

Využití dotačního programu „Mosty“ a MOBILITA 
2008

Zajistit, aby se schvalování staveb (budov i 
komunikací) účastnili zdravotně postižení


	na výšku

