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1. Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dříve či později se může každý z nás nebo někdo z našich blízkých dostat do tíživé sociální
situace, se kterou se bez pomoci nebude moci uspokojivě vypořádat. Je proto naším
společným cílem, aby se síť a kvalita poskytovaných sociálních služeb ve městě rozvíjela tak,
aby byla schopna reagovat na potřeby těchto lidí. Naše město je proto již od roku 2004
aktivně zapojeno do procesu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb, který
rozvíjíme ve formě komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování vychází
ze znalosti potřeb občanů na straně jedné a z daných možností na straně druhé. Jeho zcela
zásadní předností je, že město přitom spolupracuje s celou sítí poskytovatelů sociálních služeb
– od města a jeho zařízení až po neziskové a církevní organizace, podnikatelskou sféru a
občanskou veřejnost.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (Komunitní plán) města Beroun na léta 2013 –
2017, který se Vám nyní dostává do rukou, obsahuje sociálně-demografickou analýzu,
informace o vývoji a financování sociálních služeb a zejména cíle a opatření, které se týkají
podpory a rozvoje sociálních služeb. Jedná se o otevřený dokument, který reaguje na potřeby
každodenního života a který podle nich a podle daných možností také bude průběžně
aktualizován.
Tento Střednědobý plán přímo navazuje na vše pozitivní, co v oblasti sociálních a návazných
služeb bylo v našem městě dosaženo při realizaci předchozího komunitního plánu, který byl
sestaven na období let 2008 – 2012.
Jsem přesvědčen, že tento nový komunitní plán, přes všechny složitosti zejména finančního
charakteru, které jsou před námi, se podaří úspěšně naplnit a že přispěje k udržení dosavadní
stability úrovně poskytovaných sociálních služeb v našem městě. Přitom rádi přivítáme
všechny podněty a doporučení, které dostaneme a které přispějí k naplnění tohoto cíle.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli, včetně
našich občanů a poskytovatelů sociálních služeb, bez jejichž aktivní pomoci by nemohl
vzniknout.

Mgr. Ivan Kůs
místostarosta města Beroun
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2. Jak jsme tvořili plán
2.1. Město Beroun a komunitní plánování
-

Město Beroun se v roce 2004 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních
služeb za účelem zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb a informovanosti
o těchto službách.

-

Proces probíhá ve spolupráci všech subjektů, kterých se daná problematika týká uživatelů, poskytovatelů, zadavatele a veřejnosti ( tzv. triáda), přičemž potřeby a cíle
všech účastníků procesu jsou si rovny.

-

Rozvoj místního partnerství je podporován aktivitami koordinační skupiny,
pracovních skupin a aktivním zapojením široké veřejnosti.

-

Proces je organizačně řízen týmem, složeným ze zaměstnanců města Beroun
zařazených do Městského úřadu Beroun a koordinátorky projektu.

-

Hlavním cílem procesu je vybudovat kvalitní síť sociálních služeb, ve které budou
zdroje a prostředky využívány hospodárně, transparentně a srozumitelně.

-

Od září roku 2007 je schválen "Komunitní plán sociálních služeb Beroun na období let
2008 -2013", na který navázal Realizační plán 2010 - 2011.

-

V roce 2011 získalo město Beroun jako žadatel a Centrum pro komunitní práci střední
Čechy, jako partner projektu získalo podporu z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost na aktualizaci Komunitního plánu na následující období.

Problémy, návrhy a řešení se projednávají ve čtyřech pracovních skupinách:
• senioři, se zaměřením na seniory žijící v domácím prostředí
• osoby zdravotně postižené, se zaměřením na osoby zdravotně postižené
žijící v domácím prostředí
• rodiny s dětmi, se zaměřením na děti a mládež
• osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zástupci poskytovatelů, zadavatele, uživatelů a veřejnosti se při setkávání snaží zlepšit život
v Berouně. Jednání byla veřejná, pracovní skupiny otevřené.
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Město Beroun tímto zvolilo moderní nástroj pro objektivní zhodnocení své sociální politiky
ve městě a efektivitu vynaložených finančních prostředků na poskytování sociálních služeb.
Každému občanu svého města tím poskytlo prostor pro vyjádření svých přání a potřeb.
Informace o projektu, jeho průběhu a o možnostech zapojení se do jeho tvorby byly průběžně
zveřejňovány v regionálních médiích, v Radničním listu nebo na webových stránkách města
Beroun: www.mesto-beroun.cz .

2.2. Organizační struktura procesu
ZASTUPITELSTVO MĚSTA BEROUN
politické projednávání a rozhodování

RADA MĚSTA BEROUNA
projednávání a rozhodování

SOCIÁLNÍ a ZDRAVOTNÍ KOMISE
RADY MĚSTA BEROUN

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
garant KPSS

konzultace, připomínkování, stanoviska pro jednání
rady a zastupitelstva

KOORDINÁTOR KPSS
koordinace procesu KPSS

KOORDINÁTOR
KPSS

EXTERNÍ METODICKÁ
PODPORA
metodika procesu KPSS

konzultace, příprava materiálů k projednávání
rady a zastupitelstva

KOORDINAČNÍ SKUPINA KPSS
řízení procesu KPSS

CÍLOVÉ - PRACOVNÍ SKUPINY *

Senioři
Rodiny s dětmi
Zdravotně postižení
Občané ohrožení sociální exkluzí

* mohou se měnit v rámci procesu KPSS dle potřeby
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GARANT PROCESU KPSS

Garantem procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Beroun je Vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, který/á zprostředkovává tok informací mezi volenými orgány města,
koordinační skupinou a dalšími subjekty procesu KPSS a současně poskytuje konzultace, data a
připravuje materiály pro volené orgány související s KPSS.

METODIK PROCESU KPSS

Metodik procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Beroun pomáhá se směrováním
procesu, doporučuje metodickou správnost jednotlivých kroků v procesu a zajišťuje odborné
informace pro další členy týmu.

KOORDINÁTOR/KA KPSS

Koordinací procesu je pověřen/a Koordinátor/ka komunitního plánování sociálních služeb, který/á
je začleněn/a do odboru SVZ.
Koordinátor/ka je manažerská výkonná role v rámci procesu KPSS. Má na starosti zajištění hladkého
průběhu procesu, tj. činnost, která uvádí do vzájemného souladu řešení jednotlivých úkolů, personální
a časové možnosti členů týmu a jednotlivých týmů.
Koordinace předpokládá dobrou znalost místních podmínek a vyžaduje mít přehled o naplánovaných
úkolech a termínech plnění, souvislostech mezi nimi a míře rozpracovanosti úkolů.
Koordinátor/ka KPSS :
–

aktualizuje a koordinuje proces KPSS v Berouně a koordinuje plnění komunitního plánu, má
přehled o všech aktivitách procesu;

–

spolupracuje při zpracování projektových žádostí;

–

spolupracuje s organizacemi působícími v sociální oblasti v Berouně a ČR;

–

podílí se na PR aktivitách souvisejících s aktivitami Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
zpracovává a aktualizuje materiály pro webovou prezentaci na stránkách města, pro městský
zpravodaj "Radniční list", pro místní a regionální média, městský rozhlas apod.;

–

zajišťuje každodenní činnost spojenou s KPSS, běžné administrativní práce, zpracování
zápisů, archivaci materiálů;

–

organizuje formování pracovních skupin, setkávání pracovních skupin a koordinační skupiny;

–

připravuje aktualizaci katalogu poskytovatelů sociálních služeb;

–

organizačně zajišťuje veřejná projednání a propagační akce, zpracovává zprávy včetně
monitorovacích;
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–

veškeré činnosti jsou koordinovány s garantem projektu;

–

spolupracuje s metodikem;

–

komunikuje s dalšími odbory Městského úřadu Beroun a komisemi Rady města Beroun;

–

koordinátor/ka se vzdělává;

KOORDINAČNÍ SKUPINA :

Koordinační skupina je nejvyšším řídícím orgánem komunitního plánování sociálních služeb v
Berouně. Je složená ze zástupců uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Úkolem a
pravomocí této skupiny je řídit proces komunitního plánování. Koordinační skupina schvaluje všechny
důležité kroky a dokumenty,

které jsou v procesu KPSS realizovány či připraveny.

Koordinační skupina může delegovat rozhodovací pravomoci.
Koordinační skupina je odpovědná za zapojení veřejnosti, uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů, proto
se

v

maximálním

možném

počtu

účastní

důležitých

aktivit

procesu.

Jednání koordinační skupiny se účastní hosté, zejména odborníci a zástupci zainteresovaných
subjektů, koordinátor/ka, příp. metodik.
Koordinační skupina :
–

je zodpovědná za proces KPSS a naplňuje principy a hodnoty komunitního plánování;

–

stanovuje cíle a priority procesu KPSS;

–

navrhuje a schvaluje organizační strukturu;

–

rozhoduje o přijetí nových členů koordinační skupiny;

–

funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje demokratickým způsobem na
základě rovného přístupu k informacím;

–

koordinační skupina se schází dle potřeby, obvykle jednou za tři měsíce, nejméně však
dvakrát do roka;

–

koordinační skupina zajišťuje koordinaci celého procesu společně s koordinátorem/kou;

–

přenos informací z koordinační skupiny zabezpečuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví;

–

koordinační skupina monitoruje postup realizace projektu, navrhuje a připomínkuje výsledky
a náměty pracovních skupin;

–

členy koordinační skupiny jsou vedoucí jednotlivých pracovních skupin;

PRACOVNÍ SKUPINY :

V rámci místního partnerství se vytvářejí a mění pracovní skupiny dle potřeby, např. pro skupiny
uživatelů sociálních služeb : senioři, občané a skupiny občanů ohrožených sociální exkluzí, zdravotně
postižení občané, rodiny s dětmi a jiné.
V pracovních skupinách jsou zastoupeni poskytovatelé, uživatelé a zadavatel sociálních služeb, jsou
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otevřené všem zájemcům.
Vedoucí pracovní skupiny jsou členy koordinační skupiny.
Jednání pracovní skupiny vede koordinátor/ka.
Úkolem pracovní skupiny je:
–

komunikace a zapojování veřejnosti;

–

zjišťování potřeb, sběr možných podkladů;

–

navrhování zdrojů pro zajištění stanovených aktivit a jednotlivých opatření, které jsou
stanoveny v realizačním plánu;

–

kontrola plnění úkolů z minulého jednání;

–

rozpracování cílů do opatření a aktivit;

–

navrhování finančního zajištění stanovených aktivit;

–

návrh realizačního plánu;

–

vypořádání připomínek z veřejného projednání k návrhu komunitního plánu;

2.3. Metodické vedení procesu
Metodické vedení procesu probíhalo na základě principů komunitního plánování a vycházelo ze
současného stavu správního území. Proces vycházel z principů doporučených Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR - Metodiky pro plánování sociálních služeb:
Principy metody komunitního plánování:
o

triády ( zastoupení všech tří stran procesu – zadavatel-město, poskytovatelé sociálních
služeb a veřejnost)

o

rovnosti

o

skutečných potřeb

o

dohody

o

„vše je veřejné“

o

dosažitelnosti řešení

o

cyklického opakování

o

kompetence účastníků

o

přímé úměry

3. Základní charakteristika území
Město Beroun, okresní město Středočeského kraje, leží zhruba 30 km jihozápadně od Prahy. Město je
umístěno v kopcovité krajině na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí – Českého krasu a
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Křivoklátska. Na jeho území dochází k soutoku Berounky s Litavkou, dále zde protéká Vrážský potok.
Beroun leží v nadmořské výšce 235 m.
Beroun je svým strategickým umístěním na spojnici Prahy a Plzně již od středověku významnou
křižovatkou, místem obchodu i výroby. Po zavedení rychlého spojení s Prahou po dálnici D5 se čím
dále tím více stává i součástí příměstské oblasti české metropole, odkud lidé dojíždějí pracovat do
Prahy. Město Beroun je důležitým železničním uzlem Středočeského kraje, prochází jím 3. železniční
koridor, tedy trať z Prahy do Plzně a Chebu.
Obrázek č. 1: Administrativní členění Středočeského kraje

zdroj: www.czso.cz
Na ploše o rozloze 31,47 km2 se rozprostírá město se čtyřmi katastrálními územími a sedmi
místními částmi:
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Tabulka č. 1:Členění města Beroun
katastrální území

místní části

Beroun

Beroun-Centrum

Beroun-Hostim

Hostim u Berouna

Beroun-Město

Beroun-Jarov

Jarov u Berouna

Beroun-Zavadilka

Beroun-Zdejcina

Zdejcina

Beroun-Závodí

zdroj: autor
Obrázek č. 2:Katastrální členění Berouna

zdroj: http://cs.wikipedia.org (upraveno)
Beroun je okresním městem a také obcí s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem.1
Okres Beroun se skládá z 85 obcí, SO ORP z 48 obcí.

1

Správní obvody ORP a POÚ jsou totožné.
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Obrázek č. 3:Správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun

zdroj: www.czso.cz
Ve městě samotném, ale i ve vedlejším Králově Dvoře, je významná průmyslová výroba. Největšími
zaměstnavateli jsou KOSTAL CR spol. s r.o., Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o,
Beroun, Českomoravský cement, a.s. , nástupnická společnost, Mokrá, závod Králův Dvůr. Ve
službách, ve kterých pracuje vysoký podíl lidí oproti ostatním obvodům, podniká nadprůměrný podíl
ekonomických subjektů v odvětví stravování a ubytování či v oblasti nemovitostí a pronájmu, což
souvisí především s turistickou atraktivitou oblastí Berounska.
Území Berounska je vyhledávanou turistickou oblastí, na což má vliv na jedné straně existence řady
kulturních a přírodních zajímavostí, na straně druhé výborná dostupnost oblasti z hlavního města.
Turisty láká především území CHKO Český kras, kde se nacházejí například vyhledávané Koněpruské
jeskyně. Nejvýznamnější částí Českého krasu je oblast Karlštejn – Koda o rozloze 2 010 ha. Na severu
zasahuje do SO ORP ještě CHKO Křivoklátsko. Mezi nejvyhledávanější kulturní památky patří
gotický hrad Karlštejn,hrady Žebrák a Točník, zámek v Hořovicích, klášterní kostel ve Sv. Janu pod
Skalou, Jungmannův rodný domek v Hudlicích či městská památková zóna v Berouně.
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Demografické ukazatele
Vývoj počtu obyvatel
V Berouně žilo k 26. 3. 2011 celkem 18 741 obyvatel, z toho 9 688 žen (51,7 %). Jestliže před
20-ti lety o 736 lidí méně, před 10-ti lety rozdíl činil 1 282 osob. Z toho lze odvodit, že počet obyvatel
ve městě během let 1991 – 2011 kolísal, avšak výkyvy nejsou tak dramatické. Pokud srovnáme
Beroun s ostatními okresními městy Středočeského kraje, zjistíme, že podle počtu obyvatel zaujímá 7.
místo z deseti. Podrobnější informace poskytuje tabulka č. 2 a graf č. 1.
Tabulka č. 2:Porovnání počtu obyvatel v okresních městech Středočeského kraje (pořadí dle počtu
obyvatel v roce 2011 sestupně)
počet obyvatel
město
2001

2006

2011

Kladno

71 753

71 132

69 178

Mladá Boleslav

43 859

44 255

44 788

Příbram

36 898

35 886

34 022

Kolín

31 595

30 258

31 207

Kutná Hora

21 561

21 453

20 839

Mělník

19 625

19 271

19 612

Beroun

18 005

17 459

18 741

Rakovník

17 425

16 695

16 731

Benešov

15 892

16 323

16 484

Nymburk

15 142

14 407

14 782

Pozn.: Hodnoty pro roky 2001 a 2006 jsou vždy k 1. 1. daného roku.

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)
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Graf č. 1:Porovnání počtu obyvatel v jednotlivých okresních městech Středočeského kraje (dle údajů
z tabulky č.1)

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)

Pokud se zaměříme pouze na samotné město Beroun, vidíme v poslední dekádě navyšování počtu
obyvatel.2 To je dáno jak vyšší porodností, tak i kladným saldem migrace; tudíž celkovým přírůstkem
obyvatelstva ve městě v letech 2001 – 2011.3 Jak je však patrné z grafu č. 2, tato vzestupná tendence
za poslední rok citelně oslabila a do budoucna lze očekávat pokles.

2
3

Pokles v roce 2003 činil pouze 65 osob.
Podrobněji viz. kapitola Pohyb obyvatelstva.
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Graf č. 2:Vývoj počtu obyvatel ve městě Beroun v letech 2001 – 2011

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)

Z tabulky č. 3 je zcela patrné, že k nárůstu nedošlo pouze ve městě Beroun, ale ve všech srovnávaných
administrativních jednotkách. Zcela zásadní nárůst je evidentní na okresní úrovni (zhruba o 10 000 lidí
během deseti let) a na úrovni SO ORP (zhruba o 7 000 lidí). Největší podíl na tom bude mít stěhování
obyvatel z Prahy na Berounsko, až poté relativně vyšší přirozený přírůstek.

Tabulka č. 3:Počet obyvatel města Beroun a vyšších administrativních jednotek v letech 2001 – 2011
počet obyvatel
území
2001

2006

2011

Česká republika

10 269 726

10 280 968

10 562 214

Středočeský kraj

1 123 931

1 175 254

1 274633

okres Beroun

75 859

75 684

85 500

SO ORP Beroun

49 187

49 145

56 650

město Beroun

18 005

17 459

18 741

Pozn.: Hodnoty pro roky 2001 a 2006 jsou vždy k 1. 1. daného roku.

zdroj: autor (podle údajů http://www.czso.cz)
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Projekce počtu obyvatel do budoucna, tak jak ji prezentuje na svých webových stránkách Český
statistický úřad, počítá s rapidními změnami v populaci.4 Nejenže dojde k (citelnému) poklesu počtu
obyvatel, ale celkem zásadně se změní věková struktura (zejména podíly lidí v produktivním a
poproduktivním věku doznají klíčových změn). Prognózu poklesu počtu obyvatel znázorňuje graf č. 3.

Graf č. 3:Očekávaný vývoj počtu obyvatel v ČR do roku 2066

zdroj: http://www.czso.cz

Podrobná verze sociodemografické analýzy je k nahlédnutí a stažení na webových stránkách
města – www.mesto-beroun.cz v záložce - Sociální věci – Komunitní plánování a je přílohou
tohoto dokumentu.

4

Tyto změny jsou „pouze“ jakýmsi modelem, který bere v potaz současné chování populace. Zcela jistě
mohou jakékoliv prognózy vzít za své při zavedení různých propopulačních opatření (tak jako ve 2. pol. 70. let
minulého století) nebo naopak při nějakých pohromách (války, živelné katastrofy) či jiných jevech mající
negativní dopad na počet obyvatel.
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4. Analýza poskytovatelů sociálních služeb
Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Berounsku proběhla na přelomu roku 2011 a
2012, v prosinci 2011 se uskutečnilo cílené dotazování 12 vybraných poskytovatelů
sociálních služeb, během ledna a února 2012 pak vyhodnocení dotazníků a zpracování
samotné zprávy. Cílem analýzy je především zjištění aktuálního stavu poskytovaných služeb,
s orientací na kapacitu, dostupnost, personální zajištění, ale i rozbor problémů v realizaci a
konkrétní očekávání směrem k obcím regionu i samotnému středočeskému kraji. Výstupy
analýzy

mají

sloužit

k rozvoji sociálních služeb, procesu komunitního plánování a optimalizaci sociálních a
komunitních služeb v regionu Beroun.

Poskytovatelé sociálních služeb zapojení do šetření byli vybráni na základě platné registrace
v Registru

poskytovatelů

sociálních

služeb

na

základě

zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007.

Zapojení do šetření bylo realizováno osobní a e-mailovou komunikací.

Úplná verze realizované analýzy je k nahlédnutí a stažení na webových stránkách města –
www.mesto-beroun.cz v záložce - Sociální věci – Komunitní plánování.

INFORMACE O ŠETŘENÍ – METODOLOGIE SBĚRU DAT

Naplnění cílů analýzy předpokládalo provedení několika výzkumných aktivit, které na sebe
navazovaly.
Při sběru dat byly použity následující metody a techniky:
- dotazníkové šetření,
- sekundární zpracování dat,
- kvalitativní polostrukturované rozhovory.

Dotazníkového šetření, které probíhalo v prosinci 2011, se zúčastnilo a platné dotazníky
odevzdalo celkem 12 poskytovatelů služeb. Distribuovány byly místní koordinátorkou
komunitního plánování mezi poskytovatele sociálních služeb.
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Byli mezi nimi všichni nejvýznamnější poskytovatelé sociálních služeb v regionu:
• Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klub Klubíčko Beroun
• Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
• Český červený kříž
• Domov penzion pro důchodce Beroun
• Domov seniorů TGM a Domov seniorů Panenské Břežany
• Farní charita Beroun
• Lomikámen, o.s.
• Magdaléna o.p.s.
• Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
• Senior Care pečovatelská služba o.p.s.
• Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje pracoviště Králův
Dvůr ( dříve SPONTE)
• Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Beroun
HLAVNÍ CÍLE ŠETŘENÍ

Hlavní cíle šetření lze rozdělit do 2 oblastí:
1.

Zjištění statistických údajů
• přehled druhů poskytovaných služeb dle zákona č. 108/2006 sb.
• cílové skupiny služeb (věk, specifikace)
• kapacita služeb (2009 – 2011) – lůžko/uživatel/kontakt/intervence
• působnost poskytovatelů
• stručný popis poskytované služby (z registru)
• místní a časová dostupnost jednotlivých služeb
• poptávka po službě, počet neuspokojených žádostí o službu
• personální zajištění služby
• počet pracovníků v přímé péči

2.

Aktuální monitoring situace, plánů, problémů a očekávání poskytovatelů
sociálních služeb
• hodnocení současné situace
• analýza problémů, které poskytovatelé v současné době řeší
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• monitoring budoucích plánů a aspektů, které tyto plány ovlivňují
• analýza očekávání poskytovatelů sociálních služeb od města Beroun
• popis spolupráce poskytovatelů na území města Beroun
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

Poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb.
Uskutečněné

šetření

poskytovatelů

sociálních

služeb

bylo

realizováno

u

12 poskytovatelů sociálních služeb, které zajišťují celkem 16 registrovaných služeb, jedná se
o tyto:

1.

azylový dům

2.

denní stacionář

3.

domov pro seniory

4.

dům na půl cesty

5.

nízkoprahové denní centrum

6.

noclehárna

7.

odborné sociální poradenství

8.

odlehčovací služby

9.

osobní asistence

10.

pečovatelská služba

11.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

12.

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

13.

sociálně terapeutické dílny

14.

sociální rehabilitace

15.

terénní programy

16.

týdenní stacionář

Jednotlivé druhy sociálního služeb zahrnují služby sociálního poradenství, sociální péče a
sociální prevence (viz graf č. 1).
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Graf č. 1: Dělení dle základních druhů služeb
sociální
poradenství
8%

služby sociální
prevence
49%

služby sociální
péče
43%

Zdroj: vlastní šetření
Nejméně zastoupeným druhem sociálních služeb v Berouně je sociální poradenství, jedná se o
8% z celkového množství, což jsou v konkrétní podobě 3 poskytované služby převážně
ambulantní

formy.

Služby

sociální

péče

zahrnují

43%,

tedy

16 poskytovaných služeb, jedná se především o služby cílené na osoby se zdravotním,
chronickým

a

duševním

onemocněním.

Nejvyšší

zastoupení,

49%,

mají služby sociální prevence, jde o 18 konkrétních, např. sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením nebo azylové domy.
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Graf č. 2: Formy poskytování sociálních služeb

terénní služby
38%

pobytové služby
24%

ambulantní
služby
38%

Zdroj: vlastní šetření

Sociální služby v Berouně se převážně poskytují ve formě terénní (38% - 14 služeb) nebo
ambulantní

(38%

-

14

služeb).

V nižším

podílu

pak

ve

formě

pobytové

(24% - 9 služeb). Je nutno dodat, že 7 druhů služeb nabízí kombinovanou
formu, většinou se jedná o terénní – ambulantní a v jednom případě pobytovou – ambulantní
nebo terénní – ambulantní.
Další důležitým statickým údajem je samotná četnost jednotlivých služeb v Berouně (viz
tabulka č. 1). Nejvyšší zastoupení má služba osobní asistence a sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Z přehledu je patrné, že ve městě chybí např.
podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení nebo raná péče.
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Tabulka č. 1: Přehled sociálních služeb v Berouně a jejich četnost
DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
azylový dům
denní stacionář
domov pro seniory
dům na půl cesty
nízkoprahové denní centrum
noclehárna
odborné sociální poradenství
odlehčovací služby
osobní asistence
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
terénní programy
týdenní stacionář
Zdroj: vlastní šetření

POČET
3
3
1
1
1
1
3
3
4
3
2
4
2
2
2
2

Počty uživatelů, kapacity, neuspokojených zájemců

Orientační přehled kapacity jednotlivých sociálních služeb vychází z dat získaných při šetření.
Vzhledem k různému pojetí vnímání kapacity služby, se jedná o informační přehled.
Poskytovatelé měli možnost uvést kapacitu lůžek, počet uživatelů, intervencí a kontaktů, ale i
specifikovat počet uživatelů přímo z Berouna. Do grafů nejsou zahrnuty terénní programy
z důvodu nedostatku potřebných informací. Následující grafy zobrazují jednotlivé výstupy.

Graf č. 3. znázorňuje kapacitu sociálních služeb v Berouně, kterou poskytovatelé v rámci
šetření uvedli. Následující část (graf č. 4 - 6) pro srovnání znázorňuje kapacity a poskytnuté
služby v roce 2009 – 2011 včetně specifikace obyvatel Berouna. Celkové kapacity služeb se
ve většině případů neměnily. U některých došlo k nárůstu počtu uživatelů, u jiných naopak k
mírnému poklesu. Tuto skutečnost ale nelze úplně zobecnit, není zde totiž přímá úměra mezi
počtem uživatelů a poskytnutými výkony.
Graf č.4

s počty uživatelů sociálních služeb v roce 2009 vykazuje u sociální služby

nízkoprahového denního centra počet uživatelů 0, toto je dáno chybějící statistikou za tento
rok, ačkoli již služba v tomto roce existovala.
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Graf č. 3: Kapacita sociálních služeb v Berouně
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Zdroj: vlastní šetření
Graf č. 4: Počty uživatelů sociálních služeb v r. 2009
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Zdroj: vlastní šetření
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600

Graf č. 5: Počty uživatelů sociálních služeb v r. 2010
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Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 6: Počty uživatelů sociálních služeb v r. 2011
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Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb

Sociální služby poskytované občanům města Beroun pokrývají zejména cílové skupiny osoby
se zdravotním postižením (21 druhů služeb), senioři (19 druhů služeb), rodiny
s dítětem/dětmi (13 druhů služeb), osoby s chronickým duševním onemocněním (12 druhů
služeb), osoby s chronickým onemocněním i osoby v krizi (10 druhů služeb). Další cílové
skupiny jsou pokryty menším počtem služeb.
Konkrétní data jsou uvedena názorně v následujícím grafu č. 7 a tabulce č. 2.

Zdroj: vlastní šetření
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8

cílové skupiny

5

senioři

15

rodiny s dítětem/dětmi

5

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti

10

osoby v krizi

3

osoby se zrakovým postižením

1

osoby se zdravotním postižením

3

osoby se sluchovým postižením

1

osoby s tělesným postižením

5

osoby s mentálním postižením

10

osoby s kombinovaným postižením

2

osoby s jiným zdravotním postižením

3

osoby s chronickým onemocněním

osoby bez přístřeší (matky s dětmi)
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním

osoby bez přístřeší

oběti obchodu s lidmi

5

oběti domácího násilí

5

imigranti a azylanti

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené
společensky nežádoucími jevy
etnické menšiny

počet sociálních služeb

25

Graf č. 7: Cílové skupiny a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim
poskytovány
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Tabulka č. 2: Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb
CÍLOVÁ SKUPINA
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
etnické menšiny
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby bez přístřeší (matky s dětmi)
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby komerčně zneužívané
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
pachatelé trestné činnosti
rodiny s dítětem/dětmi
senioři
Zdroj: vlastní šetření

POČET
4
5
3
5
2
6
1
1
2
3
1
10
7
9
5
8
3
21
3
10
5
8
5
13
19

Tabulka č. 3: Zaměření sociálních služeb dle věku uživatelů
VĚK UŽIVATELŮ
0 - 64 let
0 - nad 80 let
1 - 64 let
1 - nad 80 let
7 - 80 let
11 - 26 let
16 - 64 let
19 - 26 let
19 - 64 let
19 - 80 let
19 - nad 80 let
27 - nad 80 let
od 55 let výše

POČET
3
1
4
1
2
1
3
1
1
1
3
5
2

27

65 - nad 80 let
bez omezení věku
Zdroj: vlastní šetření

2
7

Dostupnost služeb

Graf č. 8: Časová dostupnost jednotlivých sociálních služeb
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Zdroj: vlastní šetření
Z uvedené grafu vyplývá, že časová dostupnost jednotlivých sociálních služeb je relativně
dostatečná. Přesně polovina registrovaných služeb funguje 5 dní v týdnu a skoro stejné
množství i v nepřetržitém provozu.
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Z realizovaného šetření mezi poskytovateli soc. služeb vyplynula tato hlavní zjištění:
SILNÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•

odbornost
zkušenosti z dlouhodobé praxe
životní poznatky
flexibilita
rozvoj některých sociálních služeb
(pečovatelské služby, odlehčovací služby,
osobní asistence, nabídky denních a
týdenních stacionářů…)
• zájem města o zkvalitnění sociálních
služeb
• dobrá spolupráce se sociálním odborem
MěÚ Beroun při řešení konkrétních
situací klientů
• kurzy osob se zdravotním postižením
pořádané kontaktním pracovištěm Úřadem
práce Beroun

SLABÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•

PŘÍLEŽITOSTI
• víceleté financování
• politická podpora komunitního plánování
sociálních služeb ze strany města Beroun
• spolupráce spádových obcí a města
Beroun
• spolupráce s jinými poskytovateli služeb
na bázi příkladu dobré praxe (např. Modrý
domeček Řevnice)
• efektivní
prezentace
poskytovatelů
sociálních služeb
• možnost využití médií k propagaci
problematiky sociálních služeb
• vzájemná spolupráce poskytovatelů

finanční nejistota
malá
vzájemná
spolupráce,
informovanost
nedostatečné propojení sociálních a
zdravotních služeb ( zejména spolupráce
s lékaři)
malá zpětná vazba od veřejnosti
nezájem ze strany některých obcí regionu

HROZBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omezení
kapacity
nebo
nabídky
některých služeb z důvodu malé,
nestabilní finanční podpory
absence dobrovolnické organizace
absence terénního programu pro rodiny
s dětmi
nedostatečná kapacita Občanské poradny
(hlavně pro řešení právních otázek)
absence podporovaného bydlení
absence bytů se zvláštním režimem
pro nízkopříjmové seniory
nízký zájem ze strany veřejnosti
minimální dostupnost podporovaného
zaměstnání
zapojení
uživatelů
do
procesu
komunitního plánování
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ANALÝZA PROBLÉMŮ, KTERÉ POSKYTOVATELÉ V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠÍ

V rámci šetření skoro všichni poskytovatelé zmínili problémy, které v současné době řeší.
Mezi nejčastěji zmiňované patří zejména finanční nejistota (10 poskytovatelů), především v
souvislosti s absencí jakékoliv formy víceletého financování.
Další problémy, které poskytovatelé sociálních služeb na území města Berouna řeší, jsou:
- chybějící sociální služby (chráněné bydlení, raná péče, kontaktní centrum),
- chybějící návazné služby,
- malé či nevhodné stávající prostory aj.

PLÁNY DO BUDOUCNA A OČEKÁVÁNÍ

Tabulka č. 4: Plány do budoucna jednotlivých poskytovatelů služeb
POSKYTOVATEL SLUŽEB
Dobromysl, o.p.s.

PLÁNY DO BUDOUCNA
-navýšení počtu uživatelů (3 – 7 let),
-spolupráce s ranou péčí Speciálně
pedagogického centra
-navýšení kapacity
-flexibilní poskytování služeb
-rozšíření spektra činností
-uspokojení poptávky po službě
-vyřešit problémy s malým prostorem
-zvýšení počtu pracovníků (dle financí)

Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje

-další vzdělávání pracovníků

Český červený kříž

-zřízení dětského hřiště
-vymalování společných prostor
-investice do úprav koupelny

Domov penzion pro důchodce Beroun

-reorganizace ve způsobu poskytování
úkonů útvaru peč. služby – efektivnější
využití vozidel a pracovní doby
zaměstnanců

Domov seniorů TGM a Domov seniorů
Panenské Břežany

-po zvýšené poptávce navýšení kapacity
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Farní charita Beroun

-založení sociální firmy úklidové práce,
úprava zeleně)
-výstavba noclehárny
-navýšení kapacity jednotlivých služeb
-rekonstrukce budovy v Lochovicích
-získání certifikace zařízení pro lidi
s Alzheimerovou nemocí
-zaměstnat zdravotní sestru
(odlehčovací služba)
-obnovení počítačových kurzů
-pokračování v činnosti Klubu pro
seniory a osob se zdravotním
postižením
-rozšířit služby o Domov se zvláštním
režimem – navazující služba pro týdenní
stacionář

Lomikámen, o.s.

-stabilizace služeb
-zkvalitňování služeb

Magdaléna o.p.s.

-zřízení adiktologické ambulance
-rozvoj primární prevence na ZŠ a SŠ
v regionu Beroun

Poradna pro občanství/ Občanská a lidská
práva

-navýšení kapacity

Senior Care pečovatelská služba o.p.s.

-navýšení kapacity
-rozšíření služeb
-zvýšení počtu pracovníků

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje pracoviště
Králův Dvůr ( dříve SPONTE)

-spolupráce s azylovými domy –
nabídka služeb
-navázání bližší spolupráce s Oddělením
sociálně – právní ochrany dětí MěÚ
(nabídka nové aktivity „Adolescentní
skupina“)
-spolupráce se školami, soudy
-navýšení úvazku min. o 0,5

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní
organizace Beroun
Zdroj: vlastní šetření

-odvislé od prostor (dosud malé,
nevyhovující, chtěli by rozšířit službu o
cílovou skupinu dětí)
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Jak je z uvedeného přehledu patrné (viz tabulka č. 4), většina poskytovatelů sociálních služeb
plánuje do blízké budoucnosti navýšit kapacitu nebo rozšířit služby, obecně lze tedy říci, že
chtějí

zkvalitňovat

svoji

činnost.

Současně

je

ale

patrné,

že tento plánovaný akt je přímo závislý na finančních prostředcích konkrétních organizací.

POPIS SPOLUPRÁCE POSKYTOVATELŮ

Všichni poskytovatelé sociálních služeb ve městě Beroun spolupracují i s jinými
organizacemi

nabízejícími

sociální

služby

v daném

oboru,

většinou

se

jedná

o organizace poskytující stejné nebo navazující služby. Jde o subjekty ve větších městech –
Příbram, Praha aj.

Spolupráce mezi jednotlivými subjekty v rámci města Beroun je zhruba třetinová, tento výrok
potvrzují

i

jednotlivé

odpovědi

respondentů

na

otevřenou

otázku:

„Které služby z Vašeho pohledu na území regionu schází?“, kdy se často objevovaly druhy
služeb, které již v Berouně více než 12 měsíců fungují (např. právní poradna, terénní služby
pro rodinu s dětmi).
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DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ANALÝZY

Předložená doporučení vychází z těchto skutečností:
• výstupy z realizovaného šetření;
• nabídka sociálních a návazných služeb.
Doporučení:
• Pro zajištění jednotlivých sociálních služeb je nutné zajistit finančně dostupné
prostory.
• Podpora informovanosti o nabídce sociálních a návazných služeb.
• Podpora uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce.
• Podpora nízkoprahových služeb pro děti a mládež.
• Programy primární prevence pro děti a mládež ve školských zařízeních.
• Pokračování ve spolupráci poskytovatelů služeb s městem Beroun (sociální odbor) i
okolními obcemi.
• Podpora víceletého financování poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
• Zajištění individuálního přístupu k občanům při řešení jejich životních situací.
• Řešení zajištění služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
(např. zadlužeností či ztrátou zaměstnání a bydlení).
Sled předložených doporučení neurčuje jejich důležitost.

Na realizovanou analýzu poskytovatelů sociálních služeb navazuje dále Finanční analýza
zdrojů systému sociálních služeb. Úplná verze realizované analýzy je k nahlédnutí a stažení
na webových stránkách města – www.mesto-beroun.cz v záložce - Sociální věci – Komunitní
plánování.
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5. Priority města Beroun v sociální oblasti

5.1. Postup a zpracování SWOT analýzy
Jedná se o analýzu silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení.

-

Silné a slabé stránky jsou z pohledu SWOT analýzy ty skutečnosti, které lze přímo ovlivnit (např.
typy služeb, způsob a formy jejich poskytování…).

-

Příležitosti a ohrožení jsou ty skutečnosti, které vstupují zvnějšku, jsou jen stěží ovlivnitelné
(např. legislativa).

SWOT analýza byla vytvořena na základě podkladů:
-

zápisy z jednání pracovních skupin v roce 2011

-

zápisy z jednání koordinační skupiny v roce 2011

-

z výstupů z analýzy poskytovatelů sociálních služeb v Berouně

-

vyhodnocení platného plánu

Výsledky SWOT analýzy byly použity jako základ pro směřování plánování sociálních služeb, pro
formulaci priorit, opatření a plánovaných aktivit.

Slabé stránky
-

chybí služba terénní práce s rodinou – částečně realizuje Farní charita, Poradna pro
občanství/občanská a lidská práva

-

chybí azylové bydlení pro ženy bez dětí

-

chybí finančně dostupné kluby a zájmové aktivity pro mládež ( kroužky – např. vodácký,
taneční atd.)

-

nedostupnost služby dům se zvláštním režimem pro nízkopříjmové seniory

-

nedostatečná kapacita sociálního bydlení pro nízkopříjmové seniory
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-

nedostatečné propojení sociálních a zdravotních služeb

-

malá znalost/informovanost občanů o nabízených sociálních službách

-

nedostatečná kapacita nízkopříjmového klubu pro děti a mládež

-

cílená sociální práce s romskými spoluobčany

-

nepůsobí zde dobrovolnické organizace

-

malá dostupnost podporovaného zaměstnávání

-

nedostatečná nabídka chráněných pracovních míst

-

místní nedostupnost občanské poradny

-

chybí místní nabídka psychiatrie pro děti

-

malá spolupráce se spádovými obcemi

-

malá finanční podpora poskytovaným sociálním službám

-

malé možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením – neexistence mezistupně mezi
terapeutickou dílnou a volným trhem práce

-

chybí nabídka sociálních startovacích bytů

-

nejsou prostory pro chráněné bydlení

-

dlouhodobě chybí úprava prostředí v okolí Domu s pečovatelskou službou č. 1280

-

místní nedostupnost Hospice – možnost „mobilního hospicové péče“

-

chybí bydlení pro nízkopříjmové seniory – varianta dřívějšího „chudobince“

-

malá dostupnost informací o nabídce služeb (pedikůra, rehabilitační služby) pro pečující osoby
o seniory /zdravotně postižené

-

nedostatečná informovanost lékařů o soc. a návazných službách

Silné stránky
-

domácí zdravotní péče – home care

-

nabídka pečovatelských služeb
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-

nabídka osobní asistence

-

nabídka denního a týdenního stacionáře

-

dobrá spolupráce se sociálním odborem při řešení situací klientů

-

nabídka odlehčovacích služeb

-

kurzy pro osoby se zdravotním postižením nabízené úřadem práce

-

besedy, akce a tvořivé dílny pro všechny cílové skupiny

Příležitosti
-

víceleté financování

-

politicky podporované komunitní plánování sociálních služeb

-

spolupráce spádových obcí a města Beroun

-

spolupráce s poskytovatelem Modrý domeček

-

finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb okolních obcí

-

spolupráce poskytovatelů soc. služeb se sociálním odborem a městem Beroun při řešení
životních situací klientů

-

podpora nekomerčního nájemného pro poskytovatele sociálních a návazných služeb

-

sociální podnikání

-

propagace sociálních služeb, návazných služeb prostřednictvím Radničního listu, webových
stránek, Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů

Hrozby
-

finanční nejistota

-

nejasná podpora ze Středočeského kraje

-

politické vlivy

-

změny legislativy ve vztahu k sociálním službám

-

trendy v sociální oblasti

-

ukončení programového období Evropské unie
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5.2. Priority

Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb došlo ke stanovení priorit města Beroun.
Návrh jednotlivých priorit byl stanoven ve spolupráci s pracovními skupinami a koordinační skupinou
na základě vyhodnocení SWOT analýzy poskytovaných sociálních služeb, finanční analýzy zdrojů
systému soc. služeb, a zpracování socio – demografické analýzy území města Beroun. Podkladem pro
zpracování byly rovněž uskutečněné analýzy potřeb u cílových skupin: osoby bez přístřeší, děti a
mládež, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Rozpracování strategické části vychází ze standardní struktury strategií tohoto typu. Je stupňovitě
členěna do základních úrovní:

vize

priorita

opatření

aktivity

Vize je dlouhodobý konkretizovaný cíl, stanovení stavu „kam chceme dlouhodobě směřovat“ a jaký je
náš „cílový stav“.
Prioritní oblasti korespondují s celkovou vizí koncepce a jejich definování je odvislé od definice
vize. Vize je tedy naplňována prostřednictvím jednotlivých prioritních oblastí. Jde o hlavní dílčí
oblasti zájmu, které je potřeba řešit. To znamená, že jednotlivé části popisují konkrétní prioritní
oblasti, kterými je nezbytné se zabývat pro úspěšné naplnění vize koncepce. Každá prioritní oblast má
definované obecné základní principy, kterými se má řídit interpretace nižších rovin dokumentu.
Opatření rozpracovávají prioritní oblasti. Opatření upřesňují a vymezují soubor aktivit, které je nutné
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vykonat k naplňování prioritních oblastí. Každé opatření má stanovenou vlastní strukturu:
Stručný popis situace – stručně informuje o problému, který bude řešen navrženým opatřením a
zdůvodňuje konkrétní opatření.
Aktivity jsou návrhem možných činností realizovatelných v rámci opatření. Pokud se realizují
navržené aktivity, dochází ke splnění cíle opatření. Pod úrovní aktivit si můžeme představit typy
konkrétních projektů naplňujících cíle opatření. U aktivit nejde o definitivní výčet všech možností, ale
spíše o soupis návrhů a aktuálních potřeb.

Přehled priorit a opatření
1. Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin
a. Rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
b. Podpora dostupných volnočasových aktivit
c. Programy primární prevence pro děti a mládež ve školských zařízeních
d. Podpora terénní soc. práce s dětmi, mládeží a rodinou
e. Podpora základního a odborného soc. poradenství
2. Podpora zlepšení kvality života seniorů a osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním
hadicapem
a. Podpora odlehčovacích služeb
b. Podpora svépomocných skupin
c. Podpora individuální dopravy
d. Podpora samostatného pohybu seniorů a osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním
handicapem
e. Podpora základního a odborného poradenství
3. Podpora služeb zajišťující samostatnost seniorů a osob se zdravotním postižením
a. Udržení nabídky pečovatelské služby
b. Podpora chráněného bydlení
c. Podpora asistenčních služeb
d. Podpora domácí zdravotní a terénní hospicové péče
e. Podpora služeb rané péče
f. Podpora aktivizačních služeb a integrovaných volnočasových aktivit
g. Podpora základního a odborného soc. poradenství
4. Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob včetně osob se zdravotním postižením
a. Podpora terapeutických dílen
b. Podpora sociální rehabilitace
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c. Podpora vytváření podmínek osobám znevýhodněných na trhu práce
d. Podpora tématu sociálního podnikání a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a
osob se zdravotním postižením
5. Podpora sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením
a. Podpora terénních sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách
b. Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a rizikovými jevy
c. Podpora základního a odborného soc. poradenství, informovanost o problematice
6. Podpora informovanosti
a. Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
b. Udržování webových stránek města – komunitního plánování sociálních služeb
c. Informování v místním tisku
7. Řešení prostupného/návazného bydlení
a. Udržení/rozšíření noclehárny pro muže
b.

Udržení /navýšení počtu míst v azylovém domu pro muže

c. Podpora řešení azylového bydlení pro ženy
d. Udržení a zkvalitnění azylového bydlení pro ženy s dětmi
e. Udržení bytů zvláštního určení
f. Zpracování systému prostupného bydlení
8. Řešení problematiky bezdomovectví
a. Podpora projektu „ Teplá židle“
b. Podpora udržení nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší
c. Podpora zřízení nízkoprahové zdravotní služby
d. Podpora základního a odborného soc. poradenství
9. Podpora procesu plánování metodou komunitní
a. Udržení aktivního zapojení občanů a nestátních neziskových organizací
b.

Efektivní rozdělování finančních prostředků

c. Zajištění koordinace komunitního plánování sociálních služeb
d. Osvěta v souvislosti s osobami ohroženými sociálním vyloučením
e. Hledání možností víceletého financování poskytovatelů sociálních a návazných
služeb.
Nezařazené a důležité:
- Podpora bezbariérovosti
-

Zvýšení bezpečnosti ve městě

-

Zajištění individuálního přístupu k občanům při řešení jejich životních situací.

39

6. Monitoring
Komunitní plán pracuje se třemi úrovněmi monitorovacích ukazatelů. V nejobecnější úrovni jde o
ukazatele udržitelnosti procesu, které zajišťují pokračování započatého procesu komunitního
plánování sociálních služeb.
V druhé rovině jsou vypracovány ukazatele dopadu všech opatření, které z komunitního plánu
vyplývají. Mají dlouhodobý efekt, měřitelný na konci v průběhu procesu.
Nejkonkrétnější podobu mají ukazatele, které hodnotí průběh a výsledky jednotlivých opatření.

Indikátor udržitelnosti procesu
Funkční pracovní skupiny a koordinační skupina:
Jedním z ukazatelů, jak proces komunitního plánování funguje a pokračuje, je setkávání pracovních
skupin, které musí mít přesná pravidla. Bude probíhat 3 x v roce, bude z něj pořízen zápis a prezenční
listina. Na každém setkání bude probíhat kontrola plnění zadaných úkolů z minulého setkání.
Obdobně budou probíhat i setkání řídící skupiny. Budou se konat 2 x v roce. Bude pořízena prezenční
listina a zápis, provedena kontrola plnění úkolů. Jedenkrát v roce proběhne monitoring a vyhodnocení
plnění plánu.

Indikátory dopadu
Poměr finančních prostředků města a neziskových organizací na sociální služby se zvyšuje ve
prospěch poskytovatelů sociálních služeb.
Ukazatel zhodnotí poměr financí vynakládaných na sociální služby ze strany města a z jiných zdrojů,
které si budou umět neziskové organizace (za pomoci města) získat. Cílem je zachovat část, kterou se
podílí město, a zvýšit přínos financí neziskových organizací do sociálních služeb.

Informovanost.
Jde o informovanost všech zúčastněných stran procesu. Proběhne formou dotazníkového šetření, které
by mělo odpovědět na otázku, jak se jednotlivé skupiny obyvatel, cítí být informovány o možnostech
řešení jejich životní situace. V tomto případě je vhodné škálování odpovědí tak, aby zjištění bylo co
nejpřesnější. Dále je nutné ptát se na nedostatky v informačním toku a vyžadovat přesné odpovědi.
Vhodné je znát i zdroj informací.
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7. Co jsme již udělali
Zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo města Beroun dne
24.6.2004 svým usnesením č. 4. V době před zahájením komunitního plánování sociálních služeb
( KPSS)

poskytovatelé své služby nabízeli po celém městě mnohdy ve špatně dostupných

pronajatých prostorách, město si uvědomovalo potřebu rozšíření, zkvalitnění a zefektivnění stávajících
služeb pro obyvatele města. Byla ustanovena koordinační skupina, koordinátor komunitního
plánování.
Některé z výstupů KPSS:
- vznik a pravidelné setkávání pracovních skupin procesu KPSS – od roku 2005
- vznik a pravidelné setkávání řídící – koordinační skupiny procesu KPSS – od roku 2004
- iniciace aktivity občanů a poskytovatelů soc. služeb při řešení sociální problematiky města Beroun
- zpracování tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů města
vytvoření webových stránek komunitního plánování sociálních služeb, které jsou součástí – od roku
2004
- realizace „ vánočního jarmarku“ – prezentace poskytovatelů sociálních služeb
a doplňkových programů města – od roku 2007
- organizace veřejných setkání na aktuální témata

2004
- zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb města Beroun
- ustanovení koordinační skupiny a koordinátora KPSS
- vytvoření Mapy sociálních služeb města
- dotace z humanitárního fondu Středočeského kraje ve výši 80.000,-Kč
2005
-

přípravy na tvorbu Komunitního plánu sociálních služeb

-

zpracování demografické analýzy

-

zmapování potřeb obyvatel města Beroun ( dotazníkové šetření)

-

vznik 4 pracovních skupin KPSS

-

iniciování bezbariérového přístupu ( nájezdu) do budovy České pošty v Berouně

-

město poskytlo nekomerční pronájem prostor některým poskytovatelů soc. služeb

-

pracovní skupiny iniciovaly a zrealizovali mapování volnočasových aktivit pro děti a mládež na
území města Beroun pro školení rok 2005/2006 – byl vytvořen komplexní přehled a vydán jako
příloha vydání Radničního listu

-

zmapování situace bezdomovců v Berouně za pomoci pracovních skupin
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-

hledání a nalezení vhodných prostor pro fungování sociálních služeb, jejich dostupnost pro
obyvatele města ( dnešní Komunitní centrum)

-

město Beroun spolu v 9 partnery projektu ( nestátní neziskové organizace působící ve městě)
podalo žádost o dotaci z programu Společného regionálního operačního programu (SROP EU).

-

schválení dotace ze SROP EU v celkové výši 20 596 555,-Kč

2006
-

kolaudace stavby Komunitního centra, slavnostní otevření

-

město poskytlo nekomerční nájemné v objektu Komunitního centra Beroun některým
poskytovatelům sociálních služeb

-

zahájení spolupráce s Centrem pro komunitní práci střední Čechy

-

vyznačení nízkopodlažních autobusů v jízdních řádech místní linkové i MHD dopravy

-

podání žádosti o dotaci v rámci 3. kola výzvy SROP, Podpora sociální integrace

-

schválení dotace ze SROP EU na období 2006 – 2007 ve výši 666.953,-Kč

2007
-

realizace analýzy poskytovatelů sociálních služeb

-

realizace finanční analýzy

-

realizace analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb

-

vytvoření dokumentu Komunitního plánu sociálních služeb ( jeho předložení a schválení radou a
zastupitelstvem města)

-

zpracování realizačního plánu KPSS na rok 2008 - 2009

-

tvorba webových stránek města

2008
-

nainstalování zvonku na budovu před vstup do Medicentra pro imobilní občany – po zazvonění
přijde personál otevřít

-

zahájení provozu týdenního stacionáře pro seniory– realizuje Farní charita Beroun

-

vyznačení přechodu pro chodce před potravinami „ U Šacha“ v Hlinkách

-

vznik sociální služby domácí zdravotní péče – home care

-

podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na sociální oblast –
komunitní plánování sociálních služeb

2009
-

realizace dotazníkového šetření „ověřování spokojenosti a informovanosti veřejnosti o sociálních
službách“

-

realizace dotazníkového šetření mezi poskytovateli soc. služeb, zaměřený na možnosti
informování veřejnosti a zaměřený na problematiku materiálního a personálního vybavení

-

realizace odlehčovací služby v rámci Domova důchodců Zdice – 2 lůžka

42
-

vytvoření realizačního plánu procesu komunitního plánování na období 2010 – 2011

-

schválení žádosti z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro sociální oblast v celkové výši
190.000,-Kč

2010
-

podání žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro rok 2010

-

vytvoření realizačního plánu na období 2010 – 2011

-

realizace veřejného setkání na téma Dětský klub – projekt Mateřského centra Slunečnice,
nízkoprahové zařízení pro děti – projekt Farní charity Beroun

-

realizace dotazníkového šetření mezi veřejností – zjišťování potřeb a míry informovanosti občanů
o sociálních službách

-

rozvoj a vznik nových poskytovatelů sociálních služeb ( Senior Care, pečovatelská služba, o.p.s.,
PB Help asistent Příbram)

-

vytvoření dokumentů „Organizační struktura KPSS v Berouně a „ Jednací řád Koordinační
skupiny procesu KPSS

-

prezentace poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím jarních hrnčířských trhů

-

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského
sociálního fondu – na podporu procesů plánování sociálních služeb

2011
-

schválení dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF na podporu procesů
plánování sociálních služeb, projekt „ Komunitně plánujeme v Berouně“ v celkové výši 1.778
285,96,-Kč ( délka projektu o 1.6.2011 do 30.11.2012)

-

zahájení a příprava na realizaci některých činností v rámci projektu „ Komunitně plánujeme
v Berouně“ ( workshop pro tazatele v rámci analýzy poskytovatelů sociálních služeb)

-

podpora znovuobnovení činnosti komise pro prevenci kriminality

-

rozšíření služby denní a týdenní stacionář Farní charity Beroun

-

podpora vzniku Nízkoprahového centra pro děti a mládež

-

podpora vzniku Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva

-

vybudování o a otevření Domova seniorů TGM v Berouně

-

město Beroun poskytlo nekomerční pronájem některým poskytovatelům soc. služeb v rámci
Domova penzionu pro důchodce v Berouně

-

otištění pravidelného seriálu Poradny při finanční tísni Praha v rámci problematiky zadlužování
obyvatel, finanční gramotnosti

2012
-

pokračování projektu „Komunitně plánujeme v Berouně“

-

realizace analýzy poskytovatelů sociálních služeb v Berouně
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-

realizace finanční analýzy zdrojů systému sociálních služeb

-

realizace analýz u 4 cílových skupin (osoby bez přístřeší, děti a mládež, senioři a osoby se
zdravotním postižením)

-

zpracování SWOT analýzy

-

zpracování Sociodemografické analýzy města s ohledem na sociální oblast

-

zpracování dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun pro období
2013 – 2017, jeho předložení radě a zastupitelstvu města

-

zpracování Interaktivního katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů
města Beroun
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Příloha:
Rozpracované priority a opatření na období 2013 – 2017
Priorita č. 1. Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a
rodin
Opatření
1. 1 Rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
1. 2 Podpora dostupných volnočasových aktivit
1. 3 Programy primární prevence pro děti a mládež ve školských zařízeních
1. 4 Podpora terénní sociální práce s dětmi, mládeží a rodinou
1. 5
Podpora základního a odborného poradenství
__________________________________________________________________________________

Popis opatření/projektu: 1. 1 Rozvoj služby nízkoprahového zařízení (dále jen NZDM)

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

V současné době existuje na území města nízkoprahový klub – „ Klub
21“ pro děti a mládež od 13 do 26 let, kde děti a mládež mohou trávit
volný čas, využít možnosti počítače/internetu, mohou si zde
připravovat učení do školy, hrát hry či si jen povídat, zúčastnit se
společných aktivit či různých kurzů, klubů. NZDM nabízí dále
poradenství, možnost trávení volného času dětí a mládeže, kteří jsou
ohrožení sociálně patologickými jevy.
Je potřeba udržet současné kapacity nabízených služeb, dále zvýšit
informovanost cílové skupiny.
Potřeba zajištění dalšího fungování této služby i v případě ukončení
individuálních grantů z KÚSK od roku 2014.
Potřeba nových prostor, odpovídající potřebám služby
1. Finanční podpora stávajících služeb NZDM ( vzhledem k možnosti
ukončení individuálních grantů z prostředků KÚSK od roku 2014)
2. Zvýšení informovanosti o službách NZDM – interaktivní katalog,
tištěný katalog, propagační materiály, Radniční list ( priorita 6)
3. Spolupráce se školami – informovanost žáků, rodičů o nabízených
službách NZDM
4. Vytipování vhodných prostor, které by odpovídaly potřebám služby
NZDM
Děti a mládež od 13- 26 let

Zachování služeb nízkoprahového klubu ve stávajícím rozsahu –
bezplatný vstup, poradenství, pomoc s přípravou do školy, klubová
činnost, možnost využití internetu
Mládež, která vyrůstá v sociálně problematických a slabých rodinách
má zázemí pro smysluplné trávení volného času, prostor pro
navazování nových sociálních kontaktů, získá informace
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Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 1.1 Rozvoj služby NZDM
Klub 21 Beroun

Realizátoři:
Partneři:

město Beroun, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace
ve městě
2013 - 2014

Harmonogram:
Středočeský kraj
město Beroun
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1. 2 Podpora dostupných volnočasových aktivit
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Cílem opatření je umožnit dětem z rodin, nacházejících se v sociálně
nevyhovujících podmínkách a sociálně slabých rodinách, navštěvovat
mimoškolní aktivity za minimální finanční spoluúčasti rodiny.
1. Finanční podpora stávajících volnočasových aktivit
2. Navázání spolupráce s poskytovateli mimoškolních aktivit
3. Informovanost občanů města o nabídce volnočasových aktivit
(příloha Radničního listu – 1 x ročně, články v RL)
Děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci, či žijící v
sociálně slabých rodinách.
Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež
Občané informovaní o nabídce volnočasových aktivit pro děti a
mládež.
Umožnění nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež ze
sociálně slabých a ohrožených rodin.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 1. 2 Podpora dostupných
volnočasových aktivit
Realizátoři:
Partneři:

Dům dětí a mládeže Příbram, pobočka Beroun, Farní charita Beroun,
Centrum pro rodinu Beroun, Rodinné centrum Slunečnice, Klubíčko
Beroun, o.p.s.
město Beroun
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Harmonogram:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Středočeský kraj
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1. 3
Programy primární prevence rizikového chování pro
děti a mládež ve školských zařízeních
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

V současné době jsou programy primární prevence realizovány
prostřednictvím ÚO Policie ČR v Berouně – Preventivně informační
skupina, dále spol. Magdaléna, o.p.s., Mgr. Jiřím Sixtou (Krajský
metodik prevence)
Je třeba věnovat pozornost zejména následujícím jevům: šikana,
rizikové chování dětí a mládeže, závislosti, rizika sociálních sítí.
1. Podpora stávajících programů primární prevence
2. Zjištění dalších potřeb školských zařízení v rámci programů
primární prevence
3. Podpora rozšíření o další programy, dle aktuální poptávky
školských zařízení
Děti a mládež navštěvující školská zařízení

Programy primární prevence na školách zaměřené na problematiku dle
aktuální poptávky školských zařízení
Primární prevence působící nejenom ve formě předávání informací,
ale zejména působící na kvalitu a změnu postojů a chování.
Dojde k posílení takových schopností, které povedou žáky ke
zdravému sebevědomí, zkvalitnění sociální komunikace, ale také ke
schopnosti čelit tlaku k užívání návykových látek či jinému
rizikovému chování.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 1. 3 Programy primární prevence
pro děti a mládež ve školských zařízeních
ÚO Policie ČR v Berouně, Magdaléna o.p.s, Mgr. Jiří Sixta

Realizátoři:
město Beroun

Partneři:
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Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

město Beroun
Středočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1. 4
rodinou

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Podpora terénní sociální práce s dětmi, mládeží a

V současné době terénní sociální práci na území města Beroun
vykonává
- odbor SVZ MěÚ Beroun
- Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva.
V terénní soc. práci je třeba pokračovat v roce 2011 bylo dle statistiky
131 dětí v péči kurátora pro mládež.
1. Navázání těsnější spolupráce odboru SVZ MěÚ a NNO působících
v této oblasti
2. Zjišťování potřeb a rezerv v současných nabízených službách
terénní sociální práce s dětmi, mládeží a rodinou
3. Poskytování služeb v současné kapacitě
4. Pravidelné schůzky zainteresovaných subjektů/poskytovatelů
Děti a mládež, rodiny s dětmi

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Poskytování terénní sociální služby v potřebném rozsahu a kapacitě,
provázanost služeb

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Občané, kteří se nacházejí ve složitých sociálních situacích, rodiny
s dětmi, kteří mohou využít možnost poradenství ve svém přirozeném
prostředí, jsou informování o nabízených službách

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 1. 4 Podpora terénní sociální práce
s dětmi, mládeží a rodinou
město Beroun, FCH, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Realizátoři:
Partneři:
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Harmonogram:
město Beroun
Středočeský kraj
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 1. 5 Podpora základního a odborného poradenství

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

V současné době základní a odborné poradenství pro děti a rodiny
s dětmi nabízí:
- Český červený kříž
- odbor SVZ MěÚ Beroun
- FCH Beroun
- Rodinné centrum Slunečnice
- Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva
- Poradna při finanční tísni Praha
- Pedagogicko – psychologická poradna
- Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočes. kraje,
pracoviště Králův Dvůr
Podpora stávající nabídky základního a odborného poradenství je
velmi potřebná, jak vyplynulo ze zrealizované analýzy potřeb cílové
skupiny děti a mládež, zejména v souvislosti s narůstající
problematikou zadluženosti obyvatel, nezaměstnaností a dalších.
1. Podpora stávajícího poradenství
2. Zajištění informovanosti občanů města o těchto
nabízených službách
3. Spolupráce subjektů poskytujících poradenství
Občané města, zejména rodiny s dětmi

Informovanost občanů města o nabídce poradenských služeb.
Poskytování poradenských služeb, které odpovídají poptávce občanů
města.
Umožnění rodinám poradit se o své problematické situaci, zajištění
kvalitního a odpovídajícího základního i odborného sociálně- právního
poradenství a informovanosti o něm
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Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 1. 5 Podpora základního a
odborného poradenství

Realizátoři:

MěÚ Beroun – odbor SVZ
FCH Beroun
Rodinné centrum Slunečnice
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
Poradna při finanční tísni Praha
Pedagogicko – psychologická poradna
Centrum psychologicko – sociálního poradenství Středočes. kraje,
pracoviště Králův Dvůr

Partneři:
Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

město Beroun
ESF
Středočeský kraj

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Priorita č. 2 . Podpora zlepšení kvality života seniorů a osob, jejichž život
je ovlivněn zdravotním handicapem
Opatření
2.1
Podpora odlehčovacích služeb
2.2
Podpora svépomocných skupin
2.3
Podpora individuální dopravy
2.4
Podpora samostatného pohybu seniorů a osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním
handicapem
2.5
Podpora základního a odborného poradenství
___________________________________________________________________________
Popis opatření/projektu: 2.1
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Podpora odlehčovacích služeb

V současné době mohou obyvatelé Berouna využívat odlehčovací
službu FCH Beroun terénní (kapacita 6) i pobytovou (kapacita4),
Domova seniorů TGM v Berouně(kapacita 7), Domově V Zahradách
Zdice (kapacita 4), Klubíčko Beroun, o.p.s. (pobytová a ambulantní 1x
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měsíčně – kapacita 15), Dobromysl o.p.s.( ambulantní kap. 2,
pobytová kap..11), Služba je poskytována seniorům a osobám se
zdravotním postižením, která jim umožní setrvat v jejich přirozeném
prostředí i v době, kdy o něj rodina nemůže krátkodobě pečovatv případě, že se jedná o terénní službu. Dále je poskytována pobytová
a ambulantní odlehčovací služba. Chybí zabezpečení poskytování
pobytové odlehčovací služby pro cílovou skupinu osoby se
zdravotním postižením ve věku 50 až 60 let. FCH Beroun poskytuje
pouze terénní odlehčovací služby i pro tuto věkovou cílovou skupinu.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Udržení současného stavu nabídky odlehčovacích služeb
2. Vytvoření plánu řešení problematiky poskytování služeb pro
cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením ve věku 50
až 60 let
3. Finanční podpora odlehčovacích služeb a zajištění dalších
finančních zdrojů.
4. Podpora spolupráce mezi poskytovateli služby.
5. Zvýšení informovanosti o odlehčovací službě
6. Průběžné zjišťování potřeb občanů
Osoby pečující o blízkého se zdravotním postižením
Senioři a osoby se zdravotním postižením a pečující osoby
- zachování současné kapacity služeb
- přehled potřeb odlehčovací služby v regionu – podklad pro udržení a
rozvoj
- rozšíření kapacity odlehčovacích služeb na základě reálné potřeby
občanů
- informace v Radničním listu
Informovanost cílové skupiny
Výběr z pestré nabídky a typů kvalitních odlehčovacích služeb
Možnost využití pobytové odlehčovací služby osobou se zdravotním
postižením ve věku 50 až 60 let
Prevence syndromu vyhoření pečujících osob
Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí
Snížení rizika sociálního vyloučení pečujících osob

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 2.1 Podpora odlehčovacích služeb

Realizátoři:

Farní charita Beroun
Dobromysl, o.p.s.
Domov seniorů TGM
Domov V Zahradách Zdice
Klubíčko Beroun, o.p.s.

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Úřad práce

Harmonogram:

2013
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Předpokládané zdroje
financování:

Uživatelé služby, Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní
obce, úřad práce

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 2.2

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Podpora svépomocných skupin

Setkávání příbuzných a blízkých lidí s různými druhy zdravotního
postižení nebo seniorů považujeme za smysluplné a důležité (Lidé,
kteří mají podobné životní zkušenosti, problémy. Lidé, kteří se cítí
unaveni, sami a nepochopeni, kteří se chtějí vzdělávat a účastnit se
besed na společné téma, trávit volný čas společně apod.). Proto je
třeba zajistit podporu vzniku těchto svépomocných skupin a podporu
jejich činnosti. Již dlouhodobě se v Berouně sdružují rodiny
s handicapovaným členem rodiny v klubu ARPZPD v ČR, o.s. Uzlík.
Sdružení Lomikámen realizuje setkávání rodičů, příbuzných a
blízkých lidí s psychickým onemocněním. V Rodinném centru
Slunečnice, o.s. se setkávají rodiče a přátelé rodin dětí s autismem z
o.s. Medvídek. Na pracovních jednání KPSS např. zazněla potřeba
setkání lidí pečujících o osobu blízkou.
1. Zjistit konkrétní zájem pečujících osob
2. Připravit plán organizování setkání osob pečujících o osobu
blízkou
3. Zajistit vhodné prostory pro setkávání
4. Zajistit informování o setkávání pečujících osob
Osoby pečující o osobu blízkou.
-

minimálně 2 setkání pečujících osob

Informovanost cílové skupiny
Společenské kontakty, výměna zkušeností, získaní informací
Snížení rizika sociálního vyloučení pečujících osob

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 2.2 Podpora svépomocných skupin

Realizátoři:

Lomikámen, o.s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub
Uzlík
o.s.-Medvídek
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Partneři:
Harmonogram:

Město Beroun
2013

Předpokládané zdroje
financování:
Další možné zdroje
financování:

Nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 2.3

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Podpora individuální a bezbariérové dopravy

V Berouně je prováděna individuální doprava za účelem odvozu
občanů na místo určení – na nákup, k lékaři, na úřady, do školy a
školky aj. prostřednictvím Asistenční služby PB HELP ASISTENT
ÚAMK AMK ZPM Příbram – Beroun- Je určena seniorům, zdravotně
postiženým občanům, občanům nemocným, rodičům s dětmi, lidem
v tíživé situaci, osobám pečujícím o nemocné. Automotoklub
zdravotně postižených motoristů Příbram-Beroun je nezisková
organizace. Řidičem je vždy zdravotně postižený člověk evidovaný na
úřadu práce – veřejně prospěšné práce. Automobily byly zakoupeny
ze státní dotace. Ročně odveze přes 1000 klientů. Organizace se
potýká s nedostatkem finančních prostředků..
Svoz a odvoz uživatelů služeb provádějí některé organizace v rámci
fakultativních služeb (např. Dobromysl o.p.s., Farní charita Beroun
aj.).
Automobil Dobromysli je uzpůsoben pro bezbariérovou přepravu 4
vozíků, 3 klientů, asistentky a řidiče zároveň. Zaměstnává řidiče na
celý úvazek a je plně vytížen. Vůz využívají klienti týdenního,
denního stacionáře, osobní asistence, sociálně terapeutických dílen,
odlehčovacích služeb. Kromě dostupnosti služeb je využíván také při
pořádání akcí, výletů, táborů apod.
Automobil je z roku 2005. Jeho životnost je omezena, proto má
Dobromysl záměr se pokusit zajistit finanční prostředky (granty a dary
atd), aby si mohl pořídit nový automobil. V případě, že by auto bylo z
nějakých důvodů nepojízdné, klienti by nemohli služby využívat,
protože pro ně není jiný způsob, jak se dopravit do stacionáře.
Závislost této služby na autě je jeden z důvodů, proč nechce auto
zatím půjčovat jiným organizacím či soukromým osobám. V případě,
že seženou nové vozidlo, budou uvažovat o nabídnutí vozu k dalšímu
využití.
1. Udržení současného stavu nabídky individuální dopravy
2. Zjišťování možných finančních zdrojů pro zakoupení nového
bezbariérového automobilu pro Dobromysl
3. Zvýšení informovanosti o individuální a bezbariérové dopravě
4. Průběžné zjišťování potřeb občanů.
Osoby pečující o nemocné a blízké se zdravotním postižením
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Senioři, občané se zdravotním postižením, občané nemocní, rodiče
s dětmi, lidé v tíživé situaci

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Udržení provozu automobilu Asistenční služby PB HELP ASISTENT
Udržení provozu bezbariérového automobilu Dobromysli o.p.s a vozů
Farní charity Beroun
Zajištění finančního zdroje pro zakoupení nového automobilu pro
bezbariérovou dopravu Dobromysli
Zapojení cílové skupiny do běžného života, zvýšení kvality života a
integrace do většinové společnost

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 2.3 Podpora individuální dopravy
Realizátoři:

PB HELP ASISTENT ÚAMK AMK ZPM Příbram – Beroun
Dobromysl o.p.s.
Farní charita Beroun

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Úřad práce

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

Uživatelé služby, město Beroun a okolní obce, úřad práce

Další možné zdroje
financování:

ESF, Středočeský kraj, MPSV, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 2.4
Podpora samostatného pohybu seniorů a osob, jejichž
život je ovlivněn zdravotním handicapem
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Neexistuje žádný přehled ani označení bezbariérově přístupných
objektů a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace si tak musí
bezbariérovost ověřovat přímo v praxi, což přináší řadu specifických
rizik.
Chybí informace o bezbariérově přístupných objektech včetně
přístupových komunikací.
1. Zmapování architektonických bariér
2. Iniciování řešení těchto architektonických bariér a jejich
odstraňování
3. Prezentace bezbariérových veřejných budov a jiných objektů i
soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti.
4. Navázání užší spolupráce s konzultanty Národního institutu
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(www.nipi.cz ) a jinými poradenskými centry.

54

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.
369/2001 Sb.:
- osoby postižené pohybově (zejména osoby na vozíku pro
invalidy),
- zrakově postižení,
- sluchově postižení,
- osoby pokročilého věku,
- těhotné ženy,
- osoby doprovázející dítě v kočárku,
- osoby doprovázející dítě do 3 let,
- osoby doprovázející osobu s mentálním postižením.
1. interaktivní mapka bezbariérových objektů včetně přístupových
komunikací
2. prezentace těchto objektů v Radničních listech a Katalogu
poskytovatelů (přílohy)
3. podklady pro projekty na odstranění architektonických bariér ve
veřejných budovách a jiných veřejných objektech i soukromých
objektech poskytujících služby veřejnosti
Snadnější pohyb po městě.
Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti, nezávislosti a kvality života
osob se sníženou schopností pohybu a orientace
Integrace do společnosti

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 2.4 Podpora samostatného pohybu
seniorů a osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem
Realizátoři:

Klubíčko Beroun o.p.s.
Pracovní skupiny KPSS senioři a osoby se zdravotním postižením

Partneři:

Město Beroun, veřejné instituce, soukromníci poskytující služby
veřejnosti

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

2013
město Beroun , MMR

Další možné zdroje
financování:
Připravenost
opatření/projektu:

Požádáno o grant na MMR

Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 2.5
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Podpora základního a odborného poradenství

Zajistit kvalitní poradenství vidíme jako jednu z cest předcházení
prohlubování sociálních a existenčních problémů občanů. Odborné
bezplatné poradenství provádí na území města Poradna pro občanství
Občanská a lidská práva, , Centrum psychologicko-sociál.poradenství
Středočeského kraje, pracoviště Králův Dvůr, Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje, Svaz neslyšících a nedoslýchavých
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v ČR, Poradna při finanční tísni,o.p.s., Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s.,Okresní organizace Beroun, Pedagagicko-psychologická poradna
Středočeského kraje Pobočka Králův Dvůr, Probační a mediační
služba ČR, středisko Beroun, Speciálně pedagogické centrum při
Dětském domově a Mateřské škole speciální, Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.,Odbor SVZ MěÚ Beroun.
Klienti potřebují se nejen orientovat v sociálních dávkách, ale i
s možnostmi jednotlivých sociálních služeb, seznámit s možností
využití kompenzačních pomůcek, informace o vhodných
volnočasových aktivitách, o kontaktech na různá sdružení, kluby apod.
Současné služby je nutné udržet v současných kapacitách.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Zajištění současného stavu nabídky poradenských služeb
2. Finanční podpora poradenských služeb a zajištění dalších
finančních zdrojů.
3. Podpora spolupráce mezi poskytovateli poradenství a dalších
sociálních služeb.
4. Zvýšení informovanosti o poradenských službách
5. Zkvalitnění informovanosti a informačních toků o sociálních
službách
6. Průběžné zjišťování potřeb občanů.
Pečující osoby dle jejich aktuálních potřeb
-

Zachování kapacity poradenství

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
Snížení rizika sociálního vyloučení
Možnost ovlivnit plánování služeb

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 2.5 Podpora základního a
odborného poradenství

Realizátoři:

Město Beroun-odbor SVZ
Úřad práce
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva.
Centrum psychologicko-sociál.poradenství Stř.kraje, pracoviště Král.
Dvůr
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Poradna při finanční tísni,o.p.s.,
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Beroun
Pedagagicko-psychologická poradna Středočes. kraje Pobočka Král.
Dvůr, Probační a mediační služba ČR, středisko Beroun
Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a Mateřské
škole speciální
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s
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Partneři:

Poskytovatelé sociálních služeb
Úřady a veřejné instituce

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV,MŠMT, MZ, město Beroun, a okolní obce

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Priorita č. 3 Podpora služeb zajišťujících samostatnost seniorů a osob se
zdravotním postižením
Opatření
3.1
Udržení nabídky pečovatelské služby
3.2
Podpora chráněného bydlení
3.3
Podpora asistenčních služeb
3.4
Podpora domácí zdravotní a terénní hospicové péče
3.5
Podpora služeb rané péče
3.6
Podpora aktivizačních služeb a integrovaných volnočasových aktivit
3.7
Podpora základního a odborného sociálního poradenství
_________________________________________________________________________________

Popis opatření/projektu: 3.1

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Udržení nabídky pečovatelské služby

Pečovatelské služby (dále jen PS) nabízí Domov penzion pro
důchodce Beroun (dále jen DPD) , Farní charita Beroun (dále jen
FCH) a Senior Care pečovatelská služba o.p.s. (dále jen Senior Care).
Služby FCH a Senior Care povětšinou navazují na služby DPD. FCH
a Senior Care provádí služby i ve večerních hodinách a o sobotách a
nedělích. Současnou nabídku PS je třeba udržet ve vazbě na skutečné
potřeby občanů. Je třeba podporovat flexibilní poskytování PS,
propojení sociálních služeb navzájem a informovanosti o jejich
službách. Výhodou PS je rychlost jejich zavedení, dále nízká finanční
a materiálová nákladovost a vysoká flexibilita.
1.
2.
3.
4.
5.

Udržení současného stavu nabídky pečovatelských služeb
Vyhodnocení potřeb cílové skupiny
Finanční podpora PS
Podpora spolupráce mezi poskytovateli služby.
Zvýšení informovanosti o pečovatelské službě

Osoby s chronickým onemocněním
Osoby se zdravotním postižením
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Osoby s kombinovaným postižením
Rodiny s dítětem/dětmi
Senioři
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

udržení současné kapacity PS
Informace v radničním listu

Podpora setrvání občanů v domácím prostředí
Zvýšení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.1Udržení a rozšíření nabídky
pečovatelské služby
Realizátoři:

Partneři:
Harmonogram:

Domov penzion pro důchodce Beroun
Farní charita Beroun
Senior Care pečovatelská služba o.p.s.
Město Beroun
Město Beroun a okolní obce
2013-2014

Předpokládané zdroje
financování:

Uživatelé služeb, Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní
obce, úřady práce

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Velká

Popis opatření/projektu: 3.2

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Podpora chráněného bydlení

Chráněné bydlení v Berouně realizuje Koniklec Suchomasty pro své
klienty(kapacita 6 klientů). Smyslem chráněného bydlení je vytvářet
prostředí k bydlení pro lidi, kteří nejsou schopni bydlení bez asistence.
Je zapotřebí zpracovat koncepci chráněného bydlení pro různé
skupiny vyloučených osob. Rodiče zdravotně postižených dětí
především cítí potřebu této sociální služby - viz analýza potřeb
zdravotně postižených zpracovaná v měsíci květnu 2012 v rámci
projektu „Komunitně plánujeme v Berouně“.
Lomikámen,o.s. a Klubíčko o.p.s na základě poptávek svých klientů
mají záměr v budoucnu realizovat tuto službu.
1.
2.
3.
4.

Zmapování poptávky cílových skupin
Zpracování koncepce chráněného bydlení.
Hledání realizátorů a partnerů pro projektový záměr.
Hledání vhodného objektu.
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5. Zajištění finančních prostředků.
Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Osoby se zdravotním postižením
-

Koncepce chráněného bydlení a návazných služeb
Realizátor chráněného bydlení
Zmapované zdroje pro zajištění chráněného bydlení

Kvalitní nabídka chráněného bydlení.
Snížení možnosti sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.2 Podpora chráněného bydlení
Realizátoři:

V současné době plánuje realizaci Klubíčko Beroun, o.p.s.
Lomikámen o.s.

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Úřad práce

Harmonogram:

2013-2014

Předpokládané zdroje
financování:

Město Beroun a okolní obce,

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 3.3

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Podpora asistenčních služeb

V současné době pokrývají asistenční služby: Farní charita Beroun,
Dobromysl o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené, Senior Care a
Klubíčko Beroun, o.p.s. Jejich možnosti jsou omezené získanými
finančními prostředky a finanční náročností této služby. Pouhé podání
jídla a nákup je často z hlediska potřeb klientů nedostačující. Ze
zdravotnických zařízení do domácího prostředí častěji jsou propuštěni
klienti vyžadující více než pečovatelské služby. Asistence pomáhá
zvládat náročné situace nejen zdravotně postiženým osobám, ale i
pečujícím osobám. V Berouně dosud neexistuje v této oblasti
dobrovolnictví.
1. Udržení současného stavu nabídky asistenčních služeb
2. Finanční podpora asistenčních služeb a zajištění dalších
finančních zdrojů.
3. Podpora spolupráce mezi poskytovateli služby.
4. Zvýšení informovanosti o asistenční službě
5. Průběžné zjišťování potřeb občanů.
6. Rozpracovat otázku dobrovolnictví
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7. Navázat spolupráci s ÚP – otázka spolufinancování

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Osoby se zdravotním postižením
Rodiny pečující o blízkého se zdravotním postižením
Senioři a jejich rodiny

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Udržení současné kapacity asistenčních služeb
Zpracovaná strategie zapojení dobrovolníků

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Podpora setrvání občanů v domácím prostředí
Zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnost
Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.3 Podpora asistenčních služeb

Realizátoři:

Centrum pro zdravotně postižené
Dobromysl, o.p.s.
Farní charita Beroun
Klubíčko Beroun, o.p.s..
Senior Care

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Úřad práce

Harmonogram:

2013-2014

Předpokládané zdroje
financování:

Uživatelé služeb, Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní
obce, úřad práce

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 3.4

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Podpora domácí zdravotní a terénní hospicové péče

Mobilní hospicovou službu provádí ve městě Berouně a okolí Domácí
zdravotní péče s.r.o. Jedná se o terénní zdravotně sociální službu,
která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a osobám vyžadující
zdravotní péči a jejich rodinám zvládnout závěrečné období života
v domácím prostředí 24 hodin denně. Odborný personál provádí
úkony podle indikace ambulantního či lůžkového zdravotnického
zařízení a je schopen poradit rodinným příslušníkům s péčí.
Jedná se o službu, která kapacitně postačuje. Je třeba ji udržet.
1. Udržení současného stavu nabídky domácí zdravotní a terénní
hospicové péče
2. Finanční podpora domácí zdravotní a terénní hospicové péče a
zajištění dalších finančních zdrojů.
3. Podpora
spolupráce
mezi
poskytovateli
terénních
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zdravotnických a sociálních služeb.
4. Zkvalitnění informovanosti a informačních toků o domácí
zdravotní a terénní hospicové péči.
5. Průběžné zjišťování potřeb občanů.
Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Nevyléčitelně nemocní a jejich rodinní příslušníci
Osoby vyžadující zdravotní a sociální péči v domácím prostředí
-

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

-

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Snížení počtu nemocných v lůžkových hospicích daleko od
svých rodinných příslušníků a snížení počtu nemocných bez
odborné pomoci v jejich domácím prostředí.
Zachování kapacity domácí zdravotní a terénní hospicové
péče
Informace v Radničním listu – 1x ročně

Zajištění péče o nevyléčitelně nemocné a osoby vyžadující zdravotní
péči v domácím prostředí.
Informovanost cílové skupiny
Udržení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.4 Podpora domácí zdravotní a
terénní hospicové péče
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:

Domácí zdravotní péče s.r.o.
Město Beroun a okolní obce
Úřad práce
Průběžně

Předpokládané zdroje
financování:

Uživatelé služeb, zdravotní pojišťovny

Další možné zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, MZ, město Beroun a okolní obce, nadace,
fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Velká

Popis opatření/projektu: 3.5

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Podpora služeb rané péče

Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi
raného věku se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem od
narození do 7 let věku. Jedná se o terénní službu ( případně doplněnou
ambulantní formou), což znamená, že konzultace jsou poskytovány
přímo v klientských rodinách. V současné době rané péče pro
obyvatele Berouna a okolí poskytují tři organizace: Středisko rané
péče Tamtam Praha, FRPSP, o.s., Raná péče EDA o.p.s., Raná péče
Diakonie Stodůlky.
Je potřeba udržet současné kapacity a její přizpůsobení s ohledem na
aktuální potřeby obyvatel.
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Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

1. Udržení současné kapacity a její přizpůsobení s ohledem na
aktuální potřeby obyvatel
2. Podpora a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli
3. Finanční podpora rané péče
4. Zvýšení informovanosti o službách rané péče

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Rodiny s dětmi se sluchovým postižením a kombinovaným postižením
od narození do 7 let
Rodiny s dětmi se závažným postižením vývoje řeči od narození do 7
let
Rodiny s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením
od narození do 7 let
Rodiny s dětmi s mentálním, kombinovaným postižením nebo
s dítětem, jehož vývoj je pohrožen od narození do 7 let

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Poskytovaná služba rané péče co nejkratší možné době od zjištění
ohrožení či diagnózy.

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Podpora a pomoc rodinám cílových skupin, které vychovávají dítě
v přirozeném prostředí.
Pomoc rodině orientovat se v náročné situaci po zjištění postižení
dítěte.
Posilování rodičovských kompetencí a dovedností, samostatnosti a
zodpovědnosti při výchově dítěte vedoucí k nezávislosti na sociálních
systémech.
Podpora vývoje dítěte v oblastech, které jsou nejvíce ohroženy.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.5 Podpora služeb rané péče
Realizátoři:

Středisko rané péče Tamtam Praha, FRPSP, o.s.,
Raná péče EDA o.p.s.
Raná péče Diakonie Stodůlky.

Partneři:

město Beroun, okolní obce

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

MPSV
Středočeský kraj
město Beroun

Další možné zdroje
financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 3.6
volnočasových aktivit
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Podpora aktivizačních služeb a integrovaných

Pro plnohodnotný život zdravotně postižených osob je důležité
podporovat klubové aktivity osob se zdravotním postižením. Umožnit
jim účastnit se nejen volnočasových aktivit určených přímo osobám se
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zdravotním postižením, ale dle vlastního přání se zapojit i do aktivit
pro širokou veřejnost.
Registrované sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením v Berouně provozuje Farní charita Beroun, Svaz tělesně
postižených v ČR, o.s., Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Senior
Care pečovatelská služba o.p.s., Poradna pro občanství, občanská a
lidská práva, Klubíčko Beroun, o.p.s.

Velké množství integrovaných volnočasových aktivit, které nejsou
registrované jako sociální služby, pořádají především pro své klienty a
jejich rodinné příslušníky i ostatní organizace jako např. např.
Klubíčko Beroun, o.p.s., ARPZPD v ČR, o-s. –Klub Uzlík, Rodinné
centrum Slunečnice, o.s. pořádání výletů, táborů, rekondičních a
rodinných pobytů.
Některé organizace pořádají kulturní, sportovní a společenské akce
pro širokou veřejnost např. Lomikámen, o.s, Klubíčko Beroun, o.p.s.,
Dobromysl, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené
Středočeskéhokraje, jednotlivé svazy zdravotně postižených, kluby
důchodců, Klub Zvonek, Farní charita Beroun, Rodinné centrum
Slunečnice, o.s. aj. - pořádání koncertů, sportovních utkání, výstav a
různých benefičních a prezentačních akcí, kavárničky, tréninky
paměti, besedy, přednášky, kurzy počítačové gramotnosti, společné
čtení, zpívání s harmonikou a kytarou, různé výtvarné činnosti jako:
barvení šátků, navlékání korálků, výroba adventních věnců, posezení u
šálku dobrého čaje i kávy, fotografické soutěže aj.
Město Beroun pořádá každoročně Veletrh poskytovatelů, kde mohou
organizace prezentovat svou činnost.
Je třeba udržet rozsah a kvalitu aktivizačních služeb.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

1. Udržení současného stavu nabídky aktivizačních služeb a
integrovaných volnočasových aktivit
2. Finanční podpora aktivizačních služeb a zajištění dalších
finančních zdrojů
3. Zvýšení informovanosti o aktivizačních službách a
integrovaných volnočasových aktivitách
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s chronickým onemocněním
Osoby s psychickými problémy
Pečující osoby
Rodiny pečující o blízkou osobu se zdravotním postižením
Veřejnost

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Zachování kapacit sociálně aktivizačních služeb

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Výběr z pestré nabídky kvalitních sociálně aktivizačních služeb pro
osoby se zdravotním postižením.
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Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.6
a integrovaných volnočasových aktivit

Podpora aktivizačních služeb

Realizátoři:

Farní charita Beroun
Senior Care pečovatelská služba o.p.s.
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Klub Zvonek, Sdružení zdravotně postižených Králův Dvůr
Dobromysl, o.p.s.,
Lomikámen, o.s,
Klubíčko Beroun, o.p.s.
ARPZPD v ČR, o.s. – Klub Uzlík
Kluby důchodců
Rodinné centrum Slunečnice, o.s.
o.s. Medvídek

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Úřad práce
Sponzoři a realizátoři akcí pro veřejnost
Reklamní agentury
Kulturní, sportovní a cestovní agentury

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:
Další možné zdroje
financování:

Uživatelé integrovaných volnočasových aktivit a akcí pro veřejnost
Středočeský kraj, MPSV, MŠMT, MZ, město Beroun a okolní obce,
úřad práce
ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 3.7 Podpora základního a odborného sociálního poradenství

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Zajistit kvalitní poradenství vidíme jako jednu z cest předcházení
prohlubování sociálních a existenčních problémů občanů. Odborné
bezplatné poradenství provádí na území města Poradna pro občanství
Občanská a lidská práva, , Centrum psychologicko-sociál.poradenství
Stř.kraje, pracoviště Králův Dvůr, Centrum pro zdravotně postižené
Středočeského kraje, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Poradna při finanční tísni,o.p.s., Svaz tělesně postižených v ČR,
o.s.,Okresní organizace Beroun, Pedagagicko-psychologická poradna
Středočeského kraje Pobočka Králův Dvůr, Probační a mediační
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služba ČR, středisko Beroun, Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, o.s.Odbor SVZ MěÚ Beroun. Klienti potřebují
se nejen orientovat v sociálních dávkách, ale i s možnostmi
jednotlivých sociálních služeb, seznámit s možností využití
kompenzačních pomůcek, informace o vhodných volnočasových
aktivitách, o kontaktech na různá sdružení, kluby apod.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Udržení současného stavu nabídky poradenství.
2. Finanční podpora poradenství a zajištění dalších finančních
zdrojů.
3. Podpora spolupráce mezi poskytovateli poradenství a dalších
sociálních služeb.
4. Zkvalitnění informovanosti a informačních toků o sociálních
službách Průběžné zjišťování potřeb občanů
Senioři a osoby se zdravotním postižením
Udržení kapacity poradenství
Zápisy z uskutečněných setkání poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 3.7 Podpora základního a
odborného sociálního poradenství

Realizátoři:

Město Beroun-odbor SVZ
Úřad práce
Poradna pro občanství Občanská a lidská práva.
Centrum psychologicko-sociál.poradenství Stř.kraje, pracoviště Král.
Dvůr
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Poradna při finanční tísni,o.p.s.,
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Okresní organizace Beroun
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s
Pedagagicko-psychologická poradna Středočes. kraje Pobočka Král.
Dvůr, Probační a mediační služba ČR, středisko Beroun

Partneři:

Poskytovatelé sociálních služeb
Úřady a veřejné instituce

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV,MŠMT, MZ, město Beroun a okolní obce,
úřad práce
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Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Priorita č. 4 Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob včetně osob se
zdravotním postižením
Opatření
4.1
Podpora terapeutických dílen
4.2
Podpora sociální rehabilitace
4.3
Podpora vytváření podmínek osobám znevýhodněným na trhu práce
4.4
Podpora tématu sociální podnikání a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a
osob se zdravotním postižením
__________________________________________________________________________________

Popis opatření/projektu: 4.1

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Podpora sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny dlouhodobou a pravidelnou podporou a
vytvořením pracovních návyků a dovedností připravují osoby se
zdravotním postižením na vstup do chráněných pracovních míst nebo
na běžný trh práce.
V Berouně v současné době provozuje sociálně terapeutickou dílnu
Dobromysl o.p.s. a Lomikámen, o.s.
Uživatelé služby Dobromysli o.p.s. pracují v sídle stacionáře při
nácviku prací ( úklid, zahradničení apod.).
Lomikámen,o.s. podporuje v dovednostech lidi s psychickými
problémy v „Dílně Jiná káva“ (obsluha zákazníků, vaření, úklid,
zacházení s penězi, uspořádání pracovního dne apod.).
Dobromysli o.p.s. nevyhovují stísněné prostory v terapeutické dílně.
Hledají vhodnější prostory pro provozování terapeutické dílny pro své
klienty.
1. Udržení současného stavu nabídky sociálně terapeutických
dílen
2. Zajištění vhodnějších prostor pro provozování terapeutické
dílny pro klienty Dobromysli o.p.s.
3. Finanční podpora sociálně terapeutických dílen a zajištění
dalších finančních zdrojů.
4. Podpora spolupráce mezi praktickými školami, poskytovateli
sociálních služeb, úřadem práce a potencionálními
zaměstnavateli.
5. Zvýšení informovanosti o možnostech nácviku pracovních
návyků a pracovních dovedností v sociálně terapeutických
dílnách
6. Průběžné zjišťování potřeb občanů.
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Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Osoby se zdravotním postižením
Osoby s psychickými problémy

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)
Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zachování kapacity sociálně terapeutických dílen

Možnost nácviku pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie
Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 4.1 Podpora sociálně
terapeutických dílen
Realizátoři:

Dobromysl o.p.s.
Lomikámen, o.s.

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Praktické školy
Úřad práce
Potencionální zaměstnavatelé (Klubíčko Beroun o.p.s./ sociální firma
Klubák, Farní charita Beroun, CMS Consulting s.r.o., FOSA/ OSA, a
další)

Harmonogram:

2013-2015

Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce, úřad práce

Další možné zdroje
financování:

ESF, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 4.2

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Podpora sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace s názvem "Re-start" provozuje
Lomikámen o.s.. Tato služba posiluje soběstačnost lidí s psychickými
problémy a to tím, že jim poskytuje prostor a podporu pro nácvik
potřebných dovedností umožňující jim vést samostatnější život (
nácvik pracovních dovedností, podporu při samostatném bydlení,
podporu při uplatňování práv a zájmů, podporu při plánování volného
času, nácvik komunikačních dovedností a doprovod)
Sociální rehabilitaci ambulantního typu provozuje též Farní charita
Beroun . Klienti si obnovují a upevňují pracovní návyky na
tréninkových pracovištích pod vedením kouče, kde vykonávají
neodborné stavební práce, úklidové práce, upravují zeleň, pracují
v lese.
Chybí Job kluby pro osoby znevýhodněné a Centrum pracovní
rehabilitace
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Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Udržení služby sociální rehabilitace
2. Mapování poptávky po službě – průběžné zjišťování potřeb
občanů
3. Na základě zmapované poptávky navýšení kapacit
4. Podpora spolupráce mezi poskytovateli soc. služby, , úřadem
práce a potencionálními zaměstnavateli
5. Podpora vzniku Centra pracovní rehabilitace zajišťujícího
pracovní
poradenství,
vyhledávání
specializovaných
rekvalifikačních kurzů a přípravu na budoucí povolání
6. Podpora vzniku Job klubu pro osoby znevýhodněné především po
stránce sociální
7. Zvýšení informovanosti o možnostech prac.uplatnění cílové
skupiny
osoby s psychickými problémy
osoby dlouhodobě nezaměstnané
osoby bez přístřeší
osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce
1. Udržení služby sociální rehabilitace v současné podobě
2. Zmapovaná poptávka po službě
3. Zajištění finančních prostředků na vznik
Centra pracovní
rehabilitace
4. Navázání spolupráce mezi poskytovateli soc. služby, Technickými
službami města Beroun, úřadem práce a potencionálními
zaměstnavateli
1. Podpora samostatnosti uživatelů a integrace do společnosti
2. Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 4.2 Podpora sociální rehabilitace
Realizátoři:

Lomikámen o.s.
Farní charita Beroun

Partneři:

Úřad práce
Technické služby města Beroun
Město Beroun a okolní obce

Harmonogram:

2013-2014

Předpokládané zdroje
financování:

Do 30.11.2013 Individuál. projekt „Základní síť“ financovaný
z Evropského sociál. fondu

Další možné zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Velká
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Popis opatření/projektu: 4.3
znevýhodněným na trhu práce

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Podpora vytváření podmínek osobám

Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou připravovány v praktických
školách, v sociálně terapeutických dílnách, ve službách sociální
rehabilitace apod. Chybí Centrum pracovní rehabilitace, které by jim
nabídlo následné služby vedoucí k jejich budoucímu pracovnímu
uplatnění. Pro zajištění pracovního uplatnění osob znevýhodněných na
trhu práce je třeba posílit spolupráci s větším množstvím
potencionálních zaměstnavatelů a odběratelů služeb a výrobků od
těchto zaměstnavatelů.
Je třeba vytvořit tranzitní program pro žáky praktických škol a klienty
sociálních služeb.
1. Podpora spolupráce mezi praktickými školami, poskytovateli
sociálních služeb, úřadem práce a potencionálními zaměstnavateli
při aktivním uplatňování nástrojů státní politiky zaměstnanosti dle
zákona č. 435/ 2004 Sb. v praxi.
2. Podpora vzniku Centra pracovní rehabilitace ve vazbě na opatření
4.2 podpora sociální rehabilitace, který by zajišťoval :
- pracovní poradenství
- analýzu individuálního pracovního potenciálu a způsobilosti a
bilanční diagnostika
- vyhledávání specializovaných rekvalifikačních kurzů
- přípravu na budoucí povolání
- přípravu k práci s podporou Job-asistenta
3. Podpora vzniku Job klubů ve vazbě na opatření 4.2 podpora
sociální rehabilitace
4. Hledání vhodné motivace potencionálních zaměstnavatelů a
odběratelů služeb a výrobků od těchto zaměstnavatelů
Osoby se zdravotním postižením
Osoby s psychickými problémy
Osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce
1. Tranzitní program pro žáky praktických škol a klienty sociálních
služeb
2. Centrum pracovní rehabilitace zajišťující:
- pracovní poradenství
- hodnocení individuálního pracovního potenciálu
- vyhledávání specializovaných rekvalifikačních kurzů
- přípravu k práci
3. Vznik Job klubu
4. Navýšení počtu pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a osoby zdravotně postižené
Možnost zhodnocení pracovního potenciálu a pracovního poradenství
se zaměřením na vyhledávání vhodných pracovních pozic.
Možnost prohloubení pracovních návyků a dovedností a zapracování
přímo na pracovišti s podporou Job-asistenta
Snížení rizika sociálního vyloučení
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Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 4.3 Podpora vytváření podmínek
osobám znevýhodněným na trhu práce
Realizátoři:

Úřad práce nebo jiná právnická či fyzická osoba, kterou úřad práce
pověří.
Klubíčko Beroun, o.p.s. má zájem získat od ÚP pověření Centrum
pracovní rehabilitace provozovat.

Partneři:

Město Beroun a okolní obce
Praktické školy
Farní charita Beroun
Dobromysl o.p.s.
Lomikámen, o.s.
Potencionální zaměstnavatelé (Klubíčko Beroun o.p.s./ sociální firma
Klubák, CMS Consulting s.r.o., FOSA/ OSA, Dobromysl o.p.s..a další
firmy z regionu)

Harmonogram:

2013-2015

Předpokládané zdroje
financování:

Úřad práce dle zákona č. 435/ 2004 Sb., O zaměstnanosti, § 69 – 74

Další možné zdroje
financování:

ESF, město Beroun a okolní obce, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 4.4
Podpora tématu sociální podnikání a zaměstnávání
sociálně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením
Chráněná pracovní místa
CMS Consulting s.r.o. –výroba a kompletace jednoduchých součástek
a výrobků pro průmyslová odvětví
ARIETE chráněná dílna s.r.o.– kompletace a kontrola kvality výrobků
pro průmyslová odvětví

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Sociální podnik
Klubíčko Beroun, o.p.s./ Sociální firma Klubák bude zaměstnávat
přednostně lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. Bude
nabízet veřejně prospěšné práce obcím, státním i nestátním institucím,
malým firmám i široké veřejnosti ( předpoklad r. 2013)
Podporované zaměstnávání realizuje Agentura FOSA/OSA,
Farní charita Beroun - šicí dílna, mandlování a žehlení prádla
Dobromysl o.p.s.
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Nabídka nepostačuje poptávce.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

1. Navýšení počtu a typů pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a osoby zdravotně postižené
2. Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání
3. Finanční podpora a zajištění dalších finančních zdrojů
4. Zvýšení informovanosti o možnostech pracovního uplatnění
sociálně znevýhodněných osob a osob zdravotně postižených
5. Průběžné zjišťování potřeb občanů.

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Osoby se zdravotním postižením
Osoby se sociálním znevýhodněním

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Navýšení počtu a typů pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a osoby zdravotně postižené
2. Rozvoj sociálního podnikání
3. Rozšíření možnosti pracovního uplatnění sociálně
znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením
Společensky odpovědné chování v regionu –
(Informovanost žáků praktických škol, klientů sociálně
terapeutických dílen, úřadu práce a potencionálních zaměstnavatelů
v regionu o možnostech pracovního uplatnění
- Možnost uplatnění nacvičených dovedností na trhu práce
- Možnost získání vhodného pracovního uplatnění a tím i větší
samostatnosti
- Zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnosti
- Snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 4.4 Podpora tématu sociální
podnikání a zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob a osob se zdravotním
postižením

Realizátoři:

Partneři:

Harmonogram:

Farní charita Beroun
FOSA/ OSA
CMS Consulting s.r.o.
ARIETE chráněná dílna s.r.o.
Klubíčko Beroun, o.p.s./ Sociální firma Klubák
Město Beroun a okolní obce
Úřad práce
Veřejnost
2013-2015
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Předpokládané zdroje
financování:
Další možné zdroje
financování:

Úřad práce dle zákona č. 435/ 2004 Sb., O zaměstnanosti, § 69 – 74
Veřejné zdroje
Soukromé zdroje
ESF, město Beroun a okolní obce, nadace, fondy, dárci

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Priorita č. 5 Podpora sociální práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením
Opatření
5. 1 Podpora terénních sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách
5.2
Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a rizikovými jevy
5.3
Podpora základního a odborného soc. poradenství, informovanost veřejnosti o
problematice
___________________________________________________________________________
Popis opatření /projektu:
návykových látkách

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

5.1 Podpora terénních služeb pro osoby závislé na
Drogovou problematikou se na území města Beroun a v okolních
obcích zabývá obecně prospěšná společnost Magdaléna. Vykonává
svoji činnost formou terénní práce, kterou realizuje 3 dny v týdnu ve
městě Beroun, 1x týdně v Hořovicích a 1x týdně v Králově Dvoře.
Probíhá vyhledávání klientů, informační servis, výměnný program,
poradenství, asistence, zprostředkování návazné péče, aj. Klientům
nabízí následnou léčbu buď ve vlastní AT ambulanci či terapeutické
komunitě v Mníšku pod Brdy, nebo v zařízeních poskytující
adiktologické služby v nejbližším okolí.
Od 1.1.2012 provádí terénní sociální práci také odbor SVZ MěÚ.
Do konce roku 2013 je služba financována z individuálního grantu
Středočeského kraje.
1. Udržení a podpora stávajícího terénního programu pro osoby
závislé na drogách
2. Rozšíření nabídky o poradenství pro blízké osoby uživatelů
návykových látek (rodiče, partnery, apod.) ambulantní formou.
3. Realizace setkání subjektů provádějících terénní sociální práci za
účelem spolupráce k vytvoření vhodné sítě soc. služeb
zaměřených na cílovou skupinu.
4. Hledání finančních zdrojů pro financování služeb na rok 2014 a
další období
Uživatelé návykových látek, experimentátoři, osoby blízké.
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Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Udržení stávajícího terénního programu pro osoby závislé na
návykových látkách
2. Zajištění poradenství pro blízké osoby uživatelů návykových
látek ( rodiče, partnery apod.).
3. Síť soc. terénních služeb pro danou cílovou skupinu.
4. Získané informace o možném financování služeb .
Klienti služby mají k dispozici sterilní zdravotnický materiál, který
spolu s cílenou edukací minimalizuje přenos infekčních chorob.
Klienti jsou v kontaktu s odbornou službou a mohou využívat jejích
služeb, jako např. výměnný program, poradenství, zprostředkování
kontaktu s následnou péčí, apod.
Rodiče a blízcí uživatelů návykových látek mají k dispozici odbornou
službu.

Finanční a organizační zajištění opatření /projektu:
osoby závislé na návykových látkách
Realizátoři:

5.1 Podpora terénních služeb pro

Magdaléna, o.p.s.
odbor SVZ MěÚ Beroun
Farní charita Beroun, odbor SVZ MěÚ Beroun

Partneři:
2013 - 2014

Harmonogram:
Středočeský kraj – individuální grant – do konce 2013
město Beroun
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření :
5.2 Podpora terénní práce s osobami ohroženými sociálním
vyloučením a rizikovými jevy

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Terénní práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením realizuje
v současné době FCH Beroun prostřednictvím terénního programu pro
dospělé a od 1.1.2012 také odbor SVZ MěÚ Beroun.
Osob ohrožených sociálním vyloučením neustále přibývá, což
vyplynulo z provedené analýzy potřeb u cílové skupiny osob bez
přístřeší. Zvyšuje se počet osob zadlužených, s osobním bankrotem,
ohrožených ztrátou zaměstnání a bydlení.
Je potřeba podpořit větší provázání a spolupráci mezi terénní sociální
prací vykonávanou odborem SVZ MěÚ Beroun a terénním
programem FCH.
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Do konce roku 2013 je služba financována z individuálního grantu
KÚSK.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Podpora udržení stávajícího terénního programu FCH.
2. Realizace schůzek mezi odborem SVZ MěÚ Beroun a FCH
Beroun.
3. Hledání finančních zdrojů pro zajištění služby pro období po roce
2013.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením ( osoby ohrožené ztrátou
zaměstnání, bydlení, osoby zadlužené, propuštěné z výkonu trestu,
ústavní výchovy, osoby se soc. slabých rodin, osoby se zdravotním
postižením)
Zajištění
stabilního terénního programu pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením, zajištění návazných služeb ( ubytování,
poradenství)
Snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
s osobami ohroženými sociálním vyloučením

5.2 Podpora terénní práce

FCH Beroun, odbor SVZ MěÚ Beroun, Magdaléna , o.p.s.

Realizátoři:
Partneři:
2013 - 2014

Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj – individuální granty – do konce 2013
město Beroun

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 5.3. Podpora základního a odborného sociálního
poradenství, informovanost veřejnosti o problematice

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Jedná se zejména o sociálně – právní poradenství týkající se dluhové
problematiky, informování osob o právech a povinnostech občanů,
poradenství ohledně bydlení, vyřizování osobních dokladů, dávek
hmotné nouze. Poradenství poskytuje FCH Beroun, odbor SVZ MěÚ
Beroun, Poradna pro občanství/ Občanská a lidská práva, Magdaléna,
o.p.s.
Je potřeba nejenom zvýšit povědomí mezi občany o problematice osob
ohrožených sociálním vyloučením, ale i zvýšit informovanost o
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možnostech pomoci.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

1. Zvýšení povědomí občanů o problematice osob ohrožených
sociálním vyloučením, ohrožených ztrátou bydlení a zaměstnání –
prostřednictvím webu města, Radničního listu
2. Zvýšení povědomí občanů o nabízených službách poradenství
v této oblasti, prostřednictvím Radničního listu, webových stránek
města, místních periodik.
3. Podpora stávajícího základního i odborného sociálně- právního
poradenství
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Zajištění udržení stávajícího základního a odborného sociálně –
právního poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zvýšení povědomí veřejnosti o cílové skupině.
Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením si bude
vědoma nabízených služeb, možností jejich využití

5.3 Podpora základního a
Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
odborného sociálního poradenství, informovanost veřejnosti o problematice
Realizátoři:

odbor SVZ MěÚ Beroun, FCH Beroun, Magdaléna, o.p.s, Poradna pro
občanství/ Občanská a lidská práva

Partneři:
2013 - 2014

Harmonogram:
Středočeský kraj, město Beroun
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:
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Priorita č. 6: Podpora informovanosti
Opatření
6.1. Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
6.2. Udržování webových stránek města - KPSS
6.3. Informování v místním tisku

Popis opatření 6.1. Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a
návazných služeb

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

V rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb města
Beroun vychází katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb
města Beroun. Katalog představuje služby poskytované občanům
města a spádového okolí. Jeho pravidelná aktualizace je pro zajištění
informovanosti občanů o možnostech řešení jejich životních situací
důležitá. Současně je důležité zajištění jeho distribuce po celém
území, tzn. dostupnost ve veřejných institucích, zdravotnických
zařízení, informačním centru a dalších.
1. Sběr aktuálních informací od poskytovatelů v území
2. Zpracování získaných dat
3. Aktualizace tištěné formy katalogu
4. Zajištění tisku
5. Distribuce tištěné podoby ve spolupráci s členy PS

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

občané města Beroun, případně občané spádových obcí

-výtisku aktualizovaného katalogu – 1x ročně, cca 10 000ks
Dostupnost informací o možnostech řešení obtížných životních situací
občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun

Partneři:

poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Berouně a
spádovém území

Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2017

Předpokládané náklady:
Možné zdroje financování:

- příloha je součástí 2 vysoutěžených příloh Radničního listu (
uhrazení pouze části, která bude nadlimitní nad rámec vysoutěžené
veřejné zakázky)
rozpočet města Beroun

Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A
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Popis opatření 6.2. Udržování webových stránek města - KPSS
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

V rámci aktualit KPSS města Beroun v roce 2011 – 2012 vznikl
webový portál ( prolink na webových stránkách města), informující
občany o možnostech řešení jejich obtížných životních situací. Je
nutné udržovat aktuální data na webových stránkách ve spolupráci
s poskytovateli daných služeb.
1. Kontrola aktuálnosti odkazu na poskytovatele služeb
2. Aktualizace informací odboru SVZ
3. Prezentace aktualit z komunitního plánování

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

občané města Beroun, popřípadě spádových obcí

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

Kontrola údajů 1x za 6 měsíců
Vkládání aktualit odboru SVZ dle potřeby
vkládání aktualit z KPSS dle potřeby

Dostupnost informací o možnostech řešení obtížných životních situací
občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun

Partneři:

poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Berouně a
spádovém území

Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2017
kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – 0,05 úvazku/měsíčně

Předpokládané náklady:
Možné zdroje financování:

rozpočet města Beroun

Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A

Popis opatření 6.3. Informování v místním tisku

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Na základě výstupů analýz a jednání pracovních skupin, vyplynulo, že
je důležité zajistit srozumitelnou informovanost občanů v místním
tisku, která bude logicky doplňovat další způsoby informovanosti.
Jedná se o informování formou článků v místním tisku, kde na základě
konkrétních příkladů bude mít občan možnost seznámit se
s možnostmi řešení různých životních situací. Důležité volit i
jednotnou formu informování občanů.
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Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

1. Vyjednání prostoru v Radničních listech, případně dalším
regionálním tisku
2. Sběr zajímavých možností řešení v regionu
3. Zpracování článků ke zveřejnění
4. Předání redakci Radničních listů, případně dalším regionálním
tiskům

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

občané města Beroun, případně spádových obcí

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

zveřejnění 1 článků a 2 měsíce
Dostupnost informací o možnostech řešení obtížných životních situací
občanů.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:

Partneři:

poskytovatelé sociálních a návazných služeb ve městě Beroun a
spádovém území
Město Beroun
poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Berouně a
spádovém území, členové pracovních skupin

Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2017

Realizátoři:

kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – 0,1 úvazku/měsíčně
Předpokládané náklady:
Možné zdroje financování:

rozpočet města Beroun

Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A

Priorita č. 7

Řešení prostupného/návazného bydlení

Opatření
7.1
Udržení /rozšíření noclehárny pro muže
7.2
Udržení/navýšení počtu míst v azylovém domě
7.3
Podpora řešení azylového bydlení pro ženy
7.4
Udržení a zkvalitnění azylového bydlení pro ženy s dětmi
7.5
Udržení bytů zvláštního určení
7.6
Zpracování systému propustného bydlení
___________________________________________________________________________
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Popis opatření/projektu: 7.1

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Udržení / rozšíření noclehárny pro muže

Farní charita Beroun zabezpečuje provoz noclehárny v Azylovém
domě sv. Jakuba v jednom samostatném pokoji vedle pokojů pro
klienty azylového domu, využívající pobytovou službu. Služby jsou
poskytovány pouze mužům. Kapacita noclehárny - 6 lůžek + 2
přistýlky. Služby noclehárny využívá v průměru 120 klientů ročně.
Tyto počty stoupají každým rokem. Režim noclehárny je odlišný od
režimu azylového domu. Je třeba oddělit tyto dvě sociální služby.
1. Návrh projektu noclehárny včetně rozpočtu
2. Zajištění možnosti finančních zdrojů
3. Zajištění pomocných prací klienty azylového domu
4. Realizace rozšíření kapacity sociální služby

osoby bez přístřeší
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
Oddělení sociální služby noclehárna od azylového bydlení
Kapacita noclehárny navýšena na 12 lůžek.
Nabídka služeb noclehárny pro zajištění narůstajícího množství osob
bez domova.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.1 Udržení/ rozšíření noclehárny
pro muže
Realizátoři:

Farní charita Beroun

Partneři:

Město Beroun
Sponzoři

Harmonogram:

Rok 2013
Město Beroun, sponzoři

Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:

„Projekt noclehárna“ Farní charita Beroun předložila městu Beroun

79

Důležitost
opatření/projektu:

Velká

Popis opatření/projektu: 7.2

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Udržení/navýšení počtu míst v azylovém domě

Posláním azylového domu je poskytnout svým uživatelům
střednědobé ubytování v délce maximálně 4 měsíců, pomoci jim
překlenout životní krizi a vrátit se zpět do plnohodnotného života.
Pobyt lze prodloužit jen ve zvlášť indikovaných případech. Součástí
služby je sociální poradenství. Současná kapacita je 11 lůžek.
Stoupající počet osob bez domova nelze uspokojit. 1 pokoj
v azylovém domě je vyčleněn pro provozování sociální služby
noclehárny. Režimy těchto dvou služeb jsou však odlišné, je třeba je
od sebe oddělit.
1. Realizací oddělení služby noclehárny od azylového
bydlení viz.
opatření 7.1 se uvolní kapacita azylového domu
2. Provedení potřebných úprav uvolněných prostor realizací
oddělení služby noclehárny od azylového bydlení – viz.
opatření
Azylový dům poskytuje služby pouze pro dospělé muže:
imigranti a azylanti
oběti domácího násilí
oběti obchodu s lidmi
osoby bez přístřeší
osoby komerčně zneužívané
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny
Kapacita azylového domu navýšena na 15 lůžek.
Nabídka služeb noclehárny pro zajištění narůstajícího množství osob
bez domova.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.2 Udržení/navýšení počtu míst v
azylovém domě
Realizátoři:
Partneři:
Harmonogram:

Farní charita Beroun
Město Beroun
Sponzoři
Rok 2013
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EU, Město Beroun, jiná města a obce, Středočeský kraj
Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce
Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:

Závisí na realizaci opatření 7.1

Důležitost
opatření/projektu:

Velká

Popis opatření/projektu: 7.3

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Podpora řešení azylového bydlení pro ženy

V současné době není v Berouně ani okolí sociální služba, která by
poskytla ubytování samotné ženě bez domova. V Berouně provozuje
Český červený kříž Azylový dům a dům na půl cesty Berounka, jehož
cílovou skupinou jsou pouze matky s dětmi. V rámci služby azylového
domu funguje ubytování pro samotné ženy jen na tzv. krizovém lůžku.
Nejbližší služba ubytování pro samotné ženy je v Praze.
Možnost se nabízí ve vyčlenění bytů v azylovém domě, pro tuto
cílovou skupinu.

1. Rozhodnutí ČČK o poskytování služby pro samotné ženy.
2. Změna v registraci poskytovatelů sociálních služeb.
3. Provedení všech změn v rámci provozu AD včetně vyčlenění
2 pokojů.
4. Informace o nově vzniklé službě.
Cílová skupina – ženy bez přístřeší,ženy v krizi, ženy oběti
domácího násilí.

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Vyčlenění 2 pokojů za účelem ubytování žen (kapacita 6 žen).

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Menší počet žen na ulici, bez možnosti zajištění ubytování.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.3
bydlení pro ženy
Realizátoři:
Partneři:

Český červený kříž
Město Beroun

Podpora řešení azylového
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Harmonogram:

Rok 2013
Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce

Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce
Možné zdroje financování:

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Proběhla jednání s paní ředitelkou AD ve smyslu vyčlenění pokojů
pro ženy.
V měsíci říjnu 2012 proběhla na odboru SVZ MěÚ Beroun jednání
s ředitelkou
Velká

Popis opatření/projektu: 7.4
dětmi

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Udržení a zkvalitnění azylového bydlení pro ženy s

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka poskytuje dočasné
ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, které se
ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou
bydlení.
Kapacita Azylového domu je 12 pokojů azylového domu pro matky
s dětmi,1 krizový pokoj pro ženy a 3 pokoje (typ garsoniéra) domu na
půl cesty.
Azylové bydlení poskytuje v případě potřeby í Azylový dům sv.
Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích. Tento AD
provozuje FCH Beroun. Kapacita je 10 lůžek pro dospělé a 20 lůžek
pro děti. Vyčleněním 2 pokojů v AD Berounka pro samotné ženy
dojde k snížení kapacity azylového bydlení pro matky s dětmi.
Zbývající kapacitu azylového bydlení pro matky s dětmi ( kapacita 11
lůžek pro dospělé a 22 lůžek pro děti) je třeba udržet.
1. Vyčlenění finanční podpory.
2. Zkvalitnění informovanosti a informačních toků o službě
3. Pravidelné setkání sociálních pracovníků AD a odboru SVZ
s cílem provázání pomoci při řešení problémů klientů
4. Hledání dalších možností zkvalitnění azylového bydlení v AD
Berounka ( sociální služby, vybavenost )
Matky s dětmi, oběti domácího násilí, mládež opouštějící ústavní
zařízení
Udržení kapacity azylového bydlení v AD Berounka po snížení počtu
pokojů zřízením azylového bydlení pro ženy.
Společné setkání sociál. pracovníků AD Berounka a odboru SVZ 4x
ročně.
Možnosti ubytování pro matky s dětmi/ otce s dětmi v krizi.
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Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.4
azylového bydlení pro ženy s dětmi
Realizátoři:

Udržení a zkvalitnění

Český červený kříž Beroun
Farní charita Beroun

Partneři:
Harmonogram:
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce,ministerstvo
zdravotnictví a MPSV, nadace, fondy, dary

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce, Ministerstvo
zdravotnictví a MPSV, nadace, fondy, dary

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Velká

Popis opatření/projektu: 7.5

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Udržení bytů zvláštního určení

Domy zvláštního určení - domy s pečovatelskou službou ( DPS) jsou
určeny především pro berounské seniory a dospělé zdravotně
postižené občany (pobírající plný invalidní důchod), kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a kteří si nejsou schopni sami zajišťovat nutné
práce v domácnosti nebo další osobní potřeby včetně péče o vlastní
osobu. Za účelem zajištění fyzické a psychické soběstačnosti jsou
těmto osobám poskytovány služby sociální péče. Jedná se o nájemní
byty zvláštního určení s nabídkou pečovatelských úkonů.
Město Beroun má k dispozici tři domy zvláštního určení s celkovou
kapacitou 161 bytů. Z toho 1 dům v majetku města (Domov penzion
pro důchodce Beroun) a 2 domy v soukromém vlastnictví.
V současné době není extrémně velká poptávka po přidělení bytů do
DPS. Důvodem se jeví především finanční otázka seniorů a zdrav.
postižených ve spojení s nárůstem nájemného v těchto domech, a to
především v domech, kde jsou tyto byty v soukromém vlastnictví. Dle
analýz se očekává nárůst počtu seniorů v populaci.
1. Podpora a udržení stávajícího počtu bytů zvláštního určení.
2. Řešení problematiky vyčlenění bytů s nižším nájemným pro
osoby – seniory s nízkými příjmy.
3. Udržení kvality bydlení poskytováním PS v DPD Beroun.
4. Zachování regulované částky nájemného v DPD Beroun.
Senioři
Osoby se zdravotním postižením pobírající plný invalidní důchod
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Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zajištění možnosti přiměřeného a vhodného bydlení s poskytováním
sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené.
Zachování kapacity 161 bytů zvlášť určení na základě reálné potřeby
občanů.
Uskutečněné jednání nad problematikou zajištění bytů zvlášť určení
pro seniory a zdrav. postižené občany s nízkými příjmy.
Snížení počtu seniorů nebo zdravotně postižených občanů, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením – zůstanou na ulici, jsou ohrožováni
svými příbuznými nebo jsou umisťováni předčasně do ústavních
zařízení.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.5
určení
Realizátoři:

Udržení bytů zvláštního

Město Beroun a provozovatelé domů zvláštního určení

Partneři:
Harmonogram:

2014
Město Beroun
Provozovatelé domů zvláštního určení

Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje
financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu: 7.6

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Zpracování systému prostupného bydlení

V Berouně funguje azylový dům pro muže (kapacita 11 lůžek), pro
matky dětmi (kapacita 12 pokojů), noclehárna (kapacita 6 lůžek + 2
přistýlky). Problémem je azylové ubytování nebo noclehárna pro ženy
( 1 krizový pokoj v AD pro matka s dětmi). Je zde k dispozici dům na
půl cesty (kapacita 3 pokoje)i chráněné bydlení (kapacita 6 klientů),
domy zvláštního určení(domy s pečovatelskou službou- kapacita 161
bytů), domov seniorů (kapacita 88 lůžek, 7 odlehčovacích),
podporované bydlení pro příjmově vymezené občany v Talichově
ulici ( 50 bytů z toho 5 bezbariérových) Chybějí však návazné služby
jako tréninkové bydlení. Je velmi špatná dostupnost malometrážních
bytů pro nízkopříjmové osoby. Chybí možnost sociálního bydlení
určeného pro osoby s nízkými příjmy. V některých případech
pomáhají komerční ubytovny (rozmezí 120,-Kč až 200,-Kč za den)
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Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

1. Vyhledávání osob ohrožených ztrátou přístřeší.
2. Vyvolat jednání s ČČK o možnosti rozšíření služby AD i pro
ženy (opatření 7.3)
3. Zpracování konkrétního postupu řešení
4. Vyčlenění 5 bytů z celkové kapacity bytů v Talichově ulici
určených pro příjmově vymezené občany, za účelem umístění
uživatelů zejména služeb azylového bydlení jako možnost
návazného bydlení.
5. Navýšení kapacity AD pro muže a noclehárny – viz projekt
„Noclehárna“
Osoby v krizi z důvodu ztráty či jiných problémů s bydlením

Návrh postupu řešení
Vyčleněné 2 byty kromě krizového pokoje v AD Berounka pro ženy.
Vyčlenění 5 bytů v Talichově ulici pro příjmově vymezené občany,
kteří přichází ze sociálního síta sociálních služeb.
Včasné podchycení osob ohrožených ztrátou bydlení terénní sociální
prací.
Snížení počtu osob bez přístřeší.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu: 7.6
propustného bydlení
Realizátoři:

Zpracování systému

Český červený kříž
Farní charita Beroun
Město Beroun
Provozovatelé ubytoven

Partneři:
Harmonogram:
Město Beroun
Předpokládané zdroje
financování:

Středočeský kraj, MPSV, město Beroun a okolní obce
Možné zdroje financování:

Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Projekt „Noclehárna“ předán k posouzení Městu Beroun s žádostí o
jeho financování.
Proběhlo jednání s ČČK o vyčlenění 2 bytů v AD pro ženy.
Velká
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Priorita č. 8 Řešení problematiky bezdomovectví
Opatření
8. 1 Podpora projektu „ Teplá židle“
8.2
Podpora udržení nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší
8.3
Podpora zřízení nízkoprahové zdravotní služby
8.4
Podpora základního a odborného poradenství
___________________________________________________________________________

Popis opatření/projektu:

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

8.1 Podpora projektu „Teplá židle“
Projekt „ Teplá židle“ realizuje od roku 2012 Farní charita Beroun za
finanční účasti města Beroun. Projekt má preventivní charakter, jak
pro osoby bez přístřeší, které jsou v mrazivém počasí ohroženy na
zdraví, tak pro ostatní obyvatele města, napomáhá ochraně jejich
majetku, nemovitostí. Projekt je realizován v zimních měsících, kdy
teploty klesají pod -10⁰C. V měsíci únoru 2012, kdy byl projekt
poprvé zrealizován, tato služba fungovala 11 nocí, pokaždé služby
využilo nejméně 20 osob. Horní hranice naplnění služby na jednu noc
byla 30 osob, v jednom případě byla překročena o 3 osoby.
1. zabezpečení vhodných prostor pro realizaci projektu
2. smlouva s FCH Beroun o realizaci projektu
3. zajištění financování projektu
4. informovanost o projektu jak mezi cílovou skupinou, tak mezi
ostatními obyvateli města
Osoby bez přístřeší

Zajištění projektu „ Teplá židle“ – krizové přenocování pro osoby bez
přístřeší v mrazivém počasí
-

Snížení počtu osob bez přístřeší, které budou mít zdravotní újmu
během mrazivých nocí v zimním období
snížení počtu vloupání do soukromých objektů během mrazivých
nocí v zimních měsících

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
židle“
Farní charita Beroun

Realizátoři:
město Beroun

Partneři:

8.1 Podpora projektu „Teplá
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zimní měsíce 2012 - 2013

Harmonogram:
město Beroun
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu:
přístřeší
Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

8.2 Podpora udržení nízkoprahového centra pro osoby bez
Denní centrum pro osoby bez přístřeší provozuje FCH Beroun.
Měsíčně této služby využije kolem 150 osob, jejich počet neustále
narůstá. Klienti se zde mohou za motivační poplatek najíst, vykoupat,
vyprat si prádlo. Existuje zde sociální šatník. Projekt je financován
z individuálního grantu KÚSK
1. zajištění dalšího financování projektu Denního centra pro osoby
bez přístřeší v případě ukončení individuálních grantů ze
Středočeského kraje
2. informovanost veřejnosti o činnosti DC a důležitosti jeho
fungování
Osoby bez přístřeší

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

-

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

zajištění udržení projektu Denního centra pro osoby bez přístřeší
a jeho financování
počet osob bez přístřeší, kterým budou zabezpečeny základní
životní potřeby
nižší počet osob bez přístřeší, kteří budou bez jakéhokoli řádu a
pravidel
osoby bez přístřeší, které budou mít zajištěny základní životní
potřeby, možnost pro tyto osoby v alespoň částečném návratu
zpět do běžného života, např. prostřednictvím následného
azylového bydlení

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
nízkoprahového centra pro osoby bez přístřeší
Farní charita Beroun

Realizátoři:

8.2 Podpora udržení
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Partneři:
2013 - 2014

Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu:

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

8.3 Podpora zřízení nízkoprahové zdravotní služby
Nízkoprahová zdravotní služba pro osoby bez přístřeší není
v současné době zajištěna. Proběhla jednání s VZP o možnostech
zajištění této služby, jednání s lékaři o poskytování základní lékařské
péče pro osoby bez domova bylo prozatím bezúspěšné. Zřízení
zdravotnické služby pro osoby bez přístřeší je třeba z důvodu zajištění
základní zdravotní péče pro uvedené osoby a také z důvodu prevence
šíření infekčních onemocnění mezi ostatní obyvatele města.
FCH Beroun nyní v rámci Azylového domu realizuje zdravotní
službu pro ubytované klienty.
1. zmapování praktických lékařů za účelem realizace nízkoprahové
zdravotnické služby pro osoby bez přístřeší
2. jednání s těmito lékaři
3. jednání města Beroun a nestátních neziskových organizací,
zabývajících se touto problematikou o vhodných prostorách pro
vykonávání této činnosti
4. jednání se zdravotními pojišťovnami o případné realizaci služby,
proplácení výkonů lékaři
5. návrh postupu zajištění zdravotnické služby
Osoby bez přístřeší

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Zajištění nízkoprahové zdravotní služby pro osoby bez přístřeší 1 den
v týdnu za 14 dní

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Osoby bez přístřeší mají možnost základního ošetření, minimalizace
rizika rozšíření infekčních onemocnění mezi obyvatele města.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
nízkoprahové zdravotní služby

8.3 Podpora zřízení
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FCH Beroun

Realizátoři:
Partneři:

město Beroun
zdravotní pojišťovny
2013 - 2014

Harmonogram:

Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Popis opatření/projektu:

Popis současného stavu,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

8.4 Podpora základního a odborného poradenství
Základní a odborné poradenství poskytují při své práci s osobami bez
přístřeší jak pracovníci FCH (terénní program, denní centrum,
Azylový dům a noclehárna), tak také pracovníci terénního programu
Magdalény o.p.s. Základní a odborné poradenství poskytují i
pracovnice odboru SVZ MěÚ.
Osoby bez přístřeší nejčastěji potřebují zajistit osobní doklady, dávky
hmotné nouze, řeší dluhy.
1. podpora stávajícího základního i odborného poradenství v terénu
2. v případě potřeby navázání na specializované poradenské služby
(Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva apod.)
3. vzájemná provázanost stávajících služeb
4. informovanost o těchto službách
Osoby bez přístřeší

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Základní a odborné sociálně – právní poradenství pro osoby bez
přístřeší, provázanost na další služby a informovanost o nich

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Osoby bez přístřeší, které budou mít v případě svého zájmu zajištěny
osobní doklady, budou znát možnosti pomoci.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
odborného poradenství

8.4 Podpora základního a

Farní charita Beroun, Magdaléna, o.p.s., odbor SVZ MěÚ Beroun

Realizátoři:
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Partneři:
2013 - 2014

Harmonogram:
město Beroun
Středočeský kraj
Předpokládané zdroje
financování:

Možné zdroje financování:
Připravenost
opatření/projektu:
Důležitost
opatření/projektu:

Priorita č. 9: Podpora procesu plánování metodou komunitní
Opatření:
9.1. Udržení aktivního zapojení občanů a NNO
9.2. Efektivní rozdělování finančních prostředků města
9.3. Zajištění koordinace KPSS
9.4. Osvěta v souvislosti s osobami ohroženými sociálním vyloučením
9.5. Hledání možností víceletého financování poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Popis opatření 9.1. Udržení aktivního zapojení občanů a NNO

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

V rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb města
Beroun se od roku 2004 aktivně schází občané města, poskytovatelé
sociálních a návazných služeb a další odborníci včetně zástupců
města. Schází se jednak dle témat potřebných k řešení a dále dle
cílových skupin (senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny, děti
a mládež a problematika osoby ohrožených sociálním vyloučením).
V následujícím období je potřeba podporovat setkávání všech
zúčastněných a to pro spolupráci na naplňování opatření plánu, jeho
vyhodnocování a aktuálního popisu reálných potřeb území.
Je nutné zajistit další činnost Koordinační skupiny, která veškeré
výstupy koordinuje.
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Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

6. Zajištění organizace setkávání pracovních a úkolových skupin
– vazba na opatření 9.3.
7. Identifikování nových témat
8. Sběr identifikovaných potřeb
9. Jednání koordinační komise
10. Aktivní informování o setkávání občanů
11. Zveřejňování výstupů

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

občané města Beroun

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

-

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

8 setkání pracovních a úkolových skupin/rok
2 jednání Koordinační skupiny
Přehled identifikovaných potřeb občanů
podklady pro vyhodnocení naplňování strategie

Možnost aktivně se zapojit do procesu KPSS.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Město Beroun

Realizátoři:
Partneři:

poskytovatelé sociálních a návazných služeb

Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2013
kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – v rámci pracovní
náplně
- provozní náklady- setkávání pracovních skupin a koordinační
skupiny – cca 10 000,- Kč
- náklady na tisk ( pozvánky, plakáty, propagační materiály –
cca 1400,- Kč
rozpočet města Beroun
-

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:
Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A

Popis opatření

9.2. Efektivní rozdělování finančních prostředků města

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Město Beroun pravidelně podporuje různé subjekty prostřednictvím
příspěvků přímo ze svého rozpočtu, dle obecně závazných zásad
poskytování finančních příspěvků schválených Radou města Beroun
ze dne 18.6.2007..
Je nutné pokračovat v rozdělování případných finančních prostředků a
nefinanční podpory subjektům působících v sociální oblasti na základě
schválené strategie města.
- Dokládání potřebnosti služeb a návazných programů v rámci žádostí
jednotlivých subjektů
- příprava podkladů pro jednání komise SVZ v souladu s prioritami
KPSS
- Aktivní zapojení zdravotní a sociální komise v procesu rozhodování
o finančních příspěvcích
- Projednání a případně schválení v radě – zastupitelstvu města.
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Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)
Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

občané města Beroun ( prostřednictvím využívaných sociálních
služeb)
Efektivní rozdělování finančních prostředků města Beroun
Podpora udržitelnosti potřebných sociálních služeb pro občany města
Beroun

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun

Partneři:
Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2013

Předpokládané náklady:
Možné zdroje financování:

rozpočet města Beroun

Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A

Popis opatření 9.3. Zajištění koordinace KPSS

Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá
Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování
jednotlivých opatření strategie je důležité, zajistit kontinuální
koordinaci celého procesu. V současné době zajišťuje koordinaci
procesu Koordinátor/ka v rámci sociálního odboru města Berouna,
kdy je nutné udržet pokračování jeho aktivit a zajištění kvality celého
procesu v následujících oblastech:
- Koordinace setkávání občanů, poskytovatelů a dalších
subjektů
-

Monitoring naplňování strategie a zpracování akčních plánů

-

Vyhledávání možných zdrojů financování

-

Administrace celého procesu

-

Udržení metody KPSS dle metodik MPSV

5. Udržení pracovní pozice koordinátora
6. Podpora vzdělávání
7. Zajištění metodické podpory procesu

občané města Beroun a spádových obcí
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-

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

pracovní pozice koordinátora
metodické konzultace 1 x 3měsíce
1 x ročně vyhodnocení naplňování strategie
1 x ročně zpracovaný akční plán

Zajištění efektivního poskytování pomoci občanům.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun

Partneři:

poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Beroun a
spádovém území, členové pracovních skupin

Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2013

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:

kapacita Koordinátora KPSS města Beroun
náklady na metodické konzultace a vzdělávání cca 25.000,Kč
rozpočet města Beroun
-

Připravenost opatření:

A

Důležitost opatření:

A

Popis opatření 9.4. Osvěta v souvislosti s osobami ohroženými sociálním vyloučením
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

V rámci regionu je nedostatečná znalost problematiky osob, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením a to jak z důvodů zdravotních ( osoby
zdravotně handicapované), tak sociálních
( ztráta zaměstnání, bydlení, rozpad rodiny, propuštění z výkonu trestu
či ústavní výchovy). Je nutné podpořit osvětu v této oblasti u občanů.
1. Prezentace možností pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením v rámci realizace jarmarku sociálních služeb –
prezentace činností služeb, jejich nabídky
2. Spolupráce se školami formou přednášek osob a organizací,
nabízejících pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením
3. Prezentování zajímavých příkladů dobré praxe
4. Komunikace s potencionálními zaměstnavateli vazba na
Prioritu č.4
osoby ohrožené sociálním vyloučením

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

-

Realizace prezentace možností pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením v rámci jarmarku sociálních služeb
Realizace 4 přednášek na školách
Zveřejnění jednoho příkladu dobré praxe na webu města
Zápis z jednání s podnikateli

Zvýšení informovanosti o problematice osob ohrožených sociálním
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vyloučením.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun, FCH, Dobromysl, Klubíčko, Lomikámen

Partneři:
Harmonogram:

-

školská zařízení

-

podnikatelé

-

poskytovatelé soc. a návazných služeb

leden 2013 – prosinec 2013
kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – v rámci pracovní
náplně
- náklady na pořádání veřejné akce
rozpočet města Beroun
-

Předpokládané náklady:

Možné zdroje financování:
Připravenost opatření:

C

Důležitost opatření:

A

Popis opatření 9.5. Hledání možností víceletého financování poskytovatelů sociálních a
návazných služeb
Popis současného stav,
důvod potřebnosti
realizace.

Klíčové plánované aktivity,
z nichž se projekt skládá

Poskytovatelé, kteří zajišťují sociální a návazné služby ve městě a
spádovém území, se potýkají s nejistotou a kontinuitou ve financování
služeb, které pro občany zajišťují. Tato nejistota způsobuje omezené
možnosti dlouhodobého plánování a jistotu pro občany, kteří se
ocitnou v těžké životní situaci.
1. Uspořádání jednání zástupců města a poskytovatelů sociálních
služeb
2. Komunikace s krajským úřadem středočeského kraje
3. Vyhodnocení možností města v oblasti víceletého financování

Cílová skupina (koho
realizací podpoříme)

poskytovatelé sociálních služeb

Výstup projektu = co bude
výsledkem (co, v jakém
počtu apod.)

-

Dopad na cílovou
skupinu/efekt:

Zápis z jednání poskytovatelů a zástupců města

Kontinuita poskytované péče občanům města.

Finanční a organizační zajištění opatření/projektu:
Realizátoři:

Město Beroun
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Poskytovatelé sociálních služeb

Partneři:
Harmonogram:

leden 2013 – prosinec 2013
-

kapacita Koordinátora KPSS města Beroun

Předpokládané náklady:

Připravenost opatření:

rozpočet města Beroun, KÚSK, ministerstvo pro místní rozvoj a
ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
B

Důležitost opatření:

A

Možné zdroje financování:

