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METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2019

Metoda komunitního plánování sociálních a návazných služeb, přináší participativní přístup do oblasti
služeb, které řeší nepříznivou sociální situaci občanů, žijících v daném území. Hodnoty zachycené v
principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů.
Mimo jiné se jedná o:


kladení důrazu na aktivní roli uživatelů sociálních a návazných služeb a zastoupení jejich zájmů
v procesu plánování,



zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce a akcentování jejich potřeb,



opakované ověřování závěrů s přáním lidí,



důraz na vyjednávání.

Zpracovaný akční plán vychází z dílčích kroků realizovaných v roce 2018. Podkladem pro jeho tvorbu
mimo jiné bylo:


jednání pracovních skupin, dílčí rozhovory a setkání,



vyhodnocení současného Strategického plánu města Lysá nad Labem, spoluúčast na jeho tvorbě,
jednání s řídící skupinou strategického plánování,



analytické dokumenty popisující území (např. sociodemografická analýza, analýza dostupnosti
sociálních služeb),



strategické dokumenty Středočeského kraje (např. Základní síťování sociálních služeb ve
Středočeském kraji, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období
2015 – 2019).
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KOMUNITNÍ

PLÁNOVÁNÍ

SOCIÁLNÍCH

A

NÁVAZNÝCH

SLUŽEB

V MIKROREGIONU POLABÍ
Mikroregion Polabí byl založen dne 30. 6. 2003 jako dobrovolný svazek osmi obcí. V roce 2005 se
k tomuto svazku připojila obec Bříství a v roce 2009 i město Milovice. Všechny obce leží v oblasti
polabské nížiny a s výjimkou Bříství a Kounic1 kopírují území ORP Lysá nad Labem (výjimku tvoří
obec Přerov nad Labem, která v roce 2014 z Mikroregionu Polabí vystoupila). Většina obyvatelstva
regionu je situována do dvou měst – Lysé nad Labem a Milovic.
Správní obvod obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem
Polohou náleží ORP do severovýchodní části Středočeského kraje. Jeho rozloha činí 12 110 ha.
Jedná se o ORP s nejnižším počtem obcí v e Středočeském kraji (9), v ORP se nachází 2 města, Lysá
nad Labem a Milovice. V Lysé nad Labem a Milovicích žijí více jak čtyři pětiny (82 %) veškerého
obyvatelstva ORP.
Region je dobře dopravně obsloužený. Leží mezi dálnicí D 11 Praha – Hradec Králové na jihu území a
dálnice D 10 na severozápadě území; prochází jím železniční síť (Praha – Kolín, Lysá nad Labem –
Ústí nad Labem).

1

Městys Kounice a obec Bříství v současné době patří do ORP Český Brod, ale zároveň leží na území okresu
Nymburk. Od 1. ledna 2021 budou obě obce územně příslušet k obci s rozšířenou působností (ORP) Lysá nad
Labem. Od 1. ledna 2021 budou do ORP Lysá nad Labem zároveň náležet také obce Černíky a Vykáň.
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Obr. č. 1: Mapa Mikroregionu Polabí a ORP Lysá nad Labem

Zdroj: Český statistický úřad https://www.czso.cz/
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AKČNÍ PLÁN NA ROK 2019

Akční plán na rok 2019 vychází z potřeby definovat konkrétní kroky, které povedou k zajištění potřeb
osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a současně kroky vedoucí ke zpracování komplexní
strategie pro následující období, tzn. roky 2020 – 2024. Níže se zaměřujeme na výčet základních činností,
které jsou v roce 2019 plánovány.

1. Podpora občanů setrvat v domácím prostředí v případě snížené schopnosti se o sebe postarat
a. Monitoring dostupnosti a kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších
služeb podporujících setrvání v domácím prostředí a ověření možností rozšíření služeb
v případě doložené potřeby v území Mikroregionu Polabí.
b. Iniciovat jednání s vedením města Lysá nad Labem o podpoře služby Senior Taxi v dalším
období (po ukončení výluky z důvodu rekonstrukce nadjezdu).
c. Iniciovat jednání s vedením obcí v území Mikroregionu Polabí za účelem rozšíření služeb
Senior taxi.
d. Zajištění zvýšení informovanosti seniorů o dostupných terénních formách pomoci,
podpory a péče.
e. Podpora neformálních pečujících.
Výstup:
- Přehled terénních a ambulantních sociálních služeb, zahrnující jejich kapacity, místní a
časovou dostupnost.
- Udržení současné kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb.
- Tištěný informační materiál „přátelský“ k cílovým skupinám.
- Zajištění dostupnosti stávajících služeb Senior taxi v Lysé nad Labem i pro další období.
- Ověření možnosti rozšíření Senior taxi na celé území ORP Lysá nad Labem.
2. Vyhodnocení současných potřeb v oblasti školských poradenských služeb v území
Mikroregionu Polabí.
a. Mapování potřeb v dané oblasti v součinnosti se základními a středními školami v území.
b. Realizace rozhovorů s klíčovými zaměstnanci základních škol.
c. Vyhodnocení základních statistických dat relevantních k danému tématu.
d. Dle potřeby iniciovat jednání za účelem vzniku nových služeb v území.
Výstup:
- Popis potřeb v oblasti školských poradenských služeb v území Mikroregionu Polabí.
- Záznamy z jednání k části d.
- Zapojení se do Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje za účelem zřízení
PPP v území.
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3. Rozvoj informovanosti obyvatel o nabízených formách pomoci, podpory a péče
a. Realizace jednání pracovních skupin, zaměřujících se na informovanost odpovídající
různým cílovým skupinám.
b. Sběr dat pro přehled terénních a ambulantních sociálních služeb, zahrnující jejich
kapacity, místní a časovou dostupnost.
c. Zpracování Katalogu sociálních a návazných služeb.
d. Zpracování letáků pro občany za účelem zvýšení informovanosti o dostupné pomoci.
e. Iniciovat jednání za účelem definování možností vytvoření pracovní pozice „koordinátor
pomoci“.
Výstup:
- Přehled terénních a ambulantních sociálních služeb, zahrnující jejich kapacity, místní a
časovou dostupnost.
- Informační materiály dle potřeb jednotlivých cílových skupin (katalog poskytovatelů
sociálních služeb, 4 typy letáků zaměřené na cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené a
osoby sociálním vyloučením ohrožené).
- Podklady pro vytvoření nové pracovní pozice „koordinátor pomoci“.
4. Zvýšení bezbariérovosti
a. Aktualizace monitoringu celého území Mikroregionu Polabí z pohledu
bezbariérovosti, zejména se zaměřením na zdravotnická zařízení a veřejné služby.
Výstup:
- Pracovní seznam stavebních bariér v území.

míry

5. Podpora rodin s dětmi a dětí, ohrožených rizikovými jevy
a. Zmapování dostupnosti dětských psychologů a psychiatrů hrazených zdravotními
pojišťovnami.
b. Zmapování možností zajištění psychologické a psychiatrické péče.
c. Udržení současné podpory ohroženým rodinám (podpora stávajících služeb).
d. Iniciovat jednání s Centrem rodinného poradenství Semiramis z.ú. o možnostech
navýšení kapacit služby a zřízení detašovaného pracoviště na území Mikroregionu
Polabí.
e. Zmapovat možnost bezplatného právního a finančního poradenství dopravně
dostupného pro obyvatele území. Mapování možných finančních zdrojů.
f. Iniciovat jednání se školami v území o možnostech zajištění výuky finanční gramotnosti.
Mapování možných finančních zdrojů.
g. Iniciovat jednání s vedením města o navýšení personálního obsazení OŠSVZaK (v rámci
OSPOD).
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h. Iniciovat jednání s vedením měst Lysá nad Labem a Milovice o zřízení detašovaného
pracoviště OŠSVZaK v Milovicích (terénní sociální práce).
i. Iniciovat jednání s PČR Nymburk ohledně osvětové a preventivní činnosti na základních
školách v území (kriminalita, alkohol, nealkoholové drogy a léky).
j. Iniciovat jednání o navýšení částky z rozpočtu měst a obcí určené k financování
programů primární prevence. Mapování možných finančních zdrojů.
k. Udržení současné kapacity služby nízkoprahového centra pro děti a mládež v Milovicích.
Iniciovat jednání o možnostech zřízení nízkoprahového centra pro děti a mládež v Lysé
nad Labem. Jednání s poskytovateli terénních služeb. Mapování možných finančních
zdrojů.
l. Iniciovat jednání o možnostech zajištění terénní sociální práce s dětmi a mládeží na
území Lysá nad Labem a Milovice. Mapování možných finančních zdrojů.
m. Mapování a podpora služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi. Mapování možných finančních zdrojů.
n. Udržení terénního programu s uživateli návykových látek.
Výstup:
- Popis dostupné psychologické a psychiatrické pomoci a specifikace návrhu řešení.
- Záznamy z jednání k bodům d, f, g, h, i, k, l.
- Přehled finančních zdrojů k bodům e, f, j, k, l, m.
- Zajištění preventivního programu na základních školách v území.
- Navýšení částky z rozpočtu měst a obcí určené k financování programů primární prevence.
- Udržení současné kapacity služby NZDM v Milovicích.
- Aktualizovaný přehled o potřebnosti služeb So Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi a jejich dostupnosti.
- Udržení dostupnosti stávajících sociálních služeb.
6. Problematika bydlení
a. Iniciovat jednání pracovních skupin za účelem mapování potřeb v oblasti bydlení v území
(krizové bydlení, sociální bydlení, bezbariérové malometrážní bydlení apod.).
b. Iniciovat společné jednání vedení měst Milovice, Lysá nad Labem, Čelákovice, Stará Lysá
za účelem zjištění informací týkajících se formy prodeje bytů v majetku těchto měst
v Milovicích.
c. Iniciovat jednání za cílem zajištění podpory poradenských služeb (finančních a právních)
ze strany Středočeského kraje pro obyvatele bytů spadající do plánované privatizace.
Mapování možných finančních zdrojů.
d. Iniciovat jednání s vedením města Lysá nad Labem o vyčlenění jednoho bytového domu
v Milovicích (např. ulice Slepá) v majetku města pro potřeby sociálního bydlení
(s regulovaným nájmem). Nastavení sociální bytové politiky ve vztahu k těmto bytům.
Výstup:
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-

Záznamy z jednání k části a,b,c,d.
Přehled finančních zdrojů k bodu c.
Vyčlenění jednoho bytového domu v majetku města Lysá nad Labem z připravované
privatizace (zajištění sociálního bydlení).
Návrh koncepce bytové politiky.
Zajištění potřebných poradenských služeb.

7. Problematika osob bez přístřeší
a. Iniciovat jednání s poskytovateli sociálních služeb v Lysé nad Labem o možnostech
zřízení sociální služby centrum denních služeb.
Výstup:
- Záznam z jednání k části a.
8. Vyhodnocení potřebnosti pobytových zařízení pro seniory
a. Realizace jednání s poskytovateli pobytových služeb za účelem možností rozšíření služeb
a navýšení kapacity (zejména se zaměřením na domovy se zvláštním režimem)
b. Popis současného demografického vývoje ve vztahu ke stárnutí populace a v této
souvislosti popis potencionálního navyšování potřeb v oblasti pobytových sociálních
služeb pro seniory.
Výstup:
- Přehled služeb domovů pro seniory, včetně kapacity, dostupnosti a potřebného
rozvoje/udržení/plánů.
- Analýza možností rozšíření těchto služeb.
- Popis současného demografického vývoje.
9. Zajištění dostupnosti poradenských služeb ve vazbě k různým situacím
a. Zmapování současné nabídky v území se zaměřením na problematiku exekucí a řešení
insolvencí.
b. Zmapování současných potřeb v této oblasti.
Výstup:
- Přehled poradenských služeb – konkrétní zaměření, cílové skupiny.
- Přehled možností rozšíření těchto služeb včetně podkladů pro vytvoření nové pracovní
pozice „koordinátor pomoci“.
10. Udržení současných služeb v území
11. Pokračování v procesu plánování v celém území Mikroregionu Polabí
a. Realizace setkávání dotčených aktérů.
b. Mapování potřeb občanů.
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c. Komunikace politického zadání.
d. Koordinace aktivit směřujících k naplňování KPSS.
Výstup:
- Zápisy z jednání.
- Naplňování projektu Plánujeme v Polabí.
- Podklady pro vytvoření nové pracovní pozice „koordinátor pomoci“.
- Podklady pro vytvoření pracovní pozice „koordinátor procesu plánování“.
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