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Návrh komunitního plánu je vytvořen pro tři oblasti cílových skupin občanů ORP Mělník a
oblast, kde jsou zpracovány cíle, které jsou průřezové pro všechny skupiny:
1.
2.
3.
4.

oblast péče o seniory a zdravotně postižené osoby
oblast péče o rodiny, děti a mládež
oblast péče o sociálně vyloučené, patologii a krizi
oblast společných a přesahujících cílů

Plán obsahuje návrhy cílů a opatření sociálních služeb a služeb souvisejících z oblasti
vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, aktivit volného času a zdravotnictví.
Cíle a opatření navrhovali členové tří Pracovních skupin komunitního plánování a členové
Řídící skupiny komunitního plánování, ve spolupráci se zástupci poskytovatelů služeb,
zástupci uživatelů služeb, zástupci neziskových organizací a se zástupci zadavatelů samosprávy a státní správy.
Za metodické a manažerské podpory Centra komunitní práce Ústí nad Labem.
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU JE FINANCOVÁNO Z ROZPOČTU MĚSTA MĚLNÍKA.
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Úvod ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a péče ORP
Mělník na období 2016–2020
Materiál, který držíte v rukou je NÁVRHEM KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A PÉČE ORP MĚLNÍK (dále jen NÁVRH KP).
NÁVRH KP byl zpracován za účelem vedení procesu konzultací o rozvoji a udržení sítě
sociálních služeb a programů v ORP Mělník v letech 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020.
NÁVRH KP byl zpracován v období březen 2015 až září 2015.
Od 21. září 2015 do 9. října 2015 bude konzultován s širokou skupinou politiků, úředníků,
odborníků, uživatelů péče a veřejností.
Všechny připomínky k NÁVRHU KP budou účastníky připomínkovacího procesu písemně
zpracovávány a předávány k zapracování do finální verze KP.
NÁVRH KP je strategickým dokumentem, který v sobě shrnuje politické zadání, odborné
požadavky poskytovatelských subjektů, uživatelů a informace ze SWOT analýz, informace
z dotazníků obcí ORP Mělník a dotazníkového šetření mezi poskytovateli sociálních a
souvisejících služeb ORP Mělník.
Po ukončení procesu připomínkování a zapracování připomínek do NÁVRHU KP bude
plán zpracován do výsledné podoby. Jeho konečná verze bude všem spolupracujícím
subjektům, předána k aktivnímu používání. Zkrácená podoba KP bude poskytnuta
občanům ORP Mělník.
NÁVRH KP určuje směr rozvoje sociálních služeb a programů v ORP Mělník v letech 2016
až 2020. Ukazuje jak místní samospráva ve spolupráci s odbornou veřejností a ostatními
klíčovými subjekty plánují rozšířit občanům možnost volby sociální služby.
Město Mělník, jako nositel NÁVRHU KP chce, aby rozvoj sociálních služeb a programů nebyl
nahodilou záležitostí, ale aby byl korigován plánem služeb, který je vytvářen komunitní
formou vzájemné spolupráce.
Rozvoj služeb, které chce ORP Mělník poskytovat, pro potřeby nejzranitelnějších členů
komunity, jsou založeny na pěti hlavních hodnotách:
1. Umožnit lidem život ve vlastním prostředí, s péčí a podporou dle vlastní volby.
2. Zvýšit poskytování péče, tak aby se vyhovělo novým, doposud neřešeným
požadavkům a potřebám obyvatel.
3. Docílit vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní.
4. Zlepšit kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb.
5. Zajistit rovnoprávnost všech sociálních služeb a programů, bez rozdílů zřizovatele
služby.
3

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 - 2020

Proces konzultací:
1. Celý proces konzultací je veden písemnou formou.
2. Pro svoje vyjádření použijte vždy Připomínkovací dotazník, který bude k dispozici
na jednotlivých konzultačních místech – obcích ORP Mělník, u poskytovatelů služeb,
a v elektronické podobě na webových stránkách www.melnik.cz v sekci
NEPŘEHLÉDNĚTE.
3. Všechna místa konzultací budou označena.
4. Připomínky budou vypořádány v organizační struktuře komunitního plánování – v
jednotlivých Pracovních skupinách.
5. Všechny připomínky budou zpracované a vydané v materiálu „Proces konzultací
KPSSaP“.
6. Vždy bude uvedeno, jaká připomínka byla zapracována, jaká nikoli a jaké bude
její následné řešení.
7. Proces konzultací Návrhu KP ORP Mělník bude veden v součinnosti s vedoucími
pracovních skupin, Městem Mělník a poradenskou organizací Centrum komunitní
práce Ústí nad Labem.
8. Připomínky budou shromažďovány na adrese:
Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Mělník:
Město Mělník, zastoupené městským úřadem Mělník – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
náměstí Míru 51, Mělník – 1. Patro, dveře číslo 212 až 214 v době úředních hodin nebo na
telefonním čísle: 603786174. Email: komunitniplanovanixmelnik.cz

Materiál je pracovní verzí a neprošel jazykovou ani grafickou úpravou.
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Souhrn cílů a opatření Návrhu KP ORP Mělník
1. Oblast senioři a zdravotně postižení občané
Cíl:

Opatření

1.1 Udržení sítě stávajících sociálních

1.1.1 Podpora denních stacionářů v ORP Mělník
služeb, poskytovaných na území ORP 1.1.2 Podpora pečovatelských služeb v ORP Mělník
Mělník
1.1.3 Podpora Domovů pro seniory a Domovů se
zvláštním režimem na území ORP Mělník
1.1.4 Zajištění odlehčovacích služeb na území ORP
Mělník
1.1.5 Zajištění osobní asistenční služby na území
ORP Mělník
1.1.6 Zajištění dopravy zdravotně postižených dětí
v ORP Mělník (průvodcovské a předčitatelské
služby)
1.1.7 Zajištění Sociálně aktivizačních služeb pro ZP
občany a seniory
1.1.8 Zajištění služeb sociální a pracovní rehabilitace
v ORP Mělník
1.1.9 Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny
v ORP Mělník
1.1.10 Zajištění služby chráněné bydlení v ORP
Mělník
1.1.11 Zajištění podpory v samostatném bydlení v
Mělníku
1.1.12 Terénní hospicová péče
1.2 Rozvoj stávajících kapacit terénních 1.2.1 Rozvoj kapacit terénních sociálních služeb
služeb v ORP Mělník
v ORP Mělník
1.3 Vznik nových služeb v ORP Mělník

1.3.1 Zajištění služeb hospicové péče v pobytových
službách

1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro
seniory a ZP občany v ORP Mělník

1.4.1 Zajištění aktivit dobrovolných spolků a svazů
1.4.2 Zajistit aktivity Klubů pro seniory
1.4.3 Zajištění dopravy pro seniory a ZP v ORP
Mělník

2. Oblast Rodina, děti a mládež
Cíl:

Opatření

2.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové 2.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
skupině
2.1.2 Služby Azylového domu pro matky s dětmi a
rodiny
2.1.3 Služby Odborného sociálního poradenství
v ORP Mělník
2.1.4 Zajištění služby Rané péče /děti/
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2.2 Vytvoření sítě podpůrných služeb a 2.2.1 Služby denních center pro rodiny s dětmi
opatření pro Rodiny s dětmi
2.2.2 Rozvoj volnočasových aktivit preventivního
charakteru
2.2.3 Další vzdělávání dospělých
2.2.4 Slaďování rodinného a pracovního života
včetně vzniku dětské skupiny /miniškolka či
mikrojesle/
2.3 Vznik nových služeb v oblasti
rodinného poradenství

2.3.1 Zajištění služeb komplexního rodinného
poradenství

3. Oblast sociálně vyloučených, patologií a krize
Cíl:

Opatření

3.1.1 Služby Azylového domu pro osoby bez přístřeší
3.1 Udržení stávající sítě sociálních a
souvisejících služeb
3.1.2 Služby noclehárny pro osoby bez přístřeší,
Optimalizace služeb v cílové skupině
muže i ženy
3.1.3 Terénní programy pro uživatele drog a osoby
jim blízké
3.1.4 Zajištění Sociálně právního poradenství
3.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
/NZDM Kontakt/ pro mladistvé 15 až 26 let
3.2 Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny 3.2.1 Rozvoj sociálně právního poradenství na celou
obyvatel
oblast ORP Mělník (dluhové poradenství)
3.3 Vznik nových služeb a programů

3.3.1 Denní centrum (hygiena, poradenství, sociální
šatník, potravinová pomoc, možnost vyprání
prádla)
3.3.2 Sociální podnikání, sociální firma

4. Oblast přesahové společné cíle
Cíl:

Opatření

4.1 Rozvoj vzájemné spolupráce v ORP
Mělník a rozvoj informovanosti
(obce, poskytovatelé služeb)

4.1.1 Rozvoj spolupráce v oblasti sociálních služeb a
programů v ORP Mělník
4.1.2 Zvýšení vlastní prezentace poskytovatelů
služeb s využitím všech informačních kanálů
4.2.1 Rozšíření počtu podporovaných bytů

4.2 Rozvoj podporovaného bydlení

4.3 Rozvoj dobrovolnictví ve službách

4.3.1 Zajištění dobrovolníků z řad studentů, firem a
nezaměstnaných
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NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO OBLAST PÉČE O SENIORY A
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

1.1 Udržení stávajících sociálních služeb, poskytovaných na
území ORP Mělník
Poskytovat seniorům a zdravotně postiženým občanům kontakt
se společenským prostředím a rodinou, rozvíjet fyzické, sociální a
duševní schopnosti prostřednictvím kulturně-společenských a
sociálně terapeutických aktivit.
Nabídnout seniorům a zdravotně postiženým občanům široké
spektrum služeb, které podporují jejich aktivní život, zapojení do
života společnosti, vedou k jejich dobré psychické i fyzické kondici
a zamezují jejich sociální izolaci nebo institucionalizaci. Mezi
podporované služby patří: sociálně aktivizační služby, odborné
sociální poradenství, půjčovny kompenzačních pomůcek, denní
stacionáře, pobytová zařízení a pečovatelské služby a osobní
asistence.
Včetně služeb terénní hospicové péče a odlehčovacích služeb pro
pečující rodiny.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na výstupy z demografické analýzy – stárnutí obyvatel
a na SWOT analýzu odborníků z PS senioři a zdravotně postižení
občané.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

1.1.1 Podpora denních stacionářů v ORP Mělník
1.1.2 Podpora pečovatelských služeb v ORP Mělník
1.1.3 Podpora Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním
režimem na území ORP Mělník
1.1.4 Zajištění odlehčovacích služeb
1.1.5 Zajištění osobní asistenční služby
1.1.6 Zajištění dopravy zdravotně postižených dětí v ORP
Mělník (průvodcovské a předčitatelské služby)
1.1.7 Zajištění Sociálně aktivizačních služeb pro ZP občany a
seniory
1.1.8 Zajištění služeb sociální a pracovní rehabilitace v ORP
Mělník
1.1.9 Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny v ORP Mělník
1.1.10 Služby chráněného bydlení
1.1.11 Zajištění podpory v samostatném bydlení v Mělníku
1.1.12 Terénní hospicová péče
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Název Opatření:

Priorita:

1.1.1 Podpora denních stacionářů v ORP Mělník
Popis Opatření:
Podpora služby, která umožní seniorům a zdravotně postižením občanům, kteří jsou osamělí,
nemocní nebo ohroženi sociálním vyloučením denní pobyt mezi svými vrstevníky. Zároveň je jim
dána možnost návratu zpět do domácího prostředí. Zajištění následujících činností směřující
k jejich aktivizaci v DS Mšeno.
Poskytování ambulantních služeb lidem s kombinovaným zdravotním postižením v denním
stacionáři Slunečnice Mělník, od 18 let věku.
V denním stacionáři Farní charity Neratovice v Obříství - zajištění celodenní péče o klienty, kteří
nemohou být ve svém sociálním prostředí sami, v době, kdy pečující nebo blízké osoby se o seniora
či osobu s postižením nemohou postarat. Při návštěvě denního stacionáře je klientům nabídnut
celodenní program i individuální přístup, klient se motivuje k zvládání činností péče o vlastní
osobu, poskytují se aktivizační a vzdělávací programy.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
DS Mšeno – 5 kapacita
Sdruž. zajišťující budoucnost postižených dětí
Mělník – 12 kapacita
DS Jitřenka – 15 kapacita
FCH Neratovice – 10 kapacita
Dům kněžny Emy – 12 kapacita

Dosažené:

Dopady opatření
Poskytnutí podpory a péče, fyzické a psychické pomoci v zařízeních s kapacitou než 42.
- zvýšení kvality života uživatelů v závislosti na stupni postižení (na věku, fyzických i mentálních
schopnostech, kombinace postižení)
- integrace uživatelů do společnosti-zapojení do akcí, spolupráce se školními institucemi, školy,
školky
- celoživotní vzdělávání
- aktivizace uživatelů
- podpora soběstačnosti, nový smysl života, pomoc v osamělosti
- kontakt s vrstevníky i mladší generací
- pomoc pečujícím rodinám, zachování pracovního poměru rodinných pečovatelů, poradenství pro
pečující
8
- udržení vazby na přirozené domácí prostředí a komunitu
- aktivizace osob závislých na pomoci druhých, prevence sociální exkluze
- podpora rodinných pečovatelů, prevence zdravotních a sociálních nehod rodinných pečovatelů
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- omezení nároků na nákladnou rezidenční péči, prevence institucionalizace
Podpora a rozvoj v samostatnosti a soběstačnosti uživatelů, v jejich sociálních schopnostech a
dovednostech vedoucích ke zvýšení sociálních kompetencí, aby se jejich život podobal v maximální
míře běžnému životu a směřoval k sociálnímu začlenění. Nezanedbatelná je také míra odlehčení
osobám pečujícím- vazba na opatření 1.1.4 i nepravidelně či minimální potřebnou dobu. Udržování
kontaktů a spolupráce při umisťování vycházejících žáků či učňů s kombinovaným zdravotním
postižením nebo zdravotním znevýhodněním z učiliště Liběchov či ZŠ praktické a speciální.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
DS Mšeno, Sdružení zajišťující budoucnost lidí se zdravotním postižením Mělník, Dům kněžny
Emmy Neratovice, DS Jitřenka, Farní charita Neratovice případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník, úřad práce, základní škola praktická a speciální, krajský úřad Středočeského
kraje
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

DS Mšeno – 350.000,- Kč
Sdružení zajišťující budoucnost lidí se
zdravotním postižením Mělník – 760.000,- Kč
DS Jitřenka – 316.000,- Kč
FCH Neratovice - 422.226,- Kč
Dům kněžny Emy Neratovice – poskytovatel
není součástí ORP a nežádá finanční příspěvky,
dochází však k poskytování služeb
Celkem: 1.848.226,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Krajský úřad Středočeského kraje (dotace), Úřad práce (tvorba pracovních míst), město Mělník
(účelové dotace), platby uživatelů a dary, obce ORP Mělník
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

X

Udržení stávajících služeb

Název Opatření:

X

X

X

X

Priorita:

1.1.2 Podpora pečovatelských služeb v ORP Mělník
Popis Opatření:
Pečovatelská služba zajišťuje pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost díky věku nebo
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zdravotním problémům. Tato pomoc, poskytovaná formou pečovatelských služeb, je spojena
s podporou aktivního života seniorů v jejich domácím prostředí a s rozšířením základního
sociálního poradenství. Udržení stávajícího rozsahu služeb v Mělníce a blízkém okolí ORP Mělník.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
DS Mšeno – 20 klientů
TPS Horní Počaply – 15 klientů
Dosažené:
TPS Chorušice – 48 klientů
TPS Mělnické Vtelno – 53 klientů
Farní charita Neratovice – ORP Mělník 6
DS Jitřenka - 50
Centrum seniorů Mělník – 270 klientů
Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 20 klientů
Dopady opatření
- zabezpečení základních i vyšších potřeb uživatelů služby, udržení a zkvalitnění života a
spokojenosti uživatelů služeb.
- poskytnutí rozšířeného základního poradenství
- aktivizace uživatelů služeb
- udržení sociálních vazeb
- podpora a pomoc pečujícím rodinám
- snížení negativních následků, plynoucích ze seniorského věku a nemoci
- zlepšení kvality života uživatelů služeb
- umožnění setrvání v domácím prostředí po co nejdelší dobu
- uspokojování duchovních potřeb a doprovázení uživatelů služeb
- zlepšení orientace v poskytování služeb, příspěvku, celkově v sociální problematice, zlepšení
kvality života,
zajištění kompenzačních pomůcek, dávky na úpravy
- pobyt v přirozeném domácím prostředí a komunitě
- prevence sociální exkluze
- omezení nároků na nákladnou rezidenční péči, prevence institucionalizace
Předpokládaní realizátoři Opatření:
DS Mšeno, TPS Horní Počaply, TPS Chorušice, TPS Mělnické Vtelno, Farní charita Neratovice, DS
Jitřenka, Centrum seniorů Mělník, Senior Komplex Lužec nad Vltavou, případně další
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
10

Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
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DS Mšeno – 530.000,- Kč
TPS Horní Počaply – 135.000 Kč
TPS Chorušice – 499.000,- Kč
TPS Mělnické Vtelno – 532.000 Kč
Farní charita Neratovice – 100.000,- Kč
DS Jitřenka – 950.000,Centrum seniorů Mělník – 4.635.000,- Kč
Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 350.000,Kč
Celkem: 7.731.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Platby uživatelů, město Mělník, krajský úřad Středočeského kraje, obce ORP Mělník
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění pečovatelských služeb v ORP Mělník

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

1.1.3 Podpora Domovů pro seniory a Domovů se zvláštním režimem na území ORP Mělník
Popis Opatření:
Udržení stávajícího rozsahu služeb v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem na
území ORP Mělník. Jedná se o Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Senior Komplex
Lužec nad Vltavou, Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centra seniorů Mělník,
Domov pro seniory DKE Neratovice, Domov pro seniory Červený Mlýn Všestudy, Domov seniorů
Vidim a Domov pro seniory DS Mšeno.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
DS Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 44
kapacita
DS Centrum seniorů Mělník – 172 kapacita
DS Červený Mlýn Všestudy – 62 kapacita
DS Vidim – 70 kapacita
DS Mšeno – 110 kapacita
DS Dům kněžny Emy Neratovice – 76 kapacita
DZR Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 18
kapacita

Dosažené:
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DZR Dům kněžny Emmy Neratovice – 14
kapacita
DZR Centrum seniorů Mělník – 60 kapacita
Dopady opatření
Zajištění kvalitní sociálně-zdravotní péče
Vytvoření rodinného prostředí
Prostor pro poskytování péče seniorům se sníženou soběstačností
Bezbariérový přístup
Individuální péče
Aktivizace všech uživatelů, včetně ležících a těžce se pohybujících
Styk se společenským prostředím – výlety do okolí, společenské akce v domově – zahradní
slavnost, masopust, Vánoce
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Senior Komplex Lužec nad Vltavou, Centrum seniorů Mělník, DKE Neratovice, DS Červený Mlýn
Všestudy, DS Vidim, DS Mšeno a další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

DS Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 3.593.000,- Kč
DS Centrum seniorů Mělník – 35.084.000,- Kč
DS Červený Mlýn Všestudy – 15.695.000,- Kč
DS Vidim – 20.000.000 Kč
DS Dům kněžny Emy Neratovice - poskytovatel není
součástí ORP a nežádá finanční příspěvky, dochází však
k poskytování služeb
DS Mšeno – 24.500.000,- Kč
DZR Senior Komplex Lužec nad Vltavou – 9.353.200,- Kč
DZR Centrum seniorů Mělník – 17.627.000,- Kč
DZR Dům kněžny Emy Neratovice - poskytovatel není
součástí ORP a nežádá finanční příspěvky, dochází však
k poskytování služeb

0,-

Celkem: 105.852.200,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
uživatelé, město Mělník, krajský úřad Středočeského kraje, projekty ESF, ÚP, zdravotní pojišťovny
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020
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1

Zajištění služeb Domovů pro seniory a Domovů
se zvláštním režimem v ORP Mělník

x

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

1.1.4 Zajištění odlehčovacích služeb na území ORP Mělník
Popis Opatření:
Udržet poskytování odlehčovacích služeb na území ORP Mělník. Odlehčovací služba poskytuje
podporu, možnost odpočinku a regenerace sil osobě trvale pečující v domácnosti o seniora nebo
osobu se zdravotním postižením. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout soustavnou péči
o člověka v terminálním stádiu nemoci a o seniora dočasným "odlehčením".
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Dosažené:
Farní Charita Neratovice – celkem terénní (pro
ORP Mělník 2)
Centrum seniorů Mělník – 5 kapacita
Dopady opatření
Odlehčit rodinám osob se ZP a předejít tak syndromu vyhoření a umístění osob se ZP do ústavních
zařízení. Umožnit člověku dožít doma do úplného přirozeného konce.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Farní charita Neratovice, Centrum seniorů Mělník, případně další poskytovatelé služby
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Spolupráce s obcemi, ve kterých je služba poskytována.
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Farní Charita Neratovice – 80.000,- Kč (ORP
Mělník)
Centrum seniorů Mělník – 250.000,- Kč
Celkem: 330.000,- Kč
Předpokládané zdroje financování:
Krajský úřad Středočeského kraje, obce ORP Mělník, platby uživatelům, dary, sponzoři
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění odlehčovacích služeb

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

1.1.5 Zajištění osobní asistenční služby na území ORP Mělník
Popis Opatření:
Účelem opatření je udržet služby osobní asistence v ORP Mělník. Osobní asistence je služba, která
poskytuje individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke
svému životu dopomoc druhé osoby.
- zachování kvality stávajících služeb
- poskytování informací o službě veřejnosti
- umožnit s pomocí osobní asistence zůstat v domácím prostředí, dopomoc k větší samostatnosti
- zajištění kontaktu se společenským prostředím
- rozšíření základního sociálního poradenství – nasměrování na odborného poradce
- podpora trendu setrvávání ve svém přirozeném prostředí a vedení běžného způsobu života
- podpora sebeobslužnosti, mobility
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)
Ne
Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Dosažené:
Farní charita Neratovice – ORP Mělník 3 klienti
Maltézská pomoc – 40 klientů
DS Jitřenka – 10 klientů
Dopady opatření
- zmírnění negativních následků plynoucích ze zdravotního postižení, stáří či nemoci
- zabezpečení základních i vyšších životních potřeb, dosažení životní pohody
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- udržení a podpora samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách
- prevence umístění osob do pobytového zařízení
- podpora integrace do společnosti a běžných aktivit vrstevníků
- aktivizace osob využívajících služby
- prevence zhoršování psychického stavu
- pomoc pečujícím osobám/rodině
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Farní charita Neratovice, Maltézská pomoc, DS Jitřenka a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Obce ORP Mělník, pečující rodiny
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Farní charita Neratovice – 80.000,- Kč (ORP
Mělník)
Maltézská pomoc – 3.320.000,- Kč
DS Jitřenka - 482.000,- Kč
Celkem: 3.882.000,- Kč

0,- Kč

0,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Dotace z Kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

X

Zajištění služeb osobní asistence v ORP Mělník

Název Opatření:

X

X

X

X

Priorita:

1.1.6 Zajištění dopravy zdravotně postižených dětí v ORP Mělník (průvodcovské a
předčitatelské služby)
Popis Opatření:
Služba je zaměřena na věkovou skupinu 7 -26 let. Každý den vyzvedáváme děti doma, dovážíme
děti do školských zařízení a po výuce zajišťujeme dopravu zpět domů.
Poskytnutím služeb je uživateli umožněno osobně si vyřídit vlastní záležitosti, využívat další
informační zdroje společnosti. Na službu je registrace pro průvodcovskou a předčitatelskou službu.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Maltézská pomoc – 24 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
Zlepšení kvality života zdravotně postiženého, zvýšení informovanosti, zlepšení integrace
zdravotně postiženého do společnosti, podpora soběstačnosti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
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Maltézská pomoc a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Rodiče dětí, sponzoři služby, obce ORP Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Maltézská pomoc – 1.450.000,- Kč

0,-

Celkem: 1.450.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace z Kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

1

Zajištění průvodcovských a předčitatelských
služeb v ORP Mělník – doprava zdravotně
postižených dětí v ORP Mělník

2016 2017 2018 2019 2020

x

x

x

Název Opatření:

x

x

Priorita:

1.1.7 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro osoby se ZP a seniory
Popis Opatření:
Udržení stávajících služeb sociálně aktivizační služby pro ZP občany a seniory - zajištění
dostatečného financování a personálního zajištění pro poskytování daných služeb ve stávajícím
rozsahu, či navýšení kapacity služby na základě zvýšené poptávky.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Farní charita Neratovice – 4 klienti ORP Mělník Dosažené:
Fokus Praha – 15 klientů
DS Mšeno – 50 klientů
Maltézská pomoc – 40 klientů
Dopady opatření
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Rozvoj nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování lidí se zdravotním postižením.
Rozvoj osobních kompetencí.
Seberealizace lidí se zdravotním postižením (možnost rozhodovat sám o sobě, o své
činnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti, realizovat své nápady).
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Farní charita Neratovice, Fokus Praha, DS Mšeno, Maltézská pomoc a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

Farní charita Neratovice – pro ORP Mělník - 6
300,-Kč
Fokus Praha – 1.790.000,- Kč
DS Mšeno – 430.000,- Kč
Maltézská pomoc – 410.000,- Kč
Celkem: 2.646.300,- Kč

0,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Krajský úřad Středočeského kraje, fond Středočeského kraje, obce ORP Mělník, město Mělník,
vlastní zdroje organizací, sponzorské dary
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Zajištění sociálně aktivizačních služeb v ORP
Mělník

2016 2017 2018 2019 2020
x

x

Název Opatření:

x

x

x

Priorita:

1.1.8 Zajištění služeb sociální a pracovní rehabilitace v ORP Mělník
Popis Opatření:
Celkově se plánujeme spojovat malé sociální služby do větších týmů, tyto dvě služby budou
propojené, Komunitní tým (KOT) – více k sociálním službám a Centrum podporovaného
zaměstnávání (CPZ) – sociální rehabilitace se zaměřením na zaměstnávání)
- Zajištění fungování stávající terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro osoby
s duševním onemocněním v ORP Mělník
- Zajištění fungování stávající terénní sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním
postižením v ORP Mělník
- Posilování schopností a dovedností potřebných pro běžný život
- Posilování a nácvik návyků potřebných pro běžný život
Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 - 2020
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- Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu
- Zprostředkování kontaktu se společností
- Vzdělávací aktivity, aktivizační činnosti a poradenství
- Osvojení si pracovních návyků a činností
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Fokus Praha
Komunitní tým – 50 klientů
CPZ - 40 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
Fungující, dostupná služba sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním a jejich
rodiny.
Začlenění do společnosti
Vedení plnohodnotného života
Zvýšení kvality poskytovaných služeb
Aktivizace
Zlepšení zdravotního i psychického stavu
Zlepšení jemné i hrubé motoriky
Rozvoj schopností a dovedností
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Praha a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník, kontaktní pracoviště Úřadu práce
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

Fokus Praha – 7.085.000,- Kč

0,-

Celkem: 7.085.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace z Kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění služeb sociální a pracovní rehabilitace v

x

x
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x

x

ORP Mělník

Název Opatření:

Priorita:

1.1.9 Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny v ORP Mělník
Popis Opatření:
Poskytování ambulantních služeb sociálně terapeutické dílny – „Centrum denních aktivit - sociálně
terapeutická dílna“.
Služby jsou poskytovány osobám s chronickým duševním onemocněním.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Fokus Praha – 20 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
Získání a zachování základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních
potřeb uživatele, podpora směřující k samostatnosti uživatele, rozvoj motorických a rukodělných
schopností, seberealizace, která může pomoci získat pracovní uplatnění v chráněné dílně nebo
místo na otevřeném trhu práce a tím také zlepšit společenské postavení uživatele.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Praha a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:

Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

Fokus Praha – 2.543.000,- Kč

0,-

Celkem: 2.543.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace z Kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
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Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

Zajištění služeb sociálně terapeutické dílny v
Mělníku

1

x

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

1.1.10 Zajištění služeb chráněného bydlení v ORP Mělník
Popis Opatření:
Opatření umožní zajistit udržení služeb chráněného bydlení pro osoby se ZP a pro osoby
s duševním onemocněním.
Cílem chráněného bydlení je poskytnout lidem se zdravotním postižením bydlení s takovou
podporou, která jim umožní žít co nejvíce samostatně, životem srovnatelným s běžným způsobem
života jejich vrstevníků.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Fokus Praha – 16 kapacita
Zahrada z.s. - 8 Kapacita

Dosažené:

Dopady opatření








Podpořit uživatele/uživatelky při zvládání každodenní péče o sebe sama.
Podpořit uživatele/uživatelky při zvládání péče o domácnost.
Podpořit uživatele/uživatelky při uplatňování jeho práv a svobod a oprávněných zájmů.
Podpořit uživatele/uživatelky při využívání veřejně dostupných služeb.
Podpořit uživatele/uživatelky v zapojení se do pracovních aktivit.
Podpořit uživatele/uživatelky při využívání volného času
Podpořit spoření na vlastní podnájem a bydlení s vyhnutím se rizikových ubytoven

Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Praha, Zahrada z.s. a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad
Fokus Praha – 2.878.000,- Kč
Zahrada z.s. – 2.900.000,- Kč

Náklady investiční – předpoklad
0,-
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Celkem: 5.778.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
dotace ze Středočeského kraje na poskytování sociální služby, Humanitární fond Středočeského
kraje – sociální oblast, příspěvky od měst a obcí (v nichž mají naši klienti trvalé bydliště), platby od
uživatelů služby, dary, fondy EU
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Zajištění služeb chráněného bydlení v ORP
Mělník

2016 2017 2018 2019 2020
x

x

Název Opatření:

x

x

x

Priorita:

1.1.11 Zajištění podpory v samostatném bydlení v Mělníku
Popis Opatření:
Cílem opatření je prostřednictvím služeb, které zajišťují podporu uživatelům v oblasti bydlení,
umožnit uživatelům žít v běžném přirozeném prostředí mimo psychiatrické nemocnice a mimo
sociálně vyloučené lokality. Rovnoměrně rozmístěné bydlení mezi zdravou populaci.
Cílem je poskytovat podporu dlouhodobě duševně nemocným při zvládání života v běžném
prostředí svých domovů.
 realizace a rozvoj služby Podpora samostatného bydlení – s kapacitou 10 uživatelů
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Fokus Praha – 10 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
 Umožnění uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí domova
 Získání dovedností a schopností potřebných pro samostatné bydlení
 Snížení počtu sociálních, dlouhodobých hospitalizací
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Praha a případně další subjekty
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Léčebny, majitelé bytového fondu
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

Fokus Praha – 923.000,- Kč

0,-

Celkem: 923.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace z kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů, fondy EU, vlastní zdroje organizace
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

2016 2017 2018 2019 2020

Zajištění služeb podpory v samostatném bydlení
v Mělníku

x

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

1.1.12 Terénní hospicové péče
Popis Opatření:
Domácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy
léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytovaná ve vlastním domácím
prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny. Domácí hospicová péče se týká i
podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení.
Paliativní medicína - paliativní péče, je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje
na kurativní léčbu /léčbu směřující k vyzdravění/. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších
symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných.
Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.
- Zajistit poskytování kvalitní domácí hospicové péči na území ORP Mělník
- Podpora technického zázemí (automobil, zdravotní technika)
- Vzdělávání zdravotního personálu
- Podpora vzniku multidisciplinárního týmu pro zajištění komplexních služeb
Profesionalizovat služby, které jsou nahodile již v současnosti poskytovány v domácnostech
klientů. Vytvoření multidisciplinárního týmu.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:

Dosažené:
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Farní charita Neratovice – 5 klientů
poskytovatel není součástí ORP a nežádá
finanční příspěvky, dochází však k poskytování
služeb (2 klienti v ORP Mělník za rok 2014)
Dopady opatření
Součinnost služeb zdravotní a sociální služby ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a ostatním
odborným personálem.
Dostatečně rozvinutý systém služeb a péče, který bude zohledňovat fyzické, psychologické, sociální
i spirituální potřeby klienta a jeho blízkých.
Propracovaný systém dalšího vzdělávání pracovníků poskytujících hospicovou péči.
Informovanost o možnostech domácí hospicové péče u odborné i laické veřejnosti, fungující
spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb a zdravotnickými zařízeními.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Farní charita Neratovice
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Poskytovatelé služeb, rodinní příslušníci, zdravotnická zařízení, lékaři
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční – předpoklad

FCH Neratovice – 120.000,- Kč

0,- Kč

Celkem: 120.000,- Kč

0,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
MZ ČR, MPSV, zdravotní pojišťovny, Kraj, Město Mělník, obce ORP Mělník, nadace, nadační fondy,
uživatelé
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění služeb terénní hospicové péče

x

x

x

x

Název Cíle:

1.2 Rozvoj stávajících kapacit terénních služeb v ORP Mělník

Popis a zdůvodnění Cíle:

Poskytování komplexu terénních sociálních služeb pro osoby se
sníženou soběstačností v přirozeném sociálním prostředí,
podpora nezávislosti seniorů a osob se ZP a zvýšení kvality života 23
seniorů a osob se ZP žijících v domácím prostředí. Podpora
ekonomicky úsporné pečovatelské služby, osobní asistence,
terénních odlehčovacích služeb a dalších služeb poskytovaných

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 - 2020

v přirozeném sociálním prostředí klienta, žijícího na území ORP
Mělník.
Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na výstupy demografický vývoj stárnutí populace a
SWOT analýzu odborníků z PS senioři a osoby se zdravotním
postižením

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

1.2.1 Rozvoj kapacit terénních sociálních služeb v ORP Mělník

Název Opatření:

Priorita:

1.2.1 Rozvoj kapacit terénních sociálních služeb v ORP Mělník
Popis Opatření:
Rozšíření pracovní doby PS Jitřenka od 7:00-do 19:00 včetně víkendů a svátků a tím navýšení
kapacity uživatelů z 20 na 50.
FOKUS
Terénní péče o duševně nemocné. Do budoucna chceme rozšířit svou kapacitu tak, abychom byli
terénní službou schopni obsáhnout celý okres a k jakémukoli klientovi se fyzicky dostat do 48
hodin. K tomu zajistit a ambulantní dostupnost od 8.00 do 20.00 a telefonickou 24/7. V okrese
Mělník je při tom cca 1000 obyvatel se závažným duševním onemocněním. Sociální služba by měla
být úzce v jednom týmu provázána se zdravotnickou pomocí.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne – rozvoj stávajících

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Fokus - Celkový nárůst uživatelů na 500
uživatelů
DS Jitřenka – o 30 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
-

Rozšíření možností využití služby pro klienty PS Jitřenka
Rozvoj terénní služby pro duševně nemocné do celého ORP Mělník

Předpokládaní realizátoři Opatření:
Fokus Praha, DS Jitřenka
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Obce ORP Mělník
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
135.000,- Kč

PS Jitřenka – 950.000,- Kč
Fokus Praha – 12.000.000 Kč
Celkem: 12.950.000 Kč
Předpokládané zdroje financování:

Dotace z kraje ( původně MPSV), dotační titul kraje, město Mělník, obce ORP Mělník, sponzoři,
dary, platby uživatelů, fondy EU, vlastní zdroje organizace
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Rozvoj kapacit terénních sociálních služeb v ORP
Mělník

2016

2017 2018 2019 2020

x

x

x

x

x

Název Cíle:

1.3 Vznik nových služeb v ORP Mělník

Popis a zdůvodnění Cíle:

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

V rámci ORP musí z dlouhodobého hlediska vzniknout v oblasti
Mělnicka (spádová oblast cca 100.000 obyvatel) pobytová
hospicové péče. Pobytový hospic musí navázat na hospicovou
péči poskytovanou v domácnostech nemocných v paliativní péči,
a to především v situacích, kdy domácí prostředí přestává
vyhovovat požadavkům na kvalitní hospicovou péči, nebo situace
nemocného vyžaduje celodenní péči nemocničního typu.
Neexistence podobného typu služby na území, SWOT analýza
v pracovní skupině.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

1.3.1 Zajištění služeb hospicové péče v pobytových službách
(Hospic)

Název Opatření:

Priorita:

1.3.1 Zajištění služeb hospicové péče v pobytových službách (Hospic)
Popis Opatření:
Velmi účinné pro celkový systém poskytovaných sociálních služeb by bylo propojení činnosti
hospicu s dalšími organizacemi poskytujícími pobytové a další sociální služby, nebo zdravotní péči
25
(CSM, ČCK, Charita), ale především LDN.
Pro celkovou organizaci poskytovaných služeb by bylo výhodné, a to jak ekonomicky, tak provozně,
aby pod CSM byla zařazena LDN (převzatá městem Mělník jako zřizovatelem) a byl vytvořen denní
stacionář pro seniory.
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Takto ucelený komplex sociálních a zdravotních pobytových služeb by výrazně zlepšil, rozšířil
systém poskytovaných služeb seniorům a ekonomicky zjednodušil a zprůhlednil vynakládané
prostředky městem a krajem na sociální péči a zároveň zpružnil možnosti poskytovat navzájem
provázané služby seniorům. Jedná se o pobytové zařízení s kapacitou min. 15 lůžek.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:

Dosažené:

10 až 15 kapacita
Dopady opatření
Důraz je kladen na léčbu bolesti a zmírnění příznaků provázející terminální stav, při respektování
jedinečnosti člověka se zachováním individuálního přístupu.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum služeb Mělník případně další subjekty.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Krajský úřad Středočeského kraje, zdravotní pojišťovny, obce ORP Mělník, poskytovatelé
poskytující terénní hospicové služby
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

9.500.000,- Kč

35.000.000,- Kč

Celkem:

9.500.000,- Kč

35.000.000,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Zdravotní pojišťovny, Středočeský kraj, obce, Město Mělník, příjmy od uživatelů, dárci, EU,
uživatelé
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1.

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci

X

2.

Získání prostředků

3.

Rozběh služby

X
X
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X

X
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Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory a osoby se ZP v
ORP Mělník
Poskytovat seniorům a osobám se ZP kontakt se společenským
prostředím a rodinou, rozvíjet fyzické, sociální a duševní
schopnosti prostřednictvím kulturně-společenských a sociálně
terapeutických aktivit.
Nabídnout seniorům a osobám se ZP široké spektrum aktivit a
služeb, které podporují jejich aktivní život, pomáhají jejich
aktivnímu zapojení do života společnosti, vedou k dobré
psychické i fyzické kondici a zamezují jejich sociální izolaci nebo
institucionalizaci. Mezi podporované aktivity patří: svépomocné
aktivity, informační kampaně, přednášková činnost, vzdělávání,
počítačová gramotnost, univerzita III. věku, odborné poradenství
apod.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýzy v oblasti a na definované
priority odborníků z oblasti.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

1.4.1 Zajištění aktivit dobrovolných spolků a svazů
1.4.2 Zajistit aktivity Klubů pro seniory
1.4.3 Zajištění dopravy pro seniory a ZP v ORP Mělník

Název Opatření:

Priorita:

1.4.1 Zajištění aktivit dobrovolných spolků a svazů
Popis Opatření:
Nabídnout seniorům a osobám se ZP široké spektrum aktivit a služeb, které podporují jejich aktivní
život, pomáhají jejich aktivnímu zapojení do života společnosti, vedou k dobré psychické i fyzické
kondici a zamezují jejich sociální izolaci nebo institucionalizaci. Zajištění kulturně- společenskosportovních a turistických akcí pro seniory a osoby se ZP v ORP Mělník.
Poskytovat podporu osobám se zdravotním postižením prostřednictvím aktivit, které nejsou
zařazeny mezi registrované činnosti dle zákona o sociálních službách – služby poskytují samotní
uživatelé se zdravotním postižením jako spolkovou činnost-klubové aktivity, zájmové volnočasové
a vzdělávací aktivity, kulturně společenské aktivity, přednášky a besedy, kondiční a rekondiční
cvičení, rukodělnou činnost, rekondiční pobyty aplikované a speciální sporty, poradenství.
Cílem je podpořit tyto osoby v osobním rozvoji, organizaci volného času, vytvořit prostředí pro
sounáležitost v náročné životní situaci.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
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Dosažené:

Místní organizace Svazu tělesně postižených –
40 klientů
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Okresní výbor Svazu postižených civilizačními
chorobami – 20 klientů
Územní organizace Svazu diabetiků ČR – 250
klientů (každý týden 2 – 3 akce)
Klub seniorů z.s. – 86 klientů
Dopady opatření
 Naplňování osobních přání a potřeb každého uživatele
 Udržení dobré psychické a fyzické kondice populace
 Vhodné vyplnění volného času, seberealizace
 Prevence komplikace diabetu, naučit se žít s cukrovkou
 Prohlubování mezigeneračních vztahů
 Začlenění do společnosti a běžného života a snížení rizika jejich sociálního vyloučení
 Zlepšení a zvýšení kvality života včetně jejich blízkých
 Umožnit seniorům aktivní stárnutí a společensko-kulturní vyžití
 prevencí oddálit nemoci stáří (demence, imobilita, komplikace diabetu apod.)
 posílit kompetence nejen osobám se ZP, ale i všem členům jejich rodin
 nacvičit zcela nové dovednosti a schopnosti nezbytné pro život v nové situaci
 aktivizovat všechny členy rodin osob se ZP a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení
 prožití důstojného život v domácím prostředí
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Svaz diabetiků Mělník, Místní organizace Svazu tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Poskytovatelé sociálních služeb, kulturní zařízení, město Mělník a obce ORP Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad
Spolek diabetiků – 400.000,- Kč
Místní organizace Svazu tělesně postižených –
95.000 Kč
Okresní výbor Svazu postižených civilizačními
chorobami – 84.000 Kč
Klub seniorů z.s. – 40.000 Kč
Celkem: 619.000,- Kč

Náklady investiční - předpoklad

0,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Dotace, sponzorské dary, vlastní zdroje členů, obce ORP Mělník, město Mělník
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020
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Zajištění aktivit dobrovolných spolků

X

Název Opatření:

X

X

X

X

Priorita:

1.4.2 Zajistit aktivity Klubů pro seniory
Popis Opatření:
Aktivity jsou určeny seniorům z Mělníka a okolí. Pravidelná měsíční setkání seniorů v Rodinném
centru Chloumek zahrnující besedy k nejrůznějším tématům, posezení s hudbou, kurzy trénování
paměti, procvičování psychomotorického vývoje, cestopisné přednášky, vícegenerační tvoření dětí
se seniory atd. Organizace výletů pro členy Senior klubu.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
12x setkání (přednášky, besedy, workshopy,
posezení s hudbou, tvoření)
2x celodenní výlet
Počet, který chodí na setkání – 20 osob

Dosažené:

Dopady opatření







Udržování sociálních kontaktů a vazeb
Zvyšování sebevědomí seniorů
orientace v moderním světě
větší možnosti cestování
oddálení nemocí stáří
aktivizace seniorů (jejich aktivní zapojení na kulturním a společenském dění v městské části
Mělník-Chloumek, doposud zde pro ně žádný pravidelný program organizován nebyl)
 podpora aktivního zdravého stárnutí
 naplnění obecných potřeb seniorů (smysluplné žití umožněním jejich seberealizace účastí
na setkáních, na výletech, zájezdech, besedách k různým tématům; navazování kontaktů;
začlenění do společnosti; udržování sociálních vazeb )
 zkvalitnění života seniorů
 prevence sociální izolace seniorů
 společné trávení času s vrstevníky, sbližování seniorů
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Rodinné centrum Chloumek
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

RC Chloumek - 25 000,- Kč

0,-

Celkem: 25 000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet Města Mělník, sponzorské dary, dobrovolné vstupné, dotační příležitosti
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Zajištění aktivit Klubu seniorů

X

X

X

X

X

2

Rozšíření nabídky přednášek, kurzů, workshopů

x

x

x

x

x

Název Opatření:

Priorita:

1.4.3 Zajištění dopravy pro seniory a ZP v ORP Mělník – senior automobil Sendolino
Popis Opatření:
Centrum seniorů Mělník nabízí občanům města a spádových obcí novou službu – Senior
automobil. Služba je určena občanům nad 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují si zajistit dopravu k lékaři, na
úřady, na nákupy, poštu či na návštěvu k přátelům. Služba je provozována v pracovní dny od 7:00
do 15:00 a slouží seniorům z Mělníka a jeho spádových obcí k dopravě po Mělníku a okolí.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
2.500 seniorů

Dosažené:

Dopady opatření
Zvyšování soběstačnosti seniorů, snižování závislosti na pomoci jiné osoby v případě dopravy,
aktivizace.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Centrum seniorů Mělník
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

200.000,- Kč

0,-

200.000,- Kč

0,-

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
uživatelé, Centrum seniorů Mělník, obce ORP Mělník
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

X

Zajištění dopravy pro seniory a ZP

X

X

X

X
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NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI
A MLÁDEŽ
Název Cíle:

2.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině

Popis a zdůvodnění Cíle:

Podpora a zkvalitnění stávajících služeb v návaznosti na získané
zkušenosti.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z PS rodina a děti – dobré
pokrytí službami na Mělnicku

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

2.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /SAS
Mělník/
2.1.2 Služby Azylového domu pro matky s dětmi a rodiny
2.1.3 Služby Odborného sociálního poradenství v ORP Mělník
2.1.4 Zajištění služeb Rané péče (děti)

Název Opatření:

Priorita:

2.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi /SAS Mělník/
Popis Opatření:
Posláním služby je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak
bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Obsahuje především výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, jakými jsou pomoc a podpora při sociálním začleňování dítěte, pomoc v kontaktu s rodiči,
učiteli a spolužáky, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, pomoc se školní přípravou, doučováním. Ambulantní služby jsou
provozovány v prostorách MÚ Mělník, boční trakt se samostatným vstupem, a terénní převážně v
přirozeném prostředí rodiny. Služba působí v Mělníce a přilehlých obcích.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Město Mělník – 120 klientů, jednorázové akce, Dosažené:
besedy – 12

Dopady opatření
-

Zvýšení úrovně péče o děti v oblasti zdravotní, výchovné a citové
Zlepšení materiální a finanční zajištění rodiny
Rozvíjení rozumových schopností a pracovních dovedností dětí
Navázání, rozvíjení a udržování mezilidských vztahů (rodina, přátelé, sociální skupiny, aj.)
Posílení vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání
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- Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti členů rodiny
- Zvýšení úrovně vzdělanosti členů rodiny
- Rozvíjení možností vedoucích k uplatnění na trhu práce
- Snížení rizika výskytu společensky nežádoucích jevů
Předpokládaní realizátoři Opatření:
pracovní tým služby SAS Mělník
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
KÚ Středočeského kraje, MÚ Mělník-OSPOD, Služby prevence města Mělník, o.s. Babylon, DDM,
ZŠ
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Pracovní tým SAS Mělník – 1.100. 000,- Kč

0,-

Celkem: 1.100.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování: KÚ Středočeského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje, město Mělník
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Poskytování služby

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

2.1.2 Služby Azylového domu pro matky s dětmi a rodiny
Popis Opatření:
Posláním Azylového domu Mělník je umožnit celým rodinám v nepříznivé sociální situaci, většinou
spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k
běžnému způsobu života. Posláním Azylového domu pro matky s dětmi Mělník je umožnit matkám
a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí
přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.
Služba azylový dům zajišťuje:
 poskytování sociálního poradenství
 pomoc při zajištění stravy a hygieny
 poskytnutí ubytování
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 začlenění uživatelů zpět do běžné společnosti
Kapacita Azylového domu Mělník pro rodiny je 46 lůžek.
Kapacita Azylového domu pro matky s dětmi Mělník je 44 lůžek.
Služby jsou poskytována v nepřetržitém provozu.
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Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Azylový dům pro matky s dětmi Mělník – 44
kapacita
Azylový dům Mělník pro rodiny - 46

Dosažené:

Dopady opatření
Zajištění samostatného bydlení pro rodiče, matky a děti.
Zajištění zaměstnání pro rodiče či matky, zajištění dalších finančních potřeb rodiny.
Zvýšení schopnosti aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení
domácnosti apod.).
Posílení kompetencí k řádné péči o své děti.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Služby prevence města Mělníka
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
KÚ Středočeského kraje, Město Mělník OSVZ, ÚP, PMS, další sociální služby
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Azylový dům pro matky s dětmi Mělník –
6.124.000,- Kč dohromady s ADMD a ADR

200.000,- Kč

Celkem: 6.124.000,- Kč

200.000,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Příspěvky uživatelů, Krajský úřad Středočeského kraje, město Mělník, OPZ ESF a další OP EU
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Poskytování služby

x

Název Opatření:

x

x

x

Priorita:

2.1.3 Služby Odborného sociálního poradenství v ORP Mělník
Popis Opatření:
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Posláním Rodinné poradny Kolpingovy rodiny Smečno je poskytovat odborné sociální poradenství
ambulantní formou rodinám, párům i jednotlivcům v těžkých životních situacích, včetně situací
hrozících jejich sociálním propadem nebo narušením mezilidských vztahů.
Typy řešených problémů: zvládání zátěžových životních situací, rodinné, párové a osobní krize,
mezigenerační problémy, výchovné problémy s dětmi, neshody v oblasti kompetencí, práv a
povinností členů rodiny, život s handicapovaným členem rodiny, před rozvodové, rozvodové a
porozvodové poradenství, asistovaný styk rodičů s dětmi.
Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, rozvíjí jejich samostatnost a podporuje
činnosti, které nevedou k setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace. Služby jsou
poskytovány v prostorách Rodinné poradny Slaný, Wilsonova 546.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 144 konzultací ročně (tj. cca 30
klientů ročně, z nichž každý uskuteční 4 až 5
konzultací)

Dosažené: 0

Dopady opatření
Posílení psychické odolnosti a stability klientů a podpora jejich schopnosti optimálně se zapojit do
běžného občanského i rodinného života. Přispění ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských
vztahů.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Kolpingova rodina Smečno
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Středisko výchovné péče Slaný, OSPOD Slaný
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

100.000,- Kč vztahu k ORP Mělník

0,-

Celkem: 100.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
MPSV, Středočeský Kraj
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020
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Poskytování služeb

x

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

2.1.4 Zajištění služeb Rané péče (děti)
Popis Opatření:
Jde o převážně terénní formu soc. služby, zahrnuje podporu poradenství, provázení rodiny a
stimulaci vývoje dítěte se zdravotním postižením, předčasně narozeného, s mentálním,
pohybovým, kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným
nebo opožděným vývojem, příp. smyslovým postižením od narození do 7 let.
Raná péče EDA - rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let
s trvalým bydlištěm v krajích Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj.
Činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
e) zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
f) poradenství při výběru a následně o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
g) půjčování kompenzačních pomůcek a stimulačních hraček
h) půjčování odborné literatury
ch) pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
i) pomoc při výběru vhodné MŠ a ZŠ
j) Setkávání rodin, odborné semináře, společné pobyty
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace
Plánované:
Smečno – 53 klientů, 3 víkendové pobyty a 1
Dosažené:
tábor
Raná péče EDA – ORP Mělník dle poptávky, (9x
setkání rodičů, 1x týdenní pobytový kurz, 1-2
semináře pro rodiče, vše za 1 rok) – 5 klientů
Dopady opatření
Podpořit kompetence rodiny tak, aby porozuměla potřebám dítěte a nacházela způsob, jak je
rozvíjet a spokojeně žít ve svém prostředí
Snížení negativního vlivu postižení dítěte na jeho vývoj a jeho rodinu.
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Zvýšení vývojové úrovně dítěte a kompenzace ohrožených oblastí vývoje.
Prevence ústavní péče.
Podpora podmínek pro sociální integrace dítěte a jeho rodiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Kolpingova rodina Smečno, Raná péče EDA a případně další subjekty
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Terénní sociální práce Městského úřadu Mělník
Roční náklady neinvestiční – předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Smečno – 200.000,- Kč
Raná péče EDA – náklady na péči na jednu
klientskou rodinu jsou cca 40.000 Kč ročně,
počet klientů se mění dle poptávky = 200.000,Kč
Celkem: 400.000,- Kč

0,-

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Krajský úřad Středočeského kraje, obce ORP Mělník, vlastní činnost, sponzorské dary
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění služeb Rané péče v ORP Mělník

Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

x

x

x

x

2.2 Vytvoření sítě podpůrných služeb a opatření pro Rodiny s
dětmi
Nabídnout rodinám s dětmi různorodé služby, které pomohou
zabránit jejich sociálnímu vyloučení a tím i předcházení sociálněpatologických jevů. Služby, které jsou vhodné pro rozvoj
rodinných hodnot a mezigeneračních vztahů.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu PS Rodina, děti a mládež v oblasti
silných stránek – dostatek volnočasových aktivit, existence dvou
rodinných center a Domu dětí a mládeže Mělník.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Služby denních center pro rodiny s dětmi
Rozvoj volnočasových aktivit preventivního charakteru
Další vzdělávání dospělých
Slaďování rodinného a pracovního života včetně vzniku
dětské skupiny /miniškolka či mikrojesle/
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Název Opatření:

Priorita:

2.2.1 Služby denních center pro rodiny s dětmi
Popis Opatření:
Zajištění volnočasových aktivit a jednorázových kulturně-společensko-sportovních akcí pro rodiny
s dětmi z ORP Mělník. Rozvoj aktivit bude reagovat na aktuální situaci a dle poptávky ze strany
rodin či společenské objednávky budou koncipovány dané aktivity.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
RC Chloumek
- 8 přednášek/besed
- 20 kulturně-společensko-sportovních
akcí
- pravidelný program 4 dny v týdnu
- 2x týdně volná herna pro rodiny
s dětmi
- 5 000 klientů ročně
RC Kašpárek
– 2.020 klientů ročně
- 2.700 klientů na jednorázových akcích
- 6.000 návštěv za rok

Dosažené:

Dopady opatření
- Aktivní zapojení rodin s dětmi do společenského života
- Smysluplné trávení volného času
- Prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi
- Zkvalitnění kulturního života rodin s dětmi
- Podpora mezigeneračního potkávání
- Budování rodin se zdravými vztahy
- Podpora mateřství jako základu pro zdravou osobnost
- Zisk sociálních dovedností pro děti jejich zapojením do kolektivu
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Rodinné centrum Chloumek o.s., Rodinné centrum Kašpárek Mělník
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, Středočeský kraj
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

RC Chloumek 200.000,- Kč

150 000,- Kč

RC Kašpárek 450.000,- Kč
Celkem:

650.000,- Kč

150.000,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet Města Mělník, rozpočet Krajského úřadu Středočeského kraje, sponzorské dary, přímé
platby uživatelů, dotační příležitosti
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Udržení služby

x

x

x

x

x

2

Rozšíření stávajících služeb o nové volnočasové
aktivity

x

x

x

x

x

Název Opatření:

Priorita:

2.2.2 Rozvoj volnočasových aktivit preventivního charakteru
Popis Opatření:
Zajištění aktivit vzdělávání a volného času pro děti, mládež i dospělé ve všech formách zájmového
vzdělávání ( zájmové útvary, klubová činnost, tábory, individuální přístup, osvětová činnost,
příležitostné akce).
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 10.000 klientů/rok
600-700 dětí v zájmových kroužcích

Dosažené:

Dopady opatření
- Zajištění smysluplného trávení volného času pro cílovou skupinu
- Zajištění vzdělávacích aktivit pro širokou skupinu obyvatel (od dětí až po dospělé)
- Prevence patologických jevů u cílové skupiny
Předpokládaní realizátoři Opatření:
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Dům dětí a mládeže, Mělník, Na Polabí 2854
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Městský úřad Mělník, Krajská hygienická stanice, Minizoo Zelčín, mateřské, základní a střední
školy
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

4.000.000 Kč
Celkem:

0,4.000.000 Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Kraj, MŠMT, Město Mělník, dárci – finanční a věcné dary
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění aktivit a činnosti DDM Mělník

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

2.2.3 Další vzdělávání dospělých
Popis Opatření:
Zajištění vzdělávacích kurzů a jednorázových přednášek pro rodiče.
Organizace seminářů a workshopů s odborníky (pediatři, psychologové, psychoterapeuti,
fyzioterapeuti, laktační poradkyně, Městská policie,…)
Poradenství v oblasti péče a výživy kojenců a batolat
Zajištění kurzů cizích jazyků pro dospělé.
Zpřístupnění knihovny s odbornou a dětskou literaturou.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
RC Chloumek: 2 kurzy, 8 přednášek, 400
klientů
RC Kašpárek: 16 přednášek, 4 kurzy, 500
klientů

Dosažené:

Dopady opatření
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Pomoc v přípravě na rodičovství, při výchově a práci s dětmi .
Prohlubování rodičovských dovedností.

Překonání složitých situací v životě rodiny.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
RC Chloumek, RC Kašpárek,
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, Středočeský kraj, Městská knihovna Mělník, odborníci z praxe
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

RC Chloumek - 40 000,- Kč
RC Kašpárek – 900.000,- Kč
Celkem:
940.000,- Kč

0,0,-

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet Města Mělník, rozpočet Krajského úřadu Středočeského kraje, sponzorské dary, přímé
platby uživatelů, dotační příležitosti
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Zajištění aktivit

x

x

x

x

x

2

Rozšíření nabídky přednášek, kurzů, workshopů

x

x

x

x

x

Název Opatření:

Priorita:

2.2.4 Slaďování rodinného a pracovního života včetně vzniku dětské skupiny (miniškolky či
mikrojeslí)
Popis Opatření:
Slaďování rodinného a pracovního života znamená skloubení práce s dalšími aktivitami (péče o
blízké členy rodiny, studium, volný čas aj.). Slaďování umožňuje lidem vést plnohodnotný život.
Umožňuje lidem zvolit si kdy, kde a jak budou pracovat. Možnosti pro slaďování rodinného a
pracovního života nejsou však ovlivňovány pouze podobou pracovní doby, ale také existencí a
kapacitou služeb a zařízení péče o děti nebo podobou rodinné politiky.
Toto opatření se zaměřuje jen na část celé problematiky slaďování. Jde zejména o:
 Zvyšování kvalifikace ohrožených skupin na trhu práce (např. rodiče pečující o děti, rodiče
vracející se zpět na trh práce po rodičovské dovolené) prostřednictvím poradenských programů 41
a rekvalifikací
 Předávání informací ze světa práce, např. o možnostech flexibilního zaměstnávání
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 Kariérové poradenství
 Poradenství začínajícím podnikatelům/kám
 Zajištění péče o děti
Dojíždění za prací, které zabírá poměrně hodně času, komplikuje slaďování pracovního a
rodinného života a velmi často se kombinuje s problémem umístění dítěte do zařízení péče o děti.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Kapacita miniškolka/mikrojesle: 12 dětí
Počet účastníků vzdělávání: 70
Počet hlídaných dětí při vzdělávání rodičů: 10
dětí/vzdělávací akce

Dosažené:

Dopady opatření
 snadnější návrat rodičů na trh práce, uplatnění na trhu práce
 získání sebedůvěry, posílení sebevědomí rodičů
 možnost seberealizace
 zvýšení kvalifikace
 podpora začínajícím podnikatelům
 možnost umístění dítěte v předškolním zařízení
 socializace dětí
 zajištění hlídání dětí v průběhu vzdělávání rodičů
Předpokládaní realizátoři Opatření:
RC Chloumek, RC Kašpárek, případně další subjekty pracující v oblasti
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, kontaktní pracoviště úřadu práce Mělník a další
Roční náklady neinvestiční - předpoklad
RC Chloumek – 1.400.000,- Kč
RC Kašpárek – 400.000,- Kč
Celkem:

1.800.000,- Kč

Náklady investiční - předpoklad

0,0,-

Předpokládané zdroje financování:
město Mělník, KÚ Středočeského kraje, MPSV, ÚP ČR, Operační program zaměstnanost, vlastní
zdroje, příjmy od rodičů, dary a sponzoři
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Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1. Zpracování projektu na slaďování rodinného a
pracovního života
(realizace dle získání dotace)
2. Zajištění péče o děti předškolního věku

x

x
x

x

x

x

Název Cíle:

2.3 Vznik nových služeb v oblasti rodinného poradenství

Popis a zdůvodnění Cíle:

Nabídnout rodinám komplexní péči, která zabrání jejich
sociálnímu vyloučení a tím i předcházení sociálně-patologických
jevů.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu PS Rodina, děti a mládež v oblasti
příležitostí – zavedení systému včasného záchytu.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

2.3.1 Zajištění služeb komplexního rodinného poradenství

Název Opatření:
2.3.1 Zajištění služeb komplexního rodinného poradenství
Popis Opatření:
-

Rodinné poradenství – Komplexní péče o klienta dětského i dospělého – psycholog pro děti,
psycholog pro dospělé, psychiatr. Individuální i skupinová terapie dětí.
- Asistovaný styk
- Mediace
- Dobrovolnictví
- Doprovázení pěstounů na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče
Služby navazující na spolupráci s OSPOD.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:

Plánované:

100 klientů/rok
Dopady opatření
Kvalitní, komplexní a dostupné služby pro celé rodiny i jednotlivce.
Nabídka širších služeb, z nichž některé aktuálně v našem správním obvodu zcela chybí.
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Předpokládaní realizátoři Opatření:
Nestátní nezisková organizace, Středočeský kraj
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
OSPOD Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Roční náklady neinvestiční - předpoklad

2.000.000 Kč
Celkem:

2.000.000,- Kč

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
Veřejné rozpočty, dotace, granty
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Vznik dané služby

x

2

Provozování služby

x
x

x

x
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NÁVRH CÍLŮ A JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ PRO OBLAST PÉČE SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÍ, PATOLOGIE A KRIZE
Název Cíle:

3.1 Udržení stávající sítě sociálních a souvisejících služeb
Optimalizace služeb v cílové skupině

Popis a zdůvodnění Cíle:

Udržení stávající sítě sociálních služeb registrovaných dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro klienty z cílových
skupin.
V minulosti byla v ORP Mělník vybudována funkční síť služeb
pomáhajících lidem v začlenění do společnosti a předcházejících
hlubšímu rozvoji sociálních problémů. Jedná se o síť terénních,
ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší a
osoby ohrožené ztrátou bydlení, terénní ambulantní služby pro
drogově závislé.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků z PS ohrožené skupiny –
široká škála služeb

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

3.1.1 Služba Azylového domu pro osoby bez přístřeší
3.1.2 Služba noclehárna pro osoby bez přístřeší, muže i ženy
3.1.3 Terénní programy pro uživatele drog a osoby jim blízké
3.1.4 Zajištění Sociálně právního poradenství
3.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Kontakt)
pro mladistvé 15 až 26 let

Název Opatření:

Priorita:

3.1.1 Služba Azylového domu pro osoby bez přístřeší
Popis Opatření:
Posláním Azylového domu Mělník je umožnit jednotlivým mužům a ženám starším 18 let
v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného
společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života.
Služba azylový dům zajišťuje:
 poskytování sociálního poradenství
 pomoc při zajištění stravy a hygieny
 poskytnutí ubytování
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 začlenění uživatelů zpět do běžné společnosti
Kapacita azylového domu pro jednotlivce je 8 lůžek pro muže a 6 lůžek pro ženy.
Služba je poskytována v nepřetržitém provozu.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Dosažené:
Plánované:
Služby prevence města Mělník - Azylový dům –
60 klientů
Dopady opatření
 fungující azylový dům – zajištěné ubytování pro jednotlivce po přechodnou dobu
 podpora při řešení nepříznivé životní situace jednotlivců
 méně osob bez přístřeší na ulici
 fungující program začleňování uživatelů služby do společnosti
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Služby prevence města Mělníka
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, KÚ Středočeského kraje, OSVZ, ÚP, PMS, další sociální služby
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

Azylový dům Mělník – 6.124.000,- Kč (včetně
AD pro matky s dětmi, nelze účetně oddělit)

200.000,- Kč

Celkem:

200.000,- Kč

6.124.000,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet města Mělníka, KÚ Středočeského kraje, OPZ ESF, příspěvky uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění služeb

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

3.1.2 Služby noclehárny pro osoby bez přístřeší, muže i ženy
Popis Opatření:
Zajištění provozu služby noclehárna pro osoby bez přístřeší (muže i ženy od 18 let)
 poskytování sociálního poradenství
 zajištění podmínek pro zajištění stravy a osobní hygieny
 poskytnutí přenocování
 Zachování kapacity 12 míst (4 lůžka pro ženy, 8 lůžek pro muže)
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Zachování personálního zajištění služby
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
Noclehárna Mělník 60 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
 snížení počtu osob bez přístřeší na ulici
 zajištění možnosti vykonat hygienu
 osoby bez přístřeší mají kde přespávat a nemusí trávit noc na místech, která nejsou
k přespání vhodná
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Služby prevence města Mělníka
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, KÚ Středočeského kraje, OSVZ, ÚP, PMS, další sociální služby
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

800.000,- Kč

0,-

Celkem:

800.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet města Mělníka, KÚ Středočeského kraje, OPZ ESF, příspěvky uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Udržení služby

Název Opatření:

x

x

x

x

Priorita:

3.1.3 Terénní programy pro uživatele drog a osoby jim blízké
Popis Opatření:


vyhledávání uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí
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poskytování služeb vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog (poradenství,
výměna injekčního materiálu)
ovlivňování životního stylu klientů směrem k méně rizikovému užívání drog a ke stabilizaci
sociální a zdravotní situace
odkazování a zprostředkování dalších služeb
ochrana veřejného zdraví (prevence přenosu viru HIV, hepatitid B, C, sběr pohozených a
bezpečná likvidace použitých injekčních stříkaček)
poskytování objektivních informací v oblasti užívání drog
rozvíjení spolupráce s dalšími institucemi sociálních a zdravotních služeb

Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
- Každý rok cca 50 výjezdů (+ minimálně
4x ročně večerní terénní program)
Dosažené:
- Roční odhad pokrytí službami cca 30
problémových uživatelů drog
- Každoročně dalších cca 50 osob v rámci
jednorázových intervencí (uživatelé
THC, experimentátoři apod.)
Dopady opatření
- informovanost uživatelů drog a osob ohrožených užíváním drog, drogovou závislostí
- snížení výskytu rizikového chování (odhazování stříkaček, sdílení stříkaček a dalšího materiálu,
nechráněný sex apod.) v cílové populaci
- snižování rizika přenosu infekčních chorob
- zprostředkování léčby závislosti
- fungující terénní práce v dané cílové skupině
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Semiramis o.s.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Zde míněno jako spolupracující subjekty (odkazování apod.): Město Mělník (odbor soc. věcí a
zdravotnictví), Městská policie, AT ambulance, Služby prevence města Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

180.000,- Kč

0,-

180.000,- Kč

0,-

Celkem:
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Předpokládané zdroje financování:
Město Mělník, Středočeský kraj, MPSV, RVKPP, MZ
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

2016 2017 2018 2019 2020

Udržení služby terénní programy pro drogově
závislé

X

Název Opatření:

X

X

X

X

Priorita:

3.1.4 Zajištění Sociálně právního poradenství
Popis Opatření:
Cíle Sociálně – právní poradny Mělník je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní
situace, řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti a diskrétnosti prostřednictvím informací,
rad a případné další pomoci. Poradna se zabývá vzděláním, občansko-právními vztahy, trestním
právem, mezilidských vztahů, lidskými právy apod.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 60 klientů

Dosažené:

Dopady opatření
- podpora osob v nepříznivé životní situaci
- zvýšení informovanosti klientů
- sociálně – právní poradenství
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Služby prevence města Mělníka
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, KÚ Středočeského kraje, OSVZ, ÚP, PMS, další sociální služby a poradny
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad
49

Celkem:

62.000,- Kč

0,-

62.000,- Kč

0,-
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Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet města Mělníka, KÚ Středočeského kraje, OPZ ESF
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

X

Zajištění služeb poradny

Název Opatření:

X

X

X

X

Priorita:

3.1.5 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Kontakt) pro mladistvé 15 až 26 let
Popis Opatření:
Cílem NZDM Kontakt je poskytování sociální pomoci a podpory mladým lidem ve věku od 15 do 26
let z Mělníka a okolí ohroženým sociálním vyloučením.
Služba je poskytována nízkoprahově, tedy zejména bezplatně a anonymně na jednom z největších
sídlišť Mělníka.
Služba zajišťuje různé činnosti v bezpečném prostředí:
- Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů za rok realizace:
Plánované: 60

Dosažené:

Dopady opatření
- snižování rizikového způsobu života klientů vedoucímu k sociálnímu vyloučení
- větší informovanost klientů vedoucí k méně rizikovému způsobu života
- fungující služba NZDM – bezpečné místo pro cílovou skupinu
- pozitivní aktivity mladých, jejich orientace ve vztazích a společnosti
- rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností klientů
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Občanské sdružení Babylon
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, KÚ Středočeského kraje, SPMM, OSVZ, ÚP, PMS, Policie ČR, školy, další sociální
služby
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Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

700.000,- Kč

0,

700.000,- Kč

0,- Kč

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
Město Mělník, KÚ Středočeského kraje (SR ČR, OP ESF), menší donátoři, členské příspěvky
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

X

Fungující efektivní služba NZDM

X

X

X

X

Název Cíle:

3.2 Rozvoj služeb pro ohrožené skupiny obyvatel

Popis a zdůvodnění Cíle:

Rozvoj služeb pro osoby z cílové skupiny v oblasti dluhového
poradenství s cílem udržet či posílit jejich schopnosti a
dovednosti, aby dosáhli maximální možné míry soběstačnosti a
nezávislosti.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu odborníků a dotazníky od obcí ORP
Mělník.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

3.2.1 Rozvoj sociálně právního poradenství na celou oblast ORP
Mělník (dluhové poradenství)

Název Opatření:

Priorita:

3.2.1 Rozvoj sociálně právního poradenství na celou oblast ORP Mělník (dluhové poradenství)
Popis Opatření:
Jedná se prioritně o rozvoj poradenství (dluhového) do obcí ORP Mělník. Poskytovat podporu
těmto osobám při řešení jejich nepříznivé životní situace s cílem udržet či posílit jejich schopnosti a
dovednosti, aby dosáhli maximální možné míry soběstačnosti a nezávislosti. Nejvíce chybějící je
poradenství dluhové, společně se zvyšováním finanční gramotnosti a prevencí zadlužování. Chybí
též poradenství pro osoby mající problémy s různými formami závislostí – alkohol, dopady
patologického hráčství.
 Navýšení úvazků na pozici sociální pracovník-poradce.
 Prostřednictvím poradenství usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv,
povinností, neschopností hájit své oprávněné zájmy.
51
 Podpořit uživatele praktickou pomocí nebo asistencí tak, aby byl na základě podaných
informací a rad schopen samostatně, s pomocí nebo s asistencí řešit své problémy či
předcházet jejich vzniku.
poskytováním poradenství zvyšovat povědomí občanů v oblasti finanční gramotnosti, vedoucí
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k odpovědnému zadlužování, prevenci předlužení.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:

Dosažené:

500 intervencí/rok
Dopady opatření
- lepší dostupnost poradenství lidem v ORP Mělník
- časová flexibilita poradny
- komplexnost a odbornost řešení situace uživatele
- prevence kriminality (majetková trestná činnost, domácí násilí)
- prevence ztráty bydlení
- prevence nezaměstnanosti, podpora legálního zaměstnání
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Subjekty zabývající se právním či dluhovým poradenstvím.
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, obce v ORP Mělník, poskytovatelé sociálních služeb
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

450.000,- Kč

0,-

Celkem:

450.000,- Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Středočeský kraj, obce v ORP Mělník, příspěvky individuálních dárců, nadace, zdroje EU
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Vyjednávání se starosty ORP, představní služby,
výběr poradenských míst.

2

Zkušební provoz, vyhodnocení návštěvnosti
kontaktních pracovišť.

2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x
52

3

Poskytování poradenství.

x
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x

x

Název Cíle:

3.3 Vznik nových služeb a programů

Popis a zdůvodnění Cíle:

V současné době není v ORP Mělník fungující sociální firma, avšak
jsou zde osoby bez zaměstnání, které by svými potřebami mohli
využít nabídky pracovního místa v sociální firmě, což fakticky
zakládá podnět k vytvoření nové služby.
Pro občany bez přístřeší či v jiné nepříznivé sociální situaci v rámci
ORP Mělník jsou zajišťovány služby, které jim umožnují zajistit si
hygienické minimum, vyprání prádla či využití pomoci potravinové
banky. Služby však fungují v rámci Mělníka na několika místech a
vznik jednoho místa, kde by se dané služby poskytovali a navázali
i na sociálně právní poradenství, umožní zvýšení efektivity při
práci s těmito osobami.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na SWOT analýzu pracovní skupiny projednávající tuto
problematiku.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

3.3.1 Denní centrum (hygiena, poradenství, sociální šatník,
potravinová pomoc, možnost vyprání prádla)
3.3.2 Sociální podnikání, sociální firma

Název Opatření:

Priorita:

3.3.1 Denní centrum (hygiena, poradenství, sociální šatník, potravinová pomoc, možnost vyprání
prádla)
Popis Opatření:
Provoz denního centra pro osoby bez přístřeší.
 Poskytování zázemí pro přípravu stravy a hygienu.
 Budování stravovacích a hygienických návyků.
 Pomoc při řešení nepříznivé sociální situace.
 Sociální poradenství.
Zajišťování služeb v dostatečném rozsahu a kvalitě.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 50 osob

Dosažené:

Dopady opatření
 fungující denní centrum pro osoby bez přístřeší
 osoby bez přístřeší žijící na ulici mají možnost hygieny a zázemí pro přípravu stravy a řešení
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problémů s odbornými pracovníky
 snížení počtu osob bez přístřeší žijících na ulici a v podmínkách nevhodných pro bydlení
 nižší výskyt osob bez přístřeší na veřejných prostranstvích
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Město Mělník, nestátní neziskové organizace
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Terénní sociální práce Městského úřadu Mělník, Městská policie Mělník, nestátní neziskové
organizace
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

600.000,Celkem:

600.000,-

Předpokládané zdroje financování:
Středočeský kraj, obce v ORP Mělník, příspěvky individuálních dárců, nadace, zdroje EU
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity
1

Vyjednávání se starosty ORP, představní služby,
výběr poradenských míst.

2

Zkušební provoz, vyhodnocení návštěvnosti
kontaktních pracovišť.

3

Poskytování poradenství.

Název Opatření:

2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Priorita:

3.3.2 Sociální podnikání, sociální firma
Popis Opatření:
Sociální podnik – úklidová firma zajištující úklid veřejného prostranství a péči o veřejnou zeleň.
Projekt s sebou přinese významnou přidanou hodnotu v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením. Realizace programu počítá se zajištěním sociální integrace zaměřené na posilování
dovedností a schopností potřebných k úspěšnému vstupu na trh práce zástupců cílové skupiny.
Program zároveň má i rovinu ucelených aktivit určených laické i odborné veřejnosti, na téma
sociální podnikání – besedy, poradenství, semináře. Realizace projektu úklidové firmy
zaměstnávající osoby se zdravotním postižením počítá s možností rozšíření služeb v obcích ORP.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 10 pracovních míst

Dosažené:

Dopady opatření
5 zaměstnanců z řad ZP
zaměstnáno cca 8 klientů na částečné úvazky (1/2 úvazky)
2 uživatelé na DPP – besedy, poradenství, semináře
1 vedoucí pracovník
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Technické služby města Mělníka, nestátní nezisková organizace
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Město Mělník, úřad práce, nestátní neziskové organizace
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

2.500.000,- Kč

2.500.000,- Kč

Celkem:

2.500.000,- Kč

2.500.000,- Kč

Předpokládané zdroje financování:
Tržby, dotace ÚP, dary právnických a fyzických osob, sbírky, úhrady klientů, OPZ ESF, vlastní
zdroje
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Zpracování projektové dokumentace

x

2

Příprava projektů

x

3

Fungování firmy

x

x

x

x
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Návrh cílů a jednotlivých opatření v oblasti přesahových společných cílů
Název Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

4.1 Rozvoj vzájemné spolupráce v ORP Mělník a rozvoj
informovanosti
Podpora poskytovatelů sociálních služeb, jejich prezentace a
zviditelnění pro uživatele formou veřejných akcí a rozvoj
spolupráce s obcemi v ORP Mělník.

Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Na výsledky odborníků pracovních skupin ze SWOT analýz a na
dotaznících od obcí z ORP Mělník-

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

4.1.1 Rozvoj spolupráce v oblasti sociálních služeb a programů
v ORP Mělník
4.1.2 Zvýšení vlastní prezentace poskytovatelů služeb
s využitím všech informačních kanálů

Název Opatření:

Priorita:

4.1.1 Rozvoj spolupráce v oblasti sociálních služeb a programů v ORP Mělník
Popis Opatření:
Vytvoření jednotného informačního systému propojujícího poskytovatele sociálních služeb, obce
v rámci ORP a veřejnost. Web bude mít dvě části. Část určená pro obce a poskytovatele sociálních
služeb bude plnit funkci komunikačního kanálu, který bude sloužit k rychlému vyměňování
informací v rámci volných míst v sociálních službách, ale i informovanosti o akcích, seminářích,
besedách a problémech obcí i poskytovatelů. Část určená pro veřejnost bude zaměřena na
poskytování informací týkajících se sociálních služeb i poskytovatelů sociálních služeb, včetně
aktuálních informací o dění v jednotlivých organizacích poskytujících sociální služby.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ano

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
1 informační systém
40 poskytovatelů sociálních služeb
Veřejnost

Dosažené:

Dopady opatření
 Zvýšení prezentaceschopnosti sociálních služeb
 Zvýšení prostupnosti informací se zacílením na sociální služby
 Zvýšení informovanosti veřejnosti
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Město Mělník
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Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Poskytovatelé sociálních služeb, obce v rámci ORP, veřejnost, nestátní neziskové organizace
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

300.000 Kč

0,-

Celkem: 300.000 Kč

0,-

Předpokládané zdroje financování:
Středočeský kraj, obce v ORP Mělník, příspěvky individuálních dárců, nadace, zdroje EU
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Zpracování projektové dokumentace

x

2

Příprava projektu

x

3

Fungování informačního systému

x

Název Opatření:

x

x

x

Priorita:

4.1.2 Zvýšení vlastní prezentace poskytovatelů služeb s využitím všech informačních kanálů
Popis Opatření:
Větší vzájemná informovanost mezi poskytovateli, posílení koordinace, společná setkání, PR a
medializace. Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v regionu.
Široká veřejnost by měla být informována o možnostech využití sociálních služeb ve svém okolí a
měla by se v těchto službách orientovat. Obnovování katalogu služeb a jeho internetová
přístupnost, informace všem obcím v ORP Mělník.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
2 veřejné akce za rok
vlastní prezentace poskytovatelů služeb

Dosažené:

Dopady opatření
Široká veřejnost se dozví formou veřejných akcí, výstav s doprovodným programem o soc.
službách, které jsou realizovány v jejím bezprostředním okolí a také o užitku, který tyto služby
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přinášejí. Lidé se budou lépe orientovat v sociální síti a budou vědět, kde v případě potřeby hledat
pomoc či radu.
Poukázáním na užitečnost a prospěšnost činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb je
možné vzbudit ve veřejnosti zájem o tuto oblast a může vést k rozhodnutí stát se dobrovolníkem,
či se jinak zapojit do činností jednotlivých zařízení, popřípadě iniciovat vznik nové služby a nového
poskytovatele
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Poskytovatelé služeb a programů v ORP Mělník
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Spolupracující organizace, obce
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

100.000,- Kč

0,-

100.000,- Kč

0,-

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
Vlastní zdroje organizací, granty, dary, obce ORP Mělník
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

x

Zajištění propagace služeb

x

x

x

x

CÍL 2: ROZVOJ PODPOROVANÉHO BYDLENÍ – rozšíření počtu podporovaných bytů
Název Opatření:

Priorita:

4.2.1 Rozšíření počtu bytů s podporovaným bydlením
Popis Opatření:
V současné době Město Mělník disponuje 6 byty s podporovaným bydlením. Byty s podporovaným
bydlením pro osoby sociálně znevýhodněné se rozumí bytové jednotky ve vlastnictví města
Mělníka. Osobou sociálně znevýhodněnou se rozumí zletilý občan ČR nebo státu EU. Sociálně
znevýhodněnou osobou není osoba, která má takový příjem, se kterým dosáhne na komerční
pronájem. Podporované bydlení má za cíl umožnit dospělým sociálně znevýhodněným lidem žít v
nájemních bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeby tak, aby našli v budoucnu
uplatnění v samostatném životě.
K rozšíření počtu bytů s podporovaným bydlením by mělo dojít na kapacitu 20 bytů.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne
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Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované: 20 bytů s podporovaným bydlením Dosažené:
/ 20 rodin/
Dopady opatření
Podporované bydlení by mělo umožnit dospělým sociálně znevýhodněným lidem žít v nájemních
bytech a podporovat je podle jejich individuálních potřeby tak, aby našli v budoucnu uplatnění
v samostatném životě.
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Město Mělník zast. Městským úřadem Mělník, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Sociálně aktivizační služby města Mělníka, Terénní sociální práce Městského úřadu Mělník
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

50.000 Kč

0,-

50.000 Kč

0,-

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
Rozpočet města, příspěvek uživatelů
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Vyjednávání o zvýšení kapacity

x

2

Realizace navýšení kapacity na celkový počet 10
bytů s podporovaným bydlením

3

Realizace navýšení kapacity na celkový počet 20
bytů s podporovaným bydlením

x

x

x

x

CÍL 3: Rozvoj dobrovolnictví ve službách v ORP Mělník
Název Cíle:

4.3.Rozvoj dobrovolnictví pro cílovou skupinu

Popis a zdůvodnění Cíle:

Rozvoj dobrovolnické služby (dle zákona o dobrovolnické službě
198/2002 Sb.) a dobrovolnických aktivit na území ORP Mělník.
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Na která zjištění z analýz cíl
reaguje

Cíl reaguje na výstupy ze SWOT analýz pracovních skupin
a dotazníkového šetření mezi poskytovateli a obcemi ORP Mělník.

Seznam opatření, které
vedou k naplnění Cíle:

4.3.1 Zajištění dobrovolníků z řad studentů, firem a
nezaměstnaných

Název Opatření:

Priorita:

4.3.1 Zajištění dobrovolníků z řad studentů, firem a nezaměstnaných (MALTÉZSKÁ POMOC,
Centrum seniorů Mělník)
Popis Opatření:
V souvislosti s rozšiřováním spektra poskytovaných služeb i jejich spektra bude nutné se
systematicky zabývat dobrovolnictvím v této oblasti. Po proškolení a dovzdělání se dobrovolníci
stávají platnými členy týmů pracujících v sociální oblasti.
Z hlediska potřeb personálu je výhodné pracovat s dobrovolníky, protože právě dobrovolníci
zajišťují množství úkonů a činností, které je mnohdy obtížné zajišťovat řadovými zaměstnanci a
zároveň jsou ochotní pracovat s klienty individuálně a přinášejí do aktivit i jiný úhel pohledu,
mnohdy civilnější a emotivnější.
V současné době se dobrovolnictvím zabývají i velké soukromé firmy a vedou k tomu své
zaměstnance. Proto lze kombinovat v oblasti dobrovolnictví spolupráci s takovými firmami a
individuální získávání dobrovolníků.
Při systematickém náboru a práci s dobrovolníky lze získat větší počty lidí, kteří se chtějí v této
oblasti nějakým způsobem z osobních důvodů realizovat.
Aktivizace dobrovolníků z řad veřejnosti prostřednictvím propagace a medializace dobrovolnictví.
Vzdělávání a další rozvoj dobrovolníků. Prezentace organizací, které jsou úspěšné v oblasti
spolupráce s dobrovolníky formou příkladů dobré praxe a sdílení zkušeností.
Rozvoj spolupráce s přijímajícími organizacemi. Podpora zájmu o dobrovolnickou činnost.
Koordinování a rozvoj stávajících dobrovolnických programů: Dobrovolnictví na Mělnicku,
Dobrovolníci v nemocnici, Program Pět P, Dobrovolnictví pro město a obce ORP Mělník.
Vznik nové služby (nehodící škrtněte)

Ne

Předpokládané počty klientů či jiné výstupy (počty akcí, přednášek, strategií atd.) za rok
realizace:
Plánované:
4 x přednášky o dobrovolnictví
4x výcvik nových dobrovolníků
4x vzdělávací akce pro dobrovolníky
zapojení 20 nových dobrovolníků
25 subjektů pravidelně využívá dobrovolníky
2 firmy se podílejí na firemním dobrovolnictví

Dosažené:
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Dopady opatření







Zviditelnění úspěšných organizací spolupracujících s dobrovolníky
Zvýšení informovanosti organizací a veřejnosti o dobrovolnictví
Zajištění dobrovolníků pro sociální služby (+20)
Zlepšení kvality spolupráce s dobrovolníky a kontaktními osobami v organizacích
Zjištění potřebnosti zapojení dobrovolníků v ORP Mělník
Uplatnění pro osoby znevýhodněné na trhu práce, zvyšování jejich dovedností, znalostí a
kompetencí
 Zapojení firem do firemního dobrovolnictví (2)
 Aktivizace laické veřejnosti k pomoci potřebným
 Dopad na zlepšení kvality služeb
Předpokládaní realizátoři Opatření:
Subjekty působící v sociálních službách terénních, pobytových a ambulantních, které mají zájem
spolupracovat s dobrovolníky. Organizace zabývající se dobrovolnictvím - např. Centrum seniorů
Mělník, Maltézská pomoc
Předpokládaní partneři k zajištění Opatření:
Nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace v ORP Mělník, soukromé subjekty, Úřad
práce územní pracoviště Mělník, Město Mělník.
Roční náklady neinvestiční - předpoklad

Náklady investiční - předpoklad

500.000,- Kč

0

500.000,- Kč

0

Celkem:

Předpokládané zdroje financování:
MŠMT ČR, MV ČR, Středočeský kraj, město Mělník, dárci, fondy Evropské unie
Harmonogram realizace Opatření:
Aktivita (krok): číslo a název aktivity

2016 2017 2018 2019 2020

1

Činnost dobrovolnické organizace

X

X

X

X

X

2

Aktivizace firem, dárců

X

X

X

X

X

3

Jednání platformy k dobrovolnictví

X

X

X

X

X

4

Přednášky o dobrovolnictví

X

X

X

X

X
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Seznam použitých zkratek
KP ORP
KPSSaP
ZP
DDM
DS
DZR
FCH
ZŠ
TPS
ESF
EU
ÚP
KOT
CPZ
MPSV
z.s.
PS
SWOT
PS
MZ
CSM
ČČK
LDN
SAS
MÚ
NZDM
ADMR
o. s.
ADR
OSVZ
PMS
OPZ
OPSPOD
OP
MŠ
RC
KÚ
RVKPP
AT
DPP

Komunitní plán obce s rozšířenou působností
Komunitní plán sociálních služeb a péče
Zdravotně postižení
Dům dětí a mládeže
Dům seniorů
Dům se zvláštním režimem
Farní charita
Základní škola
Terénní pečovatelská služba
Evropské sociální fondy
Evropská unie
Úřad práce
Komunitní tým
Centrum podporovaného zaměstnávání
Ministerstvo práce a sociálních věcí
zapsaný spolek
pracovní skupina
Metoda stanovení silných a slabých stránek,
příležitostí a hrozeb
Pečovatelská služba
Ministerstvo zdravotnictví
Centrum služeb Mělník
Český červený kříž
Léčebna dlouhodobě nemocných
Sociálně aktivizační služby
Městský úřad
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Azylový dům pro matky s dětmi
Občanské sdružení
Azylový dům pro rodiny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Probační a mediační služba
Operační program zaměstnanost
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Operační program
Mateřská škola
Rodinné centrum
Krajský úřad
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ambulance pro léčbu závislostí
Dohoda o provedení práce
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