
Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 
 

 

 

 

 

 

Opatření VIII. 1.: Udržení klubových aktivit pro občany 

 

 

Popis a zdůvodnění 

V současné době je činnost klubů důchodců města organizována a financována 
odborem sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav. Jsou to kluby důchodců 
v DPS Na Radouči 1081,  klub ručních prací v DPS Na Radouči 1081, v DPS Sadová 718, 
v DPS Havlíčkova 71 a Klub důchodců Čejetice.  
Městský klub seniorů je provozován v DPS Havlíčkova.  
Vzhledem k tomu, že počet osob starších 65 let se neustále plynule zvyšuje a zvyšovat 
bude (dle SDA bylo v roce 2002 65 a více let 5 400 obyvatel, v roce 2012 65 a více let 
7 112), je velmi nutné podporovat a udržovat nadále klubové aktivity pro seniory. 
Usnadnit tak seniorům jejich zapojení do volnočasových aktivit, podporovat, aby i ve 
vyšším věku měli možnost účastnit se společenských aktivit, což je jedna z prevencí 
před samotou a sociální izolací a zásadně ovlivňují kvalitu života. 
Stěžejní formou podpory je dostatečné finanční zajištění klubů důchodců a ocenění 
seniorů, kteří se budou aktivně podílet na spolupráci jednotlivých klubů. 
 

Klíčové plánované aktivity 

• Udržení stávajících 6 klubů důchodců a jejich aktivit. 

• Udržení finanční podpory klubů ze strany města. 

Cílová skupina 

 
Senioři  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Udržení aktivit 6 klubů důchodců 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zapojení seniorů do společenských aktivit a prevence  sociální izolace  a zlepšení 
kvality  života seniorů.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město  Mladá Boleslav 
 

Partneři 
 

Harmonogram 
Roky 2014-2015  

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené se zajištěním činnosti 6 klubů  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 



Priorita VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

 

 

 

Opatření VIII.2.: Podpora aktivit zaměřujících se na prevenci osamocení /prevence vyčleňování/ 

vyloučení 

 

Popis a zdůvodnění 

Podpora seniorských aktivit, seniorských organizací a spolků má přímý dopad na 
prevenci osamocení, vyčleňování a vyloučení ze života společnosti této skupiny 
občanů. Z analýzy potřeb vyplynulo, že senioři vykazují zájem o sdružování se, o 
jakékoliv formy setkávání, které s sebou přináší nejen omezení samoty, ale i fyzické a 
psychické aktivity, které mají pozitivní vliv na  zdraví a psychickou pohodu člověka. 
Vzhledem k tomu, že počet osob starších 65 let se neustále  plynule zvyšuje a zvyšovat 
bude  je nutná podpora volnočasových aktivit ze strany  města, které jsou zaměřeny na 
prevenci  osamocení seniorů. Z analýzy uživatelů služeb vyplývá, že mezioborová 
spolupráce a informovanost ne vždy zcela funguje. Podpora vzájemné multioborové 
spolupráce vycházející z navázaných kontaktů, komunikace a dobré oboustranné 
informovanosti, je důležitým opatřením. Odbor sociálních věcí, jako koordinátor 
takovéto komunikace,  zajistí pravidelné  setkání odborníků pracujících s uživateli 
sociálních služeb.     

Klíčové plánované aktivity 

 

• Pověření pracovníka koordinací multioborových setkání. 

• Stanovení  termínu, vytvoření programu setkání.  

• Navrhnout postup jakým způsobem se zaměřit na vyhledávání osaměle 
žijících osob se zdravotním postižením a seniorů. 
 

Cílová skupina 

 
 Senioři a osoby se zdravotním postižením 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Vytvoření týmu odborníků 

• Zápis z jednání   
   

Dopad na cílovou skupinu  

 
Omezení samoty osob se zdravotním postižením a seniorů,  možnosti  zlepšení jejich  
fyzických a psychických aktivit, což má následně pozitivní vliv na zdraví a psychickou 
pohodu člověka.   
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav 
 

Partneři 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb  

Harmonogram 
II. pol. 2014 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s iniciací jednání a zpracováním postupu na vyhledávání osaměle 
žijících osob 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, nadace, granty  



Priorita VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opatření VIII.3.:  Podpora vzdělávacích programů ve finanční oblasti cílených na ohroženou 

skupinu osob 

 

Popis a zdůvodnění 

Z analýzy vyplývá potřeba posílení gramotnosti všech skupin v oblasti   finančního  
poradenství – finanční gramotnosti (dluhové pasti, uzavírání půjček s vysokým úvěrem, 
exekuce, jednání s věřiteli, placení závazků, apod.) 
Zvýšení finanční gramotnosti následně přispívá ke zvýšení kvality života. 
Stěžejní formou podpory je zajištění bezplatného sociálního a právního poradenství..  
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Zajištění přednášek zejména ve finanční oblasti formou zajištění 
odborníků a prostoru na přednáškovou činnost  

 

Cílová skupina 

 
Lidé v nepříznivé životní situaci  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• 1x ročně vzdělávací seminář 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zvýšení gramotnosti seniorů, která přispívá ke zvýšení kvality života   
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Partneři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb  
 

Harmonogram 

 
1x přednáška v roce 2015  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací vzdělávacího semináře 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, granty, nadace  

 



Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

 

 

Opatření VIII. 4.: Podpora kurzů podporujících  počítačovou gramotnost 

Popis a zdůvodnění 

Vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením a seniory je  nejen o rozšiřování 
vědomostí, ale je to také výplň volného času a navázání nových společenských 
kontaktů. Vzdělávání ve vyšším věku dává životu smysl, který senioři často ztrácí. 
Prognóza demografického vývoje je taková, že počet starých osob se bude neustále 
navyšovat (dle SDA bylo v roce 2002 65 a více let 5 400 obyvatel, v roce 2012 65 a více 
let 7 112 obyvatel), proto je nutné řešit a podporovat programy, které pomohou 
zajistit možnosti vzdělávání pro stále vyšší počet seniorů a tím napomoci ke zkvalitnění 
jejich života. 
Stěžejní formou podpory je zajištění kurzů podporujících počítačovou gramotnost pro 
seniory, která bude přizpůsobena těm, kteří budou mít rozdílné vzdělání.      
V současné době realizuje dobrovolnické centrum při magistrátu ve spolupráci 
s knihovnou kurzy na PC pro seniory ( 1xza14dní cca 4hodiny).     

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podpora uspořádání kurzů podporujících počítačovou gramotnost 
seniorů a osob se zdravotním postižením 

• Zajistit informovanost seniorů o již běžících kurzech PC, např. městkou  
knihovnou a možností účasti na nich 

• Zachovat kurzy podporující počítačovou gramotnost osob se zdravotním 
postižením a seniorů a jejich kapacitu (20 osob ročně)  

• Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením a seniorů o již 
běžících kurzech PC (letáky, web)  

 

Cílová skupina 

 
 Senioři a osoby se zdravotním postižením  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Počet kurzů za rok : jarní kurz a podzimní kurz cca 20osob 

• 1  leták před konáním každého kurzu  
  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zvýšení  počítačové gramotnosti cílové skupiny 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav – dobrovolnické centrum 
 

Partneři 

 
Knihovna města Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

   
Roky  2014 – 2015 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací a koordinací kurzů  

Možné zdroje financování 

 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 
 



Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

 
 

 

Opatření  VIII. 5.: Podpora finančně dostupných a zájmových mimoškolních aktivit 

 

Popis a zdůvodnění 

Možnosti aktivního trávení volného času pro děti ze soc. slabých rodin považujeme za 
nedostatečné s ohledem na skutečnost, že rodiny nemají finanční prostředky na 
úhradu zájmových kroužků, rodiče sami nejsou schopni vyhledat vhodnou aktivitu, 
nezajímají se o ní, nevnímají ji jako součást života dětí a prevenci jejich selhání, jak 
vyplývá z analýzy potřeb skupiny děti a mládež 
S dětmi pracuje bez finančních nákladů  nízkoprahový klub Činžák, který navštěvují děti 
a mládež nad 12 let, pokrytí pro mladší děti chybí a dále o.s. Slánka, které se zaměřuje 
i na mladší děti 
Provázáno s prioritou XI., opatření 1 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podpora vzniku dostupných  mimoškolních aktivit  

• Podpora vzniku klubů při základních školách  

•  Zvážit možnost vzniku rodinných klubů pro rodiny ohrožené (jednou za 
měsíc maminky s dětmi, témata výchovy, ruční práce, společná 
činnost….) 

• Setkávat se se subjekty a hledat další řešení a možnosti smysluplného 
trávení volného času a spolupracovat s Městským parlamentem dětí a 
mládeže 

 

Cílová skupina 

 
Děti a jejich rodiny žijící na území města ohrožené negativními vlivy prostředí a 
nečinnosti z důvodu nedostatku podnětů, financí, ochoty, aktivity 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

•  Vznik jednoho klubu 

• Zápis z pracovního setkání týmů 2x ročně – vyhodnocení, hledání nových 
aktivit, zjišťování potřeb – 9/2014, viz. priorita IV. opatření 5  
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Prevence kriminality dětí a mládeže, osvojení si pravidel, řádu, hodnot v životě 
s dopadem nejen na  dětí, ale i jejich rodiče.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb  
 

Partneři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Harmonogram 

 
Roky 2014 – 2015 průběžně 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací pracovního setkání a nákladů spojených se 
vznikem klubu  

Možné zdroje financování 
Nadace, granty, MPSV ČR, MŠMT ČR 



 

Priorita   VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

Opatření VIII. 6.: Podpora pomoci s doučováním 

 

Popis a zdůvodnění 

Nezájmem rodičů o vzdělání svých dětí, ať už nedostatkem času, financí či jiných 
aktivit rodičů dochází často a to nejen u romských dětí k nezvládání učiva v první třídě 
a tím k přestupu dětí na speciální školy, kde se situace opakuje, děti se zatvrzují, 
získávají nechuť ke vzdělání, neboť nemají pomůcky, domácí úkoly, kolektiv dětí je 
vytěsňuje, může šikanovat, častou obranou těchto dětí je však agresivita a „chození za 
školu“. 
Děti dokončují základní vzdělání v pozdějším věku, dále se nevzdělávají, nejsou zvyklé 
na režim, a stejný přístup volí i k zaměstnání či dalším povinnostem a dochází k jejich 
sociálnímu vyloučení. Častým jevem je, že již jejich rodiče či prarodiče dělali stejné 
chyby, z kterých se bez pomoci nepoučí a nenapraví je. 
Doučování je tedy formou prevence sociálního vyloučení dětí, ale velký význam má pro 
osobnosti dětí samotné – pokud jim někdo pomůže zvládnout učivo na prvním stupni, 
lze předpokládat, že pílí, podporou a zdravým sebevědomím dokončí základní vzdělání 
a mohou pokračovat v přípravě na budoucí povolání. 
Je potřeba ve spolupráci s terénními pracovníky, dobrovolníky, školskými zařízeními 
hledat možnosti zajištění doučování. Současně podporovat koordinaci jednotlivých 
subjektů při práci s rodinou.  
 

Klíčové plánované aktivity 

• Využití terénních pracovníků, vazba na prioritu XI. opatření 6 

• Hledat možnosti navýšení kapacit terénních pracovníků- jak nestátních 
subjektů, zvláště pak 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 

• Zrealizovat setkání dotčených subjektů – ZŠ, OSPOD, dobrovolníků 

• Podpořit základní školy v nabízení možností doučování těchto dětí 

• Spolupráce s dobrovolníky, vazba na prioritu III 

• Koordinovat ve spolupráci OSPOD X ZŠ, subjekty, dobrovolníci 

Cílová skupina 

 
Děti, které žijí v rodinách, jež neplní své funkce, zvláště pak podporu ke vzdělání  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Navýšení terénních pracovníků přímo v rodinách 

• Pozvání  zástupců základních škol s cílem návrhů na zajištění doučování 

• Zápis z pracovního setkání ZŠ, subjektů, OSPOD a dobrovolníků  

Dopad na cílovou skupinu  

 
Prevence kriminality dětí a mládeže, osvojení si pravidel, řádu, hodnot v životě 
s dopadem nejen na  dětí, ale i jejich rodiče.  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav  
 

Partneři 

 
ZŠ, dotčené subjekty 
 

Harmonogram 
 
6/2014, 2015 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené se zajištěním doučování, koordinací setkání dotčených subjektů 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, nadace, granty, MPSV ČR, MŠMT ČR 



Priorita   VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

Opatření VIII. 7.:  Podpora multikulturní výchovy 

 

Popis a zdůvodnění 

K ohroženým rodinám sociálním vyloučením patří i rodiny jiných národností, ze soc. 
dem. analýzy vyplývá, že na našem území města žijí lidé slovenské, romské, polské, 
německé, ukrajinské a vietnamské národnosti, které byly vyčísleny (respondenti tuto 
národnost deklarují). Vedle nich je známo, že na území kraje ubývají v menší míře i 
občané Mongolska a dalších zemí. Statistické údaje však neposkytují kompletní 
obrázek, neboť ne každý se otevřeně hlásí k příslušnosti ke skupině, s níž ho přitom 
většinová společnost spojuje, či ho do ní zařazuje. Např. počet „romského“ 
obyvatelstva z hlediska většiny ve skutečnosti několikanásobně vyšší, než v SLDB. Tak 
jako se liší lidé, liší se i různá etnika či národy svým myšlením, vnímáním světa, 
kulturou, životními hodnotami i způsobem života, což může v každodenním životě 
přinášet řadu nedorozumění i problémů. Tato nedorozumění mohou následně vyústit 
až k projevům rasové nesnášenlivosti i,  vzájemným předsudkům, segregaci a dalším 
negativním jevům mající vliv nejen na danou menšinu, ale zejména na společnost jako 
celek. Za základní preventivní opatření je považována výchova k toleranci a proti 
rasismu, která by měl probíhat již v rodině, na základních školách, na místech, kde se 
národnosti prolínají. Za vhodnou formu považujeme aktivity pro děti – poznávací hry, 
besedy o různých zemích, čímž děti získají nejen zajímavé informace, ale i toleranci 
k jiným národům. 

Klíčové plánované aktivity 

• Zjistit, zda a jak multikulturní výchova na školách probíhá, podpořit ji, 
případně zavést – forma vzdělávání, poznávání jiných národů, soutěží a 
aktivit pro děti, besed 

• Na základě zjištěného navrhnout postup realizace potřebných aktivit 

• Zajistit ve spolupráci s nestátní subjekt (př.org. pro cizince, nízkoprahové 
centrum..) spolu s městem a jeho finanční podporou, propagací realizaci 
aktivit 

• Oslovení komise pro integraci cizinců při MM MB 

• Podpora participace jednotlivců i rodin na místním společenském životě, 
vzájemné poznávání, výměna zkušeností i vzájemná výpomoc  

• Podpora prevence sociální exkluze, segregace a projevů vzájemné 
nesnášenlivosti mezi příslušníky různých skupin místního obyvatelstva na 
podkladě etnického, náboženského či rasového dělení. 

Cílová skupina 
Všechny rodiny s dětmi žijící na území města, nejen ty ohrožené sociálním vyloučením 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Záznam z komunikace se školami – odbor školství 

• Záznam z monitoringu současných aktivit 

• Zpracovaný návrh potřebných aktivit 

• Počet zrealizovaných besed  

Dopad na cílovou skupinu  

Prevence kriminality dětí a mládeže, osvojení si pravidel, řádu, hodnot v životě 
s dopadem nejen na  dětí, ale i jejich rodiče  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav , poskytovatelé sociálních služeb 

Partneři 
ZŠ, poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 
Červen 2014 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s mapováním potřeb, realizací besed a vzdělávacích aktivit a 
koordinací  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, dotace, granty 



 

Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 

 

Opatření VIII.8.: Podpora vzniku podpůrných skupin pečujících osob 

 

Popis a zdůvodnění 

V podpůrných skupinách je umožněno pečujícím osobám ventilovat své emoce, 
předávat si informace, sdílet zkušenosti, konzultovat s odborníky - terapeuty, sociálně 
se začleňovat a současně podporovat funkci pečující rodiny. Poptávka po vzniku 
podpůrných skupin byla vyjádřena v: 
- analýze potřeb pečujících osob č.2.3 – pečující rodinní příslušníci poptávají společná 
setkání s možností předávání informací a sdílení podobných problémů 
- sociodemografické analýze: dle sdělení ÚP počet dávek příspěvku na péči v letech 
2009 – 2012 stále vzrůstal (od 2 499 do2 568 pečujících osob, celkový počet 
nezachycených případů je jistě vyšší). 
Pečující osoby jsou vzhledem k vysokému fyzickému a psychickému vytížení a finanční 
náročnosti péče potenciální klienti sociálních pracovníků, statisticky se jedná o 
poměrně velkou cílovou skupinu. Současné odlehčovací služby (Centrum83, 
Pečovatelská služba, Jistoty Domova, Spokojený domov o.p.s., oblastní nemocnice) 
jsou zaměřeny na péči o příjemce příspěvku na péči, ne na pečující občany. Vzhledem k 
stárnutí populace a vývojovým trendům je vhodné využít formu svépomoci ke zlepšení 
sociální situace, kdy se na změně podílí sama cílová skupina za minimální finanční 
náklady. Setkání je potřeba realizovat pravidelně, otevřenou formou, informovat 
pečující o možnosti setkávání s cílem zajistit potřebnou podporu, např. i hlídání osoby 
blízké. 

Klíčové plánované aktivity 

• Zrealizovat společné jednání o právní formě skupiny 

• Zajištění prostor pro setkávání s pečujícími osobami 

• Zajištění finančních prostředků pro organizaci setkání  

• Vyvolat jednání o bezplatném pronájmu 

• Personální zajištění terapeutů skupiny aktivity  

• Oslovení cílové skupiny 

•  PR, osvěta 

• Pravidelná setkávání skupiny, zajištění hlídání  

Cílová skupina 
Občané na území (spádové území) Statutárního města Mladá Boleslav, kteří pečují o 
své blízké se zdravotním či jiným postižením nebo onemocněním. 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Jasná pravidla fungování svépomocné skupiny 

• Pravidelné setkávání svépomocné skupiny cca 1x za 2 měsíce 

• Zajištěn min. 1 terapeut pro vedení skupiny s požadovanou kvalifikací 

• Zajištění bezplatného pronájmu  

Dopad na cílovou skupinu  

Zlepšení kvality života pečujících osob a osob, o které pečují. 
Aktivní účast občanů na řešení problémů, osvojení znalostí jak pečovat. 
Zvýšení informovanosti, možnost zprostředkování sociálních služeb, efektivní využívání 
příspěvku na péči, umožnění návratu do společenského života. 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav, cílové skupina, pečující 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 

Společná jednání o právní formě služby, finanční prostředky 1. pololetí 2014 
Informativní setkání pro pečující občany 2. pololetí 2014 
Jednání ohledně prostor 1. pololetí 2014 
Zajištění kapacity terapeutů skupiny 2014/2015 
Organizace 1. setkání – informování občanů 2. pololetí 2014 
Zajištění finančních prostředků pro organizaci setkání 2014/2015 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s činností svépomocné skupiny, činností terapeuta a publicity  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, nadace, granty  



Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 
 

 

Opatření VIII. 9.: Podpora starších dětí v motivaci ke školní docházce a plnění svých školních 

povinností 

 

Popis a zdůvodnění 

Děti a mládež, která neměla pravidla a vztah k pravidelnému plnění povinností 
v dětství, získané v rodině, lze motivovat velmi těžko, proto klademe důraz na priority, 
ve kterých se snažíme motivovat a formovat volný čas dětí předškolních a mladšího 
školního věku 
Zaujmout tyto děti a zaktivizovat považujeme za těžký úkol, z analýzy vyplývá, že tyto 
děti „bloumají „ po ulicích, posedávají na lavičkách,  navštěvují nákupní centra, kde 
mají první zkušenosti s krádežemi, samy nevědí, co dělat, vše je nudí, nic je nezajímá, 
komunikovat odmítají 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Podpora nízkoprahového zařízení a dalších subjektů pro trávení volného 
času mládeže, jejich finanční podpora se zaměřením na streetwork, ale 
také možnost doučování 

• Spolupráce se školami, včasná spolupráce s kurátory pro mládež 

• Přednášky kurátorů na školách, zvážit zaměření nejen na děti, ale i na 
jejich rodiče 

• Možné aktivity zjišťovat přímo u těchto dětí  

• Spolupráce s ped. Psych. Poradnou 

• Hledat další možnosti ve spolupráci s jinými městy – příklady dobré praxe 
 

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 vyhledávajících ohrožené děti, nabízející jim 
pomoc jak v nízkoprahovém centru, tak v rodině či na ulici 

• Schůzka s ped. Psych. Poradnou pro navázání užší spolupráce – červen 
2014  
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Prevence kriminality dětí a mládeže, osvojení si pravidel, řádu, hodnot v životě 
s dopadem nejen na  dětí, ale i jejich rodiče  
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav, poskytovatelé sociálních služeb 
 

Partneři 

 
ZŠ, střední školy, poskytovatelé sociálních služeb 
 

Harmonogram 

 
Září 2014 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací schůzky a současných aktivit  

Možné zdroje financování 
Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav, nadace, granty a humanitární fond SK  



 

Priorita  VIII. – Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit 

 

 

Opatření  VIII. 10.:   Podpora výuky českého jazyka pro cizince 

 

Popis a zdůvodnění 

Do Mladé Boleslavi přijíždí za prací velké množství cizinců, někteří z nich pak ve městě 
zůstávají a žijí i se svými rodinami. Základním předpokladem pro úspěšnou integraci 
cizinců do naší společnosti je zvládnutí českého jazyka. Nízkoprahový kurz češtiny pro 
cizince v Mladé Boleslavi pravidelně pořádá Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
Nízkoprahový formát kurzu se vyznačuje svoji otevřeností (je možné začít kdykoliv a 
zapojit se dle aktuálních časových a finančních možností) a praktičností. Kurz nabízí 
nácvik praktických komunikačních dovedností a pomáhá účastníkům domluvit se při 
každodenních situacích. Každá lekce zahrnuje jedno praktické téma z každodenního 
života, například jednání na úřadě, návštěva lékaře, pracovní pohovor, a další.  Ke 
každému tématu si studenti osvojí základní fráze a slovíčka a jsou tedy schopni v dané 
situaci reagovat – vysvětlit, co je bolí, nadiktovat telefonní číslo, atd.  
Metodika nízkoprahových kurzů pro cizince navíc počítá s různorodou skupinou – jak 
z hlediska jazykového, tak z kulturního. Do kurzu se tedy může zapojit každý, ať už 
pochází z jakékoliv země.  
Díky dostupným nízkoprahovým kurzům češtiny mají tedy všichni cizinci, žijící v Mladé 
Boleslavi, možnost naplnit jednu ze základních podmínek integrace do české 
společnosti, domluvení se česky. Dle aktuální poptávky i časových možností cizinců je 
však vedle nízkoprahového kurzu možné zájemcům nabídnout i kurz tzv. standartní – 
např. zaměřený na rozvoj konkrétní úrovně znalostí (úplný začátečník, pokročilý, 
fonetika, gramatika atd.) či na konkrétní profesní zaměření ( oborová čeština).  

Klíčové plánované aktivity 

 

• Finanční podpora výuky českého jazyka pro cizince 

Cílová skupina 

 
Cizinci  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Výše finanční podpory  

Dopad na cílovou skupinu  

• Úspěšná integrace do společnosti (běžná komunikace i praktické znalosti 
a dovednosti) 

• Získání  a udržení regulérního a plnohodnotného zaměstnání  

• Nezávislost ( na různých zprostředkovatelích, případně i na dávkovém 
systému, atp.) 

 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. 
 

Partneři 

 
Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.  
 

Harmonogram 
V průběhu roku 2014/2015 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady spojené s realizací kurzů a koordinací  

Možné zdroje financování 
Nadace, granty, sponzoři  


