
Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 

 

Opatření  XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové 

skupiny 6-12 let) 

Popis a zdůvodnění 

Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování 
dětí a mládeže, předchází rizikovému chování, snižuje negativní projevy, napomáhá 
k otevřené komunikaci, toleranci, kladně využívá volný čas dětí a mládeže 
V MB jedno nízkoprahové zařízení, provozuje Proxima Sociale od roku 2010, skupinou 
vyhledáván, počet kontaktů při zrodu 343, v roce 2012 již 3471 – vše obyvatelé MB, 
kontakty odpovídají počtu osob v roce 2012 - 246 dětí „nebylo na ulici!!!“ 
Zařízení využíváno dětmi a mládeží, od 12 let věku, kapacita nedostačující, prostory 
malé, z těchto důvodů musí odmítat děti od 6-12 let věku(odmítnuto 14 a 12 
klientů)což je v případě prevence alarmující, tyto děti na ulici zůstávají a jsou 
ohroženou skupinou (využití zájmových kroužků za úplatu nelze, rodiče sami jim 
aktivitu nevyhledají, nemají vzory, podporu… 
Lze využít pro další spolupráci v oblasti preventivních programů, vyhledávat ohrožené 
děti v terénu, spolupráce se  školami, rodinami, poskytovali, obcí 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu organizací zachovat  

• Hledat možnosti jejího rozšíření pro děti  ve věku 6 – 12 let 

• Zvýšení finanční podpory obce  - nárůst pracovníků 

• Zajistit prostory pro provozování nízkoprahového zařízení pro mladší děti 
 

Cílová skupina 

 
Děti a mládež ohrožená rizikovými jevy – děti ulice, děti, kterým rodiče nezajistí aktivní 
trávení volného času a o jejich volný čas se nezajímají 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržení stávající kapacity nízkoprahového zařízení a navýšení pro děti a 
mládež ve věku 12 a více let 

• Rozšíření služby pro děti ve věku 6-12 let – zajištění prostor, finanční 
podpora obec, personál, program organizace 

  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb  
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Roky 2014 – 2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb a náklady spojené s rozšířením 
služeb  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 

Opatření XI. 2.:  Udržení služeb K - centra 

 

Popis a zdůvodnění 

Semiramis o.s. prostřednictvím nízkoprahového zařízení K – centrum jako jediný 
subjekt v Mladé Boleslavi poskytuje  sociální a adiktologické služby uživatelům drog  a 
jejich blízkým osobám. Zaměřuje se na injekční a neinjekční uživatele drog.   
Výsledkem práce K – centra ve vztahu k veřejnosti je prevence výskytu infekčních 
chorob /zejm. hepatitid, HIV/AIDS/ a též likvidace použitého materiálu.  Zájemci o 
informace mohou také využít internetovou poradnu zařízení, která je anonymní.  
V roce 2011 poskytl  Semiramis v rámci své působnosti klientům 3 793 kontaktů, v roce 
2012 to bylo již  4 459 kontaktů.  
K-centrum  poskytuje  v omezeném rozsahu  služby  také lidem závislým na alkoholu, 
protože v Mladé Boleslavi pro tyto klienty není k dispozici protialkoholní poradna.  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení současné finanční podpory služby 

• Pravidelný monitoring činnosti a potřebnosti 

• Podpora mezioborové spolupráce 
 

Cílová skupina 

 

• Injekční a neinjekční uživatelé drog 

• Osoby blízké uživatelům drog 

• Osoby ohrožené užíváním drog 

• Osoby závislé na alkoholu 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Záznam jednání týmu na téma udržení služeb K-centra 

• Udržená služba ve stávajícím rozsahu 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Minimalizace zdravotních a sociálních rizik klientů 

• Motivace klientů  ke změně jejich životního stylu směrem ke stabilizaci 
zdravotního stavu a sociální situace 

• Motivace klientů  k abstinenci 

• Poskytování informací o metodách a smyslu léčby 

• Podpora osobám blízkým uživatelů alkoholu a drog  

• Preventivní programy zaměřené  na osoby ohrožené užíváním drog 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Semiramis o.s.  
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav, o.s. Semiramis, poskytovatelé sociálních služeb , 
Policie ČR, zástupci ZŠ 
 

Harmonogram 

 
Roky 2014 – 2015  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb a náklady spojené s koordinací 
setkání  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 
 
 
 

 

Opatření XI. 3.: Udržení současné  kapacity terénních programů pro uživatele návykových látek 

 

Popis a zdůvodnění 

Jediným poskytovatelem soc. služeb, který pracuje v Mladé Boleslavi s uživateli 
návykových látek,  je o.s. Semiramis.  Prostřednictvím K-centra jsou poskytovány   
uživatelům drog  terénní programy přímo v jejich přirozeném prostředí.  Ve vztahu 
k široké veřejnosti se  o.s. Semiramis podílí na ochraně veřejného zdraví /prevence   
přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených injekčních stříkaček a jejich bezpečná 
likvidace/ a na poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog.  
 V roce 2012   Semiramis o.s. ve své spádové oblasti poskytlo svým klientům v rámci 
terénních programů celkem  1464  kontaktů.   

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení současné finanční podpory služby 

• Pravidelný monitoring činnosti a potřebnosti 
  

Cílová skupina 

 

• Injekční a neinjekční uživatelé drog 

• Sexuální partneři a partnerky uživatelů injekčních drog 

• Osoby blízké uživatelů drog  

• Osoby ohrožené užíváním drog 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržená služba ve stávajícím  rozsahu 

• Pravidelné zprávy o činnosti – 1x za rok 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí 

• Minimalizace rizik spojených s užívání drog 

• Ovlivňování životního stylu klientů 

• Zprostředkování dalších služeb 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Semiramis, o.s. 
 

Partneři 

 
Statutární město  Mladá Boleslav, poskytovatelé sociálních  služeb, Policie ČR, 
zástupci ZŠ 
 

Harmonogram 

 
Roky  2014-2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 
 
 

 

Opatření  XI. 4.: Podpora vzniku a rozvoje terénních služeb pro děti a mládež ohrožené rizikovými 

jevy 

Popis a zdůvodnění 

Opatření souvisí s opatřením 5 a 6, ze všech vyplývá potřeba práce s rodinami, dětmi a 
mládeží ohrožených rizikovými jevy přímo v terénu, na ulici, v rodinách, zavedení 
preventivních programů, které budou tito klienti schopni využít a minimalizovat tak 
rozvoj negativních dopadů jejich chování na jedince, rodinu, obec, společnost 
O problematice nejvíce svědčí zvyšující se počty rodin a dětí, se kterými pracují kurátoři 
pro mládež, jejich rizikové chování je negativně ovlivněno jak rodinou, která neplní své 
funkce, tak negativními vlivy prostředí – život na ulici, špatné vzory, nevhodné trávení 
volného času, kontakt s osobami páchajícími trestnou činnost, uživateli návykových 
látek apod.  
Pro práci přímo v terénu připravit projekt, který zahrne pomoc dětem všech věkových 
kategorií za finanční podpory obce a spolupráce orgánu SPOD, 
Zaměřit se na nárůst  soc. pracovníků Magistrátu města MB s odkazem na doporučení 
MPSV, což pro region znamená dle počtu dětí žijících v regionu cca 35 pracovníků, 
současný stav 15 pracovníků 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu organizací zachovat a hledat možnosti vstupu  
organizací pracujících v terénu 

• Zmapovat terén a vypracovat projekt jak působit na jednotlivé věkové 
kategorie a již pro konkrétní děti a mládež navázat spolupráci se subjekty 

 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržení stávajících subjektů, jejich podpora 

• Spolupráce OSPOD s poskytovateli, pracovní setkání, případová práce 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních  služeb 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 
 
Roky 2014 – 2015  

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb a náklady spojené 
s koordinací, mapováním tématu a přípravou projektu  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 

Opatření XI.  5.: Podpora a rozšíření terénní práce s rodinou 

Popis a zdůvodnění 

Opatření úzce souvisí s opatřením 4 a 6, z čehož vyplývá jeho důležitost, jde o slabou 
stránku v oblasti sociálních služeb 
Potřebnost vyplývá jak z praxe, tak z údajů o práci kurátorů pro mládež, jejichž počty 
případů stoupají, v roce 2012 cca 427 klientů, kteří měli výchovné problémy, páchali 
trestnou činnost, přestupky, nerespektovali rodiče ani jiné osoby odpovědné za 
výchovu, dopouštěli se záškoláctví, užívali alkohol či jiné návykové látky 
Z pohledu OSPOD stoupl počet neúplných rodin, dětí zatížených spory rodičů, dětí 
v náhradní rodinné péči příbuzenské, rodin ekonomicky krachujích, rodin přicházejících 
o bydlení, o práci 
V současné době pracuje v terénu – OSPOD, Poradna pro občanství, obč. a lidská 
práva, Respondeo o.s., Jekhetani Luma – Společný svět, Semiramis..V terénu je však 
stále minimální počet pracovníků a návštěvy v rodinách jsou v dlouhých intervalech. 
Považujeme za potřebné a nutné rozvíjet práci přímo v terénu, současné organizace 
podporovat a rozšiřovat.  Zaměřit se na nárůst  soc. pracovníků Magistrátu města MB 
s odkazem na doporučení MPSV, což pro region znamená dle počtu dětí žijících v 
regionu cca 35 pracovníků, současný stav 15 pracovníků. 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu organizací zachovat a hledat možnosti zvýšení finanční 
podpory k navýšení terénních pracovníků 

• Zajistit působnost dalších sociálních služeb 
 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Udržení stávajících subjektů 

• Navýšení terénních pracovníků pro práci s rodinami 

• Pracovní setkávání týmů 3x ročně (vytíženost, plánování, spolupráce)  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Roky 2014- 2015  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb, s navýšením kapacit terénních 
pracovníků a náklady spojené s koordinací setkání týmu  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 
 

 

Opatření  XI. 6.: Podpora sanace rodiny 

 

Popis a zdůvodnění 

„Chceme-li mít vychované děti, musíme mít vychované rodiče“, proto potřebujeme 
pomoc ohroženým rodinám poskytovat přímo v domácnostech, zavčas a intenzivně. 
Předejdeme tak jejich rozpadu, zadlužování, porušování rodičovské odpovědnosti a 
umístění dětí do ústavní péče. 
Ze soc. dem. analýzy je patrný vzestup selhání péče rodin, např. nárůst náhradních 
rodin, nárůst případů kurátorů – 427, vysoký počet dětí v ústavech z MB – 74, soudní 
dohled nad výchovou dětí – 157, nárůst neúplných rodin – 165 a další. V současné 
době provádí sanaci rodin MM MB – OSPOD, Centrum psych. Soc. poradenství, 
Poradna pro občanství, obč. a lidská práva, Respondeo o.s., Jekhetani Luma – Společný 
svět, Semiramis..V terénu je však stále minimální počet pracovníků. 
Považujeme za potřebné a nutné rozvíjet práci přímo v terénu, současné organizace 
podporovat a rozšiřovat.  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu organizací zachovat (vazba na opatření vztahující se 
k rodině a dětem 

• Zajistit působnost dalších subjektů 

• Setkávat se subjekty a hledat další řešení při sanaci rodin 

• Realizace sanace 
 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržení stávajících subjektů 

• Navýšení terénních pracovníků pro práci s rodinami nejméně o 10 (každý 
klíčový pracovník pro danou lokalitu+pomocní pracovníci) 

• Pracovní setkávání týmů 3x ročně (vytíženost, plánování, spolupráce)  
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Partneři 

 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
 

Harmonogram 

 
Roky 2014 – 2015  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb, s navýšením kapacit terénních 
pracovníků a náklady spojené s koordinací setkání týmu 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 

Opatření XI. 7.: Podpora zařazení dětí ze sledovaných rodin do předškolních zařízení 

 

Popis a zdůvodnění 

Hlavním cílem prevence je včasná prevence, podpora by byla poskytnuta rodinám a 
dětem, které jsou v užším kontaktu s terénním pracovníkem, 
Které jsou v průběhu užší spolupráce motivovány k pravidelné docházce do MŠ – 
získání a osvojení si režimu, sociálních dovedností, vzorů, které by plynule převzaly a 
uplatnily při docházce do základní školy 
Podporu považujeme za důležitou pro děti ohrožené sociálním vyloučením, ovlivněné 
chováním rodičů (rodiče neměli vzor, nedokáží motivovat, vyrostli v ústavní péči 
apod.), dávající jim možnost zařadit se do společnosti – tj. vzdělat se a pracovat a ve 
stejném duchu vést své děti  
 

Klíčové plánované aktivity 

• Spolupráce s poskytovali terénních soc. služeb prostřednictvím OSPOD 

• Navázání spolupráce s odborem školství  a odpovědným náměstkem – 
vyčlenění několika míst v MŠ, stanovit podmínky pro rodinu (pravidelná 
úhrada poplatku, pravidelná docházka dítěte do MŠ, spolupráce s OSPOD 
a poskytovateli….) 

• Setkávat se subjekty a MŠ, sledovat vývoj, potřebnost, vyhodnotit 
smysluplnost 

• Kontakt s vybranými MŠ 

• Ve spolupráci s dalšími subjekty vytipování vhodných dětí a jejich 
následné zařazení do MŠ 

• Další spolupráce, sledování, vyhodnocení  

• Zajišťování od 6/2014, 1. Dítě nástup do MŠ 9/2014, postupně možnost 
využití dle potřeby, cca pro 5 dětí ročně 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící – děti ve věku 5-6let, před nástupem do ZŠ 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

•  Zápis z jednání 

• Popis spolupráce a nastavení předávání informací 

• Počet umístěných dětí do MŠ 
 

Dopad na cílovou skupinu  
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí – vzdělání=budoucnost  

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 

MŠ 

 

Partneři 

 

Statutární město Mladá Boleslav  

 

Harmonogram 

 

9/2014, 9/2015 

 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací jednání a mapováním počtu dětí  

Možné zdroje financování 
MŠMT ČR, rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav  



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 
 
 
 

 

Opatření XI. 8.: Podpora terénních programů zaměřených na práci s předškolními dětmi jako 

včasná prevence rizikového jednání v pozdějším věku 

 

Popis a zdůvodnění 

Zastavit nebo zmírnit proces sociálního vyčleňování co nejdříve – začít včasnou 
prevencí u dětí předškolních, kdy v rámci programů lze děti připravit ke zvládnutí 
předškolní i školní výuky, rozvíjet jejich kognitivní, řečové a sociální dovednosti, 
kontakt se společností, kdy budou připraveny pro vstup do MŠ a ZŠ 
Nutné propojení s terénní sociální prací  
Vhodné přizvat rodiče, řešit např. předškolními kluby pro děti, spolupracovat s rodiči, 
pro které může být přímá účast podporou a vzbudit jejich zájem o vzdělání, formovat 
jejich metody výchovy a výuky dětí  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Oslovit města, kde program funguje, motivovat se 

• Oslovit působící poskytovatele či mateřská centra, zda nechtějí službu 
poskytovat, zjisti podmínky 

• Oslovit organizaci Člověk v tísni, která působí ve více městech, zda a za 
jakých podmínek by službu mohla poskytovat 

• Zajistit prostory – místnost, buňku 

• Zjistit možnosti financování 
 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící – děti předškolní a mladší školní věk 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Vznik předškolních klubů 

• setkávání v rámci spolupráce (poskytovatelé,MŠ,ZŠ,OSPOD) 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Roky 2014 – 2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací jednání, koordinací a komunikací s dotčenými subjekty. 
Následně náklady spojené se zajištěním prostor na služby.  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR 



Priorita XI. – Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými 

jevy 

 

 

Opatření XI. 9.: Udržení přípravné třídy pro děti ohrožené rizikovými jevy (nultý ročník) 

Popis a zdůvodnění 

Nulté přípravné třídy jsou důležité pro šestileté děti, které nezvládnou nástup do první 
třídy z důvodu – soc. slabá rodina, rodiče je neumí připravit, děti neumí držet tužku, 
používat pastelky, znát barvy, rozlišit pojmy ovoce, zelenina, pečivo, neumí se obléci, 
mají malou slovní zásobu, řečové vady, vše má za následek to, že jsou terčem 
posměchu spolužáků, uzavírají se, vyčleňují, získávají negativní vztah ke škole i ke 
kolektivu 
Nultý ročník je mezistupněm mezi školkou a školou, děti si osvojí školní režim, ranní 
vstávání, postupně se naučí udržet pozornost 
Nultý ročník by měly navštěvovat ty děti, které před školou nenavštěvovaly MŠ 
Zakotveno ve školském zákoně  - Přípravné třídy ZŠ, §47, nejmenší počet žáků ve třídě 
7 
V MB jedna třída pro 15 dětí na 5.ZŠ………. 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu zachovat a hledat možnosti zvýšení poštu nultých 
ročníků 

• Podpořit ZŠ k založení nultých ročníků- obec, náměstek, odbor školství, ZŠ 

• Zajistit pomoc subjektů ve vyhledávání a doprovodu vhodných dětí, 
podpora rodin ve vztahu ke vzdělávání 

• Spolupráce všech zúčastněných – ZŠ, organizace, OSPOD 
 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města ohrožené narušením jejich funkcí s dopadem na její chod 
a děti v ní žijící- šestileté děti, které nezvládnou nástup do první třídy 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržení stávajících ročníků a vznik nových 

• Navýšení finančních prostředků a získání fin. Prostředků např. v rámci 
projektů (MPSV,MŠ, OPLZZ..) 

• Pracovní setkávání 2x za školní rok spolupracujících subjektů)  
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění fungování rodin i při ohrožení jejich funkcí, prevence rozpadu rodin, nárůstu 
kriminality a výchovných opatření dětí.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
ZŠ 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
9/2014, 9/2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současných kapacit nultých ročníků a vzniku nových. 
Náklady spojené s koordinací setkání.  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav , MPSV ČR, Středočeský kraj, ESF ČR, 
MŠMT ČR 



 


