
Priorita XIII. – Řešení dostupnosti návazných služeb 

 
 

 
Opatření XIII.  1.: Podpora psychologických a psychiatrických služeb 

 

Popis a zdůvodnění 

Potřeba odborného psychologického a psychiatrického poradenství narůstá 
s problematikou ohrožených rodin, nejistotou v oblasti bydlení, zaměstnání, vlivem 
negativních jevů působících jak na celé rodiny, tak na jedince)špatné trávení volného 
času, špatné vzory, spory rodičů při rozpadech manželství, citové deprivace dětí, 
nárůst náhradních rodin…Nabízená pomoc je nedostačující, přichází pozdě, pracovat je 
třeba v rámci rodinných terapií, časově náročné, dlouhé objednací lhůty. 
Využití by našlo i středisko výchovné péče – pobytové i ambulantní, finančně nákladné, 
ale potřebné 
Odbornou -psycholog.pomoc rodinám s dětmi poskytují - Centrum psych. Soc. 
poradenství, Speciální pedagogické centrum, 2 psychologové, 1 dětský psychiatr, což 
považujeme za nedostatečné 
Vazba na prioritu I, opatření 4  
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu odborného poradenství zachovat a hledat možnosti 
navýšení kapacit 

• Vstoupit v jednání k zajištění dětského psychiatra  např. s Oblastní 
nemocnicí v Ml. Boleslavi, pokud je toto v její kompetenci 

• Zvážení možností vzniku a provozu střediska výchovné péče – oslovení 
Spec. školy, KÚ, návštěva stávajícího zařízení v jiném městě, zmapování 
situace 

• Spolupráce se „Zdravým městem“ 
 

Cílová skupina 
Rodiny žijící na území města, které potřebují psychologickou či psychiatrickou pomoc – 
rodinnou terapii, osobní konzultaci, dlouhodobou spolupráci, asistované setkávání, 
pomoc mediátora 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení stávající pomoci 

• Navýšení psycholog. Poradenství pro rodinnou terapii, asistovaná 
setkání, mediátorství, např. rozšířením stávajícího centra odborného 
poradenství 

• Záznam z jednání na téma rozšíření pomoci dětského psychiatra 
 

Dopad na cílovou skupinu  
Zajištění včasné a dlouhodobé odborné psychologické a psychiatrické pomoci 
ohroženým rodinám a dětem v nich žijících jako prevence jejich sociálního vyloučení 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Partneři 
 
„Zdravé město“, zdravotnická zařízení 
 

Harmonogram 
 
Roky 2014 – 2015 – udržení současné kapacity 
6/2014 – realizace jednání  

Předpokládané finanční 
náklady 

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

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



 

Priorita XIII. – Řešení dostupnosti návazných služeb 

 

 
 
 
 
 

 
Opatření XIII.  2.: Podpora služeb zaměřených na práci s rodinou  

 

Popis a zdůvodnění 

 
Pro práci s rodinou zjištěn nedostatek odborného psycholog. Poradenství, které 
poskytuje převážně pouze soukromý psycholog nebo Centrum psych. Soc. poradenství, 
které kapacitou není schopno zajistit potřebu rodin zvláště v oblasti asistovaného 
styku, mediátorství a dlouhodobé rodinné terapie,  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Stávající podporu odborného poradenství zachovat a hledat možnosti 
navýšení kapacity pomoci 

• Zajistit působnost dalších subjektů – vstoupit v jednání s centrem o 
možnosti navýšení, případně vstupu dalších subjektů 

• Setkávat s dotčenými subjekty a hledat další řešení  
 

Cílová skupina 

 
Rodiny žijící na území města, které potřebují odbornou psychologickou pomoc jako je 
rodinná terapie, asistovaná setkání, služba mediátora 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Podpora stávající pomoci 

• Navýšení psycholog. poradenství pro rodinné terapie, asistovaná setkání, 
služby mediátora, např. navýšením kapacity v Centru odborného 
poradenství – jednání s poradnou 

  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění včasné a dlouhodobé odborné psychologické pomoci ohroženým rodinám a 
dětem v nich žijícím jako prevence jejich sociálního vyloučení  
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Partneři 
 
Centrum psychologicko sociálního  poradenství 

Harmonogram 
 
Rok 2014 
 

Předpokládané finanční 
náklady 

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

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



Priorita XIII. – Řešení dostupnosti návazných služeb 

 
 

 
 

 
Opatření XIII. 3.: Podpora následné péče pro osoby s psychiatrickými diagnózami 

 

Popis a zdůvodnění 

Nedílnou součástí poskytování sociálních služeb jsou i služby návazné.  Jsou vztaženy 
ke všem cílovým skupinám a zaměřují se na prevenci osamocení, na sdílení společných 
problémů a trávení volného času. 
V Mladé Boleslavi v převážné míře poskytuje následnou péči lidem s psychiatrickými 
diagnózami Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné. Ostatní 
poskytovatelé se u těchto osob zaměřují na odborné sociální poradenství (Česká 
společnost pro duševní zdraví, Linka důvěry SOS) a osobní asistenci (Spokojený domov 
o.p.s). V současných aktivitách je nutné pokračovat ve stejném rozsahu a kapacitě a 
zachovat model asistovaného přátelství. Současně je potřeba flexibilně reagovat na 
reálné potřeby klientů a terénních pracovníků. 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Udržení a případné navýšení počtu terénních pracovníků dle aktuální 
potřebnosti klientů 

• Zachovat finanční a vzdělávací podporu dobrovolnického programu tzv. 
Asistované přátelství, při kterém dochází k přirozenému párování 
dobrovolníka a klienta v co nejpřirozenějším prostředí, kdy spolu tráví 
volný čas - postupně dochází k prolomení sociální izolace, vazba na 
opatření III.5 

• Stabilnější finanční podpora týmu sociální rehabilitace ve Fokusu Mladá 
Boleslav (např. jednání se zástupci města a příslušných spádových obcí) 

 

Cílová skupina 
 
Osoby s psychiatrickými diagnózami 
 

Výstup = co bude výsledkem 
 

 

• Udržení současné formy následné péče  

• Udržení dobrovolnického programu asistovaného přátelství 

• Udržení současného stavu terénních pracovníků 
 

Dopad na cílovou skupinu  
 
Osoby s psychiatrickými diagnózami 
 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
 
Poskytovatelé sociálních služeb  
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav 
Dobrovolnické centrum při magistrátu, ÚP 
 

Harmonogram 
Roky 2014 – 2015  

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s udržením současného rozsahu služeb 

Možné zdroje financování 
 
MPSV, EU fondy, sponzorské dary, nadace a další 
 



 
 
 
 
 
 
 


