
Priorita XII. -   Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi 

 
                                                                                                 

 

 

Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší 

 

Popis a zdůvodnění 

Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé 
Boleslavi středisko Naděje. Zde se zaměřují na osoby  v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení a žijící v nevyhovujících životních podmínkách. Naděje 
v rámci terénní sociální služby nabízí a zprostředkovává služby podporující  stabilizaci 
jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.  
Poskytování terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší je ovlivněno  
nedostačující kapacitou střediska Naděje Mladá Boleslav. Toto opatření úzce souvisí 
s opatřením II.3. 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Finanční podpora nízkoprahových terénních služeb pro osoby bez 
přístřeší 

• Další aktivity se budou odvíjet od opatření II. 3 
 

Cílová skupina 

 

•  Osoby v krizi spojené se ztrátou bydlení 

•  Osoby, které žijí v nevyhovujících životních podmínkách 

•  Osoby, které se vrátily z výkonu trestu 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Rozšíření celkových prostor střediska Naděje Mladá Boleslav  -  viz. 
opatření II. 3. 

 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Pomoc klientům při vyřizování dokladů, zdravotního pojištění 

• Pomoc při obnovení přirozených vztahů 

• Zajištění ošetření nebo zprostředkování zdravotní péče 

•  Doprovod do institucí 

• Ochrana práv uživatelů 

• Pomoc při nalezení zaměstnání nebo jiného legálního příjmu 

• Pomoc při zajištění ubytování 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

 
Naděje, o.s.   
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Rok  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 XII. -  Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi 

 

 

Opatření XII. 2.: Podpora nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší 

 

Popis a zdůvodnění 

Nízkoprahové denní centrum Mladá Boleslav je součástí Integračního programu 
Naděje, sídlí ve stejném objektu jako noclehárna. Jeho posláním je pomáhat lidem 
v nepříznivé sociální situaci převážně spojené se ztrátou bydlení. Plní funkci místa 
prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb klienta  a 
následně zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho 
návrat k běžnému způsobu života.  
Nízkoprahové denní centrum je v provozu od pondělí do neděle, od 8 hod do 20 hod. 
Na nízkoprahové denní centrum pak navazují služby noclehárny. Kapacita 
nízkoprahového  denního   centra  je 40 míst. Zejména v zimě či v  nepříznivém  počasí  
kapacita nízkoprahového denního centra není dostačující  a  pracovníci střediska jsou 
nuceni klienty odmítat. Hygienické podmínky zde jsou nedostačující, protože ve 
středisku Naděje je po klienty k dispozici pouze 1 WC a 1 sprcha.  
Pro rozšíření nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší by bylo možné využít 
sousední byt nebo zajistit větší objekt. 
 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Zajištění finančních prostředků 

• Další aktivity se budou odvíjet od opatření II. 3 
 

Cílová skupina 

 

• Osoby v krizi spojené se ztrátou bydlení 

• Osoby, které se vrátily z ústavní výchovy 

• Osoby, které se vrátily z výkonu trestu 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Výstup se bude odvíjet od opatření II. 3 

Dopad na cílovou skupinu  

• Poskytnutí sociálního poradenství 

• Hygienický servis 

• Vytvoření podmínek pro přípravu stravy 

• Poskytnutí ošacení /výdej limitován možnostmi Naděje/ 

• Potravinová pomoc /výdej limitován možnostmi Naděje/ 

• Praní osobního prádla 

• Depozitní pokladna 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Naděje, o.s.  
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Rok 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 XII. -  Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi 

 

 

Opatření XII. 3.:  Podpora dostupnosti krizového lůžka 

 

Popis a zdůvodnění 

 Krizové lůžko pro jednotlivce je určeno člověku v akutní krizi, která může být 
způsobena řadou příčin – zdravotní potíže, psychické poruchy, sebevražedné chování, 
posttraumatické reakce,  reakce na stres  apod. Pobyt na krizovém lůžku je bezplatný a 
je  časově omezený. Během pobytu klienta na krizovém lůžku je klientovi poskytnuta 
krizové intervence, jejímž cílem je poskytnout klientovi bezpečí, podporu a naději. Tím 
se u klienta zvýší  jeho schopnost situaci zvládnout  tak, aby byl schopen konstruktivně 
a aktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využil potenciálu přirozených vztahů. 
V Mladé Boleslavi provozuje krizové lůžko o.s. R-Mosty v Azylovém domě pro matky 
s dětmi. Krizový pokoj je určen pro okamžité příjmy. Pobyt na krizovém pokoji je 
omezen na 5 dní, je zcela zdarma a je určen výhradně matkám v akutní nouzi spojené 
s ohrožením zdraví vlastním nebo dětí, s domácím násilím nebo jinými mimořádnými 
situacemi. Kapacita Azylového domu pro matky s dětmi je dlouhodobě zcela naplněna.   
Krizové lůžko pro jednotlivce  v  Mladé Boleslavi není k dispozici.   
 

Klíčové plánované aktivity 

• Udržení krizového lůžka pro matku s dětmi 

• Oslovení vybraných subjektů a odborníků  a domluva 
možností 

• Zpracování doporučení 

• Zmapování možnosti finančního zajištění služeb  

• Návrh postupu realizace 

Cílová skupina 
• osoby v krizi 

 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Seznam zapojených odborníků 

• Záznam z jednání týmu  

• Zpracované doporučení 

Dopad na cílovou skupinu  

• Poskytnutí  krizové intervence 

• Emoční podpora klienta v jeho obtížné  situaci  

• Možnost ventilace prožitků klienta 

• Hledání příčin vzniku krize, orientace v dané situaci 

• Pomoc při hledání vlastních sil a možností klienta 

• Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 

R-Mosty, o.s. 

 

Partneři 

 

Statutární město Mladá Boleslav,  Naděje o.s. , Linka důvěry SOS, 

poskytovatelé soc. služeb 

 

Harmonogram 

 

Druhá polovina roku 2014 – iniciace jednání a zpracování návrhu řešení 

 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služby a náklady spojené se zřízením 
služby pro jednotlivce 

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



 

Priorita XII. -  Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi  

 

 

 

Opatření XII. 4.: Podpora sociální služby – krizová pomoc 

 

Popis a zdůvodnění 

Z analýzy poskytovatelů sociálních služeb, které působí v Mladé Boleslavi, vyplynulo, že 
sociální služba - krizová pomoc v našem městě chybí. Krizová pomoc je dle § 60 zákona  
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách charakterizována jako terénní, ambulantní nebo 
pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí 
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci vlastními silami.  
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Oslovení vybraných subjektů a odborníků 

• Návrh podmínek a pravidel spolupráce 

• Zahájení kroků k naplnění možných řešení  
 

Cílová skupina 

 

• Osoby /děti, mládež, dospělí/ v krizi 

• Oběti domácího násilí 

• Oběti obchodu s lidmi 

• Osoby komerčně zneužívané 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Seznam zapojených odborníků 

• Záznam z jednání týmu 

• Návrh postupu řešení 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Stabilizace stavu klienta a snížení rizika prohlubování krizového 
stavu 

• Prohloubení orientace klienta v jeho problémů během krizové 
situace 

• Zvýšení schopnosti klienta řešit problém tak, aby dokázal aktivně 
zapojit své vlastní síly a využít podpůrné zdroje z okolí 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních  služeb 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav.   poskytovatelé sociálních  služeb a služeb 
souvisejících 
 

Harmonogram 

 
Rok 2015  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s koordinací a zpracováním návrhů vedoucích k zajištění služby  

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



Priorita XII. -  Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi 

 

 

Opatření XII. 5.: Podpora krizových telefonických  linek 

 

Popis a zdůvodnění 

Posláním krizových telefonických linek je poskytnout telefonickou pomoc osobám 
 v krizi, kdy je ohroženo zdraví nebo život člověka.  Krizovou telefonickou linku může 
využít člověk  nacházející se v jakékoliv obtížné životní situaci, kterou nedokáže 
zvládnout vlastními silami. Krizové telefonické linky dále poskytují klientovi  podporu  
při dlouhodobé tísni a pomáhají klientovi  s orientací v možnostech následné péče 
v různých oblastech.  
Krizovou telefonickou linku v Mladé Boleslavi poskytuje Linka důvěry SOS a o.s. 
Jekhetani Luma – Společný Svět.  
Volající na Linku důvěry SOS Mladá Boleslav je v případě potřeby automaticky 
přepojen do centrály v Praze.   
Je nutné zajistit dostatek finančních prostředků na udržení služby krizových linek 
v Mladé Boleslavi.  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení stávající služby 

• Pravidelný monitoring činnosti a potřebnost 
 

Cílová skupina 

 

• Osoby nacházející se v krizové situaci 

• Osoby řešící problémy osobní a existenciální, problémy vztahové, 
rodinné, zdravotní apod.  

• Osoby trpící duševním onemocněním 

• Osoby po traumatizující události – úmrtí, dopravní nehoda, domácí 
násilí, oběť trestného činu 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Počet podpořených osob 

Dopad na cílovou skupinu  

 

• Poskytnutí telefonické krizové intervence 

• Emoční podpora klienta v jeho obtížné  situaci  

• Možnost ventilace prožitků klienta 

• Hledání příčin vzniku krize, orientace v dané situaci 

• Pomoc při hledání vlastních sil a možností klienta 

• Kontakty na další odborníky, organizace a zařízení 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Linka důvěry SOS, Jekhetani Luma – Společný  Svět 
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav, poskytovatelé sociálních služeb 
 

Harmonogram 

 
Roky . 2014 -2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s udržení současného rozsahu služeb a mapováním potřebnosti  

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



 

 


