
Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi
Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi 

Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi

I. Úvod 

Více než 80 občanů Mladé Boleslavi přišlo na veřejné setkání v rámci přípravy komunitního 
plánu  sociálních  služeb  diskutovat  o  problémech  města  a  budoucnosti  sociálních  služeb 
v Mladé Boleslavi.
 
Na připraveném formuláři pro druhou část setkání vztahující se právě k sociálních službám 
byly nadepsány  3 slupce: současný stav, opatření a situace za 3 – 5 let. Základním úkolem 
pro  diskutující  u  jednotlivých  stolů  a  oblastí  sociálních  služeb  bylo  zamyslet  se  nad 
současným stavem služeb  v dané  oblasti,  pokusit  se  popsat  optimální  stav  za  3-  5  let  a 
nakonec pak navrhnout opatření, tedy způsob, jak stavu za 3 -5 let dosáhnout. 

Při diskusi  pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

• Jaký je současný stav sociálních služeb v dané oblasti?
(zamyslete se nad jeho klady i zápory)

• Co by se mělo během následujících 3 – 5 let změnit?
• Co by mělo zůstat do budoucna nezměněno?
• Co chybí?
• Co je nadbytečné?



Péče o občany se zdravotním postižením

Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
1. stůl

Priorita č. 1
nedostatečně pokryta služba 
osobní asistence v MB /  pro 
os se zdrav. Postižením, … 
….. do škol  

Vznik nových registrovaných 
poskytovatelů osobní 
asistence , podpora finanční 
města MB, kraje

Na 7 uživatelů osobní 
asistence 1 osobní asistent

Priorita č. 2
nedostatečné podporované 
bydlení v MB (v běžné 
zástavbě)

Získání fin. prostředků 
městem MB pomocí grantů

Fungující podporované byty

Priorita č. 3
Nedostatečná informovanost 
občanů v MB (nabídka soc. 
služeb)

Letáky, Boleslavan, internet, 
infocentrum

Priorita č. 4
Nedostatek prac. míst pro 
zdravotně 
postižené.Nedostatečná 
podpora ÚP, města MB, kraje

Zachování zákona o 
zaměstnanosti + zajištění 
financování

Dosáhnout,alespoň 50% 
zaměstnanosti osob se ZPS

Priorita č. 5
Špatný stav chodníků v MB 
(bariéry) => celkově špatná 
bezbariérová situace v MB 
v MB
Lavičky!

Rozpočtovat náklady města + 
využití jiných zdrojů

Standard EV

2. stůl
Nejsou žádní osobní asistenti 
v CZP(Fokus)

Hledání vhodných kandidátů 
(i prostřednictvím KPSS)

?

Tyflocentrum má 9 aktivních 
dobrovolníků

Nábor,osvěta Do 20 aktivních 
dobrovolníků

Málo nízkopodlažních 
autobusů

Připomínky na město ?

Špatná nájezdová místa u 
přechodů (aktivně se 
upozorňuje 5 let …)

Nadále dávat připomínky Vyřešit!!!

Zvonek na poště pro ZP Vyřešit problém lépe,než 
„zvonkem“ řešit věci na ulici

Bezbariérový přístup

Už po několikáté se upozorňuje na tyto největší problémy a nic……..
Nikde v médiích není změna 
mateřské pro matky,pečující 
o ZP dítě (do 4-7 let věku 
dítěte)

Rozdat změny na např. na 
letácích v ordinacích 
dětských lékařů 

Žádné volnočasové  aktivity 
pro vozíčkáře (stálejší, 
pevnější a pravidelnější 
aktivity)

Zajistit bezbariérovost



Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
„Není“ bezbariérový bazén Plošina,výtah
Více zájemců o práci z řad 
ZP, než je možno pokrýt z řad 
zaměstnanců

Zafinancovat chráněná místa Zmizí pořadníky na práci

Nepořádají se hromadné akce 
pro ZP (nespolupracuje se 
s jinými subjekty) 
s podobnou cílovou skupinou

Větší provázanost Více akcí pro ZP

 
Péče o seniory

Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
1. stůl

Nedostatek míst v DD pro 
jednotlivce, manžele

Osvěta s rodinou

Jistota při návratu zpět do 
práce při zajišťování péče o 
osobu blízkou

Uvolnění ze zaměstnání ze 
zákona

Přebíraní péče o rodiče

Bezbariérový přístup do více 
bytových domů

Upravené výtahy a přístupy 
oboustranné

Není dostatek stomatologů Zvýšit počet ordinací a 
studentů na fakultách

Spolupráce se zdrav. 
zařízeními (LDN, psych)

Oslovit a zapojit do 
spolupráce

Informační katalogy všech 
poskytovaných služeb

Dát do projektu KPSS

2. stůl
Schopní senioři na okraji 
zájmu 

Koordinátor Situace budou přibývat

Zajistit informovanost - na 
INFO tabulích ve městě o 
soc. službách - chybí

INFO tabule

V měsíčníku Boleslavan 
zřídit rubriku“informace pro 
seniory„
Nárůst heren ve městě - malá 
bezpečnost

Zvýšení počtu osob v krizi

Krátkodobé pobyty pro 
seniory (respitní péče) - 
chybí

Dům respitní péče

Registr řemeslníků důchodců 
- není

Zajistit



Péče o rodinu, děti, mládež

Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
1. stůl

Není asistenční služba pro 
dezorientovanou mládež

Podpora dobrovolnictví, 
podpora nestátních 
organizací ze strany města

Dívčí klub
Chlapecký klub

Chybí Domovy pro matky 
s dětmi - krátkodobá 
okamžitá pomoc

Vybudovat azyl. zařízení 
město vybuduje – potom 
popř. svěří konající 
organizaci

Byty (azyl.zařízení) pro 
matky s dětmi (otce)

Chybí dům na ½ cesty Dům město vybuduje – 
potom popř. svěří konající 
organizaci

Dům na půl cesty

Nízkoprahové centrum pro 
mládež chybí (v DDM 
nedostatečné)

Město poskytne prostory za 
symbol. nájem konajícím 
organizacím

Nízkoprahová centra (lépe 2) 
pro mládež

Dlouhé čekací lhůty poradny 
pro mezilidské vztahy 
(manželství a rodina)

Zvýšení počtu pracovníků (i 
pracovišť <-> vyšší podpora 
kraje

Větší dostupnost bezplatného 
poradenství pro mezilidské 
vztahy, manželství a rodinu

Nedostatek volně 
přístupných sportovišť

Správce hřišť -> možnost je 
otevřít

Volně přístupná hřiště a 
sportoviště (u většiny škol…)

Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
2. stůl

Vznikání podpůrných 
rodičovských skupin, nemají 
podporu (finanční)

Vytvoření komunitního 
centra,
nízkoprahového centra, 
koncertní centrum

Co není – Bude

Malá kapacita PPP
Speciální školství MB
Problém zvláštní školy 
výchovné problémy na 
II.stupni

Bude fungovat

Dětský psychiatr a neurolog 
– nevyhovující – nemořnost 
volby

Bude fungovat

Nedostatek volně 
přístupných sportovních hřišť 
zejména pro děti 12 leté a 
starší

Bude fungovat

Respitní služba pro děti 
s handicapem mimo ÚSP, 
kroužky pro tyto děti

Bude fungovat

Nízko prahové centrum pro 
děti a aktivity pro mládež

Bude fungovat

Bazén, stav koupaliště Bude fungovat
Nedostatek logopedů Bude fungovat
Nízkoprahové centrum pro 
mládež 

Bude fungovat



Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
Aktivity pro mládež Bude fungovat
Zoufalý stav na Rychtě, 
Štěpánce, letního kina

Péče o občany a rodiny v krizi, ohrožení závislostmi, národnostní 
menšiny

Současný stav Opatření Situace za 3 – 5 let
Chybí: Ke všemu ze sloupce 1
 - Azylový dům pro matky 

s dětmi
-  Záchytná stanice
-  Dům na půl cesty
-  Resocializační středisko
-  Nízkoprahový klub
-  Poradenství pro cizince 

(centrum)
-  SVP
Klady +
->dobrá úroveň současných 
soc. služeb (K-Centrum, 
linka důvěry SOS

Realizace

Založení

Víceleté financování 
neziskových organizací

Regionální politická vůle a 
spolupráce (podpora)

Zápory –
Předcházení - Opatření 
nežádoucím jevům spojených 
s migrací 
(drogy,alkohol,kriminalita) 
<= bude problém => potřeba 
řešit
Klady +
realizace KPSS,cílů


