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1

Úvodní slovo

Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných města Benátky nad Jizerou na období 2019 – 2020
byl realizován ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy.
Cílem projektu bylo podpořit a udržet stávající sociální služby na území Benátek nad Jizerou. Na základě
dostupných informací byly zpracovány podklady mapující sociodemografickou strukturu obyvatel
města, aktuální stav v oblasti poskytovaných sociálních a návazných služeb a potřeby obyvatel města
v této oblasti.
Velké poděkování patří všem, kteří se procesu plánování zúčastnili, a také Centru pro komunitní práci
střední Čechy, které zajišťovalo metodické vedení celého procesu.
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METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ KPSS

Principy metody komunitního plánování
Principy metody komunitního plánování vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování
a ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat. Hodnoty zachycené v principech
odlišují metodu komunitního plánování od jiných plánovacích postupů. Nově do sféry plánování sociálních
služeb přináší:
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důraz na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu plánování,
zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce;
opakované ověřování potřeb občanů;
důraz na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup při rozhodování a realizaci
stanovených cílů.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH
V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

3.1 Historie
Proces komunitního plánování v Benátkách nad Jizerou byl zahájen v dubnu 2006 na základě usnesení
Rady města č. 63 ze dne 28. 3. 2006. Prvotním impulzem byl požadavek komunitního plánování při
podávání žádostí o dotace. Vzhledem k tomu, že Město Benátky nad Jizerou je hlavním poskytovatelem
sociálních služeb, zdálo se dobré zahájit komunitní plánování, ať už z důvodu získání dotací, nebo samotné
efektivity poskytovaných služeb. Vznikla Řídící skupina a 5 pracovních skupin: Senioři, Osoby se
zdravotním postižením, Rodiny s dětmi, Nezaměstnaní a Mládež. Tyto pracovní skupiny se pravidelně
scházely a postupně začaly vycházet na povrch hlavní cíle očekávané od komunitního plánování.
Nejaktivnější byla skupina Senioři, která již v průběhu plánování dosáhla založení Klubu seniorů.
Od ledna 2007 byla přijata na zkrácený pracovní úvazek koordinátorka komunitního plánování sociálních
služeb. Na jaře 2007 byla navázána spolupráce s CPKP střední Čechy, která byla završena vzniklou
strategií, tedy Komunitním plánem sociálních služeb města Benátky nad Jizerou 2008–2013.
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3.2 Současnost
Spolupráce s CPKP střední Čechy byla obnovena v roce 2017. Cílem této spolupráce byla nejen aktualizace
stávajícího strategického dokumentu, tedy vytvoření konsensuálního a dlouhodobě udržitelného
Komunitního plánu sociálních služeb a služeb návazných pro území města Benátky nad Jizerou, ale také
efektivní nastavení procesu plánování sociálních služeb v dlouhodobém horizontu.
V rámci zakázky CPKP střední Čechy mimo metodické vedení také zajistilo:


zpracování popisu území (analytické části strategie);



zjišťování potřeb určených cílových skupin;



SWOT analýzu;

 návrh prioritních oblastí.
Kvalitní řízení a koordinaci v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb zajišťuje Řídící
skupina. V roce 2017 byla obnovena činnost Řídící skupiny v tomto složení:
Tabulka č. 1.

Členové Řídící skupiny

Jméno a příjmení

Pozice

RNDr. Pavel Štifter

Místostarosta města Benátky nad Jizerou

Marek Mařík

Tajemník města Benátky nad Jizerou

Alena Poláková

Referent sociální péče a zdravotnictví města Benátky nad Jizerou

Mgr. Emilie Kalová

Ředitelka Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou

Mgr. Jiřina Botošová

ZŠ Otevřeno

6
Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných
města Benátky nad Jizerou
2019–2020

4

ANALYTICKÁ ČÁST

4.1 Základní popis města Benátky nad Jizerou ze sociodemografického hlediska
3.1.1 Poloha města Benátky nad Jizerou
Benátky nad Jizerou jsou starobylé město, které se nachází ve Středočeském regionu mezi Prahou
a Mladou Boleslaví. Městem protéká řeka Jizera. Nejbližší okolí města je vhodné k vycházkám v lesích, v
nivě Jizery nebo k projížďkám na kole, loďkou či na koni, kdy můžete navštívit některá rekreačně
a turisticky atraktivní místa. Na východ od Benátek nad Jizerou se nachází bývalý vojenský výcvikový
prostor Milovice-Mladá. V současnosti je toto území využíváno především k rekreačním účelům.
Kromě lesů a chráněných přírodních lokalit jsou zde k dispozici i plochy v průmyslové zóně města.

3.1.2 Správní členění a části města
Jedná se o obec s pověřeným obecním úřadem na území okresu Mladá Boleslav, ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Mladá Boleslav
Benátky nad Jizerou jsou členěny na pět částí – Benátky nad Jizerou I, Benátky nad Jizerou II, Benátky nad
Jizerou III – Obodř, Dražice, Kbel.

3.1.3 Doprava
V blízkosti města vede dálnice D10 Praha - Mladá Boleslav – Turnov. Městem dále procházejí silnice II/272
Český Brod - Lysá nad Labem - Benátky nad Jizerou - Bezno - Bělá pod Bezdězem a silnice II/610 Praha Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Benátky nad Jizerou - Mladá Boleslav - Turnov.
Železniční trať ani stanice na území města nejsou. Nejblíže městu je železniční stanice Zdětín u Chotětova
ve vzdálenosti 4 km ležící na trati 070 v úseku z Neratovic do Mladé Boleslavi.
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Do Benátek nad Jizerou směřuje 14 regionálních autobusových linek, na kterých se podílí dopravci Arriva
Střední Čechy (provoz Mladá Boleslav) a ČSAD Střední Čechy (provoz Brandýs nad Labem-Staré Boleslav).
Nejčastějšími cíli zdejších autobusových linek jsou Mladá Boleslav, Praha, Bělá pod Bezdězem, Bezno nebo
Mečeříž. Poslední dálková linka zajíždějící do Benátek nad Jizerou byla zrušena v dubnu 2017.
Zdroj: Český statistický úřad

3.1.4 Struktura obyvatel města Benátky nad Jizerou podle věku a pohlaví

Počet obyvatel
K 31. 12. 2017 žilo v Benátkách nad Jizerou 7417 obyvatel. Počet obyvatel města v posledních deseti letech
mírně roste.
Tabulka č. 2.
Rok
Celkem

Vývoj počtu obyvatel od roku 2007 do roku 2017 k 31.12.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7 157

7 292

7 362

7 382

7 366

7 395

7 360

7 415

7 367

7 398

7437

Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka č. 3.

Celke
m

Meziroční přírůstek/úbytek obyvatel

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

135

70

20

41

29

-35

55

-48

31

39

Zdroj: Český statistický úřad
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Pohyb obyvatel
Pohyb obyvatelstva je sledován ze dvou perspektiv, a to:
a) Z perspektivy přirozené měny obyvatel1(tedy sledování rozdílu mezi narozenými a zemřelými).
b) Z perspektivy migrace (tedy sledování rozdílu mezi přistěhovalými a vystěhovalými).
Tabulka č. 4.

Pohyb obyvatelstva

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 2016

2017

Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí

90
75
306
178

100
79
285
171

111
67
227
201

75
87
210
178

90
76
212
185

93
68
182
178

74
86
193
216

87
73
199
158

74
79
165
208

80
73
196
164

2007
15

2008
21

2009
44

2010
-12

2011
14

2012
25

2013
-12

2014
14

2015 2016
-5
-2

2017
7

128

114

26

32

27

4

-23

41

-43

32

143

135

70

20

41

29

-35

55

PŘÍRŮSTEK
Rok
přirozený
stěhováním
CELKOVÝ

79
81
231
198

33

-48
31
39
Zdroj: Český statistický úřad

Mírný nárůst počtu obyvatel města Benátky nad Jizerou je v posledních letech ovlivněn především
migračním přírůstkem. Výjimkou byly roky 2013 a 2015, kdy se z obce více obyvatel vystěhovalo, než
přistěhovalo.

1

Přirozená měna obyvatelstva je termín používaný v demografii pro vyjádření porodnosti a úmrtnosti.
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Věková struktura
K základním charakteristikám populace patří složení obyvatelstva podle věku. Věková struktura
obyvatelstva určitého území je odrazem dlouholetého populačního vývoje a s tím souvisejícího
reprodukčního chování a pohybu obyvatelstva (migrace) v posledních zhruba sto letech. Zároveň ta
současná struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí vývoj.
Pro naše účely byly hlavní věkové kategorie vymezeny takto: 0-14, 15-64 a 65+.
Tabulka č. 5.

Podíl jednotlivých věkových skupin v letech 2007 až 2017 k 31.12.

Rok
2007
Ve věku:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0 - 14
15 - 64
65 +

1 113
5 183
996

1 136
5 202
1 024

1 151
5 172
1 059

1 187
5 086
1 093

1 222
5 014
1 159

1 239
4 927
1 194

1 272
4 929
1 214

1 268
4 843
1 256

1 264
4 826
1 308

1 276
4 805
1 356

1 081
5 102
974

Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka č. 6.
Rok
2007
Ve věku:
0 - 14 15
15 - 64 71
14
65 +

Podíl jednotlivých věkových skupin v letech 2007 až 2016 k 31.12.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15
71
14

15
71
14

16
70
14

16
69
15

17
68
16

17
67
16

17
66
16

17
66
17

17
65
18

17
65
18

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočet
Tabulka č. 7.
Rok

Průměrný věk obyvatel v letech 2007 až 2016
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PRŮMĚRNÝ
VĚK
39,6

39,5

39,6

39,8

40,0

40,3

40,5

40,7
40,9
41,1
41,3
Zdroj: Český statistický úřad
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Počet a podíl mužů a žen
Tabulka č. 8.
Celkem
Ve věku:
0 - 14
15 - 64
65 +

Tabulka č. 9.
Celkem
Ve věku:
0 - 14
15 - 64
65 +

Počet mužů a žen k 31. 12. 2017
Celkem
7437

Muži
3 688

1 276
4 805
1 356

681
2 449
558

Ženy
3749
595
2 356
798
Zdroj: Český statistický úřad

Podíl mužů a žen k 31. 12. 2017 (data v %)
Muži
50
53
51
41

Ženy
50
47
49
59
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočet
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4.2 Základní popis města Benátky nad Jizerou ve vztahu k cílové skupině Osoby
se zdravotním postižením
3.2.1 Příspěvek na péči
Důležitý statistický ukazatel vypovídající o osobách se zdravotním postižením je údaj o počtu pobíraných
příspěvků na péči. Příspěvek na péči byl koncipován jako nová sociální dávka přijetím nového zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči je tak v současné době velmi významným zdrojem
financování některých sociálních služeb. Je nutné si však uvědomit, že absolutní počty příjemců příspěvku
na péči nereflektují skutečný počet osob se zdravotním postižením (např. dle zákona o zaměstnanosti
apod.), ani počet oprávněných uživatelů sociálních služeb, přesto nám analýza příspěvků na péči poskytuje
další cenná data.
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují
pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm
závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc,
kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný
poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového
typu.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV)
Tabulka č. 10. Počet příjemců příspěvku na péči za sledovaný měsíc podle pohlaví a stupně závislosti

Celkem

z toho

12/2014
228
Z toho ženy
149
příjemci ve stupni závislosti
I.
91
II.
78
III.
40
IV.
19

Rok / období
12/2015
12/2016
224
230
147
151
95
77
34
18

88
85
34
23

6/2017
236
149
88
90
34
24
Zdroj: MPSV
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Tabulka č. 11. Počet příjemců příspěvku na péči za sledovaný měsíc podle stupně závislosti a věku

Celkem
z toho
příjemci ve
věku:

0 - 7 let
8 - 18 let
19 - 26 let
27 - 65 let
66 - 75 let
76 - 85 let
86 a více let

Rok / období
12/2015
12/2016
224
230
4
4
14
14
4
5
45
50
39
38
73
75
45
44

12/2014
228
3
14
4
45
44
75
43

6/2017
236
7
12
7
44
42
76
48
Zdroj: MPSV

K 30. 6. 2017 žilo v Benátkách nad Jizerou 326 obyvatel pobírajících příspěvek na péči. Počet těchto
obyvatel města v posledních deseti letech mírně roste.

3.2.1 Příspěvek na zvláštní pomůcku, příspěvek na mobilitu
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením dále umožňuje využívat příspěvek na
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku náleží osobě, která má:
těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo;
těžké sluchové postižení anebo;
těžké zrakové postižení.

Zdroj: MPSV
Tabulka č. 12. Počet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku ve sledovaném roce
Počet dávek

2014
0

2015
2

Rok
2016
0

2017
2
Zdroj: MPSV

V roce 2017 žily v Benátkách nad Jizerou 2 osoby, kterým byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku.
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Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:
- která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P podle pravidel od 1. 1.
2014,
- která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
- které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově
pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
- z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou
poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
- nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento
kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.
Výše dávky: 550 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu
vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Zdroj: MPSV
Tabulka č. 13. Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na mobilitu ve sledovaném roce
Počet dávek

2014
124

2015
131

Rok
2016
129

2017
131
Zdroj: MPSV

Příspěvek na mobilitu v roce 2017 pobíralo 131 obyvatel. Tento počet se během posledních několika let
zásadně nemění.

3.2.3 Průkazy TP; ZP; ZTP/P
Další sledovanou informací jsou počty držitelů průkazů TP, ZP, ZTP/P. Průkaz osoby se zdravotním
postižením se v současné době přiděluje na základě podané žádosti automaticky při přiznání příspěvku na
péči nebo příspěvku na mobilitu. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje
i samostatné přiznání průkazu těm osobám, které nechtějí pobírat žádnou z dávek.
Průkaz TP je určen osobám:
jež jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby
závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni.
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Průkaz ZTP náleží osobám:
které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby
závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni;
starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo
orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Průkaz ZTP/P náleží osobám:
které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby
závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo stupni IV;
které jsou neschopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
(s výjimkou výše uvedených zletilých osob se sluchovým postižením). Neschopnost zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace znamená (až na výjimku zletilých osob s úplnou nebo
praktickou hluchotou) průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje i samostatné přiznání průkazu
těm osobám, které nechtějí pobírat žádnou z dávek. V tomto případě osoba musí požádat krajskou
pobočku ÚP o přiznání průkazu a její zdravotní stav posoudí posudkový lékař Okresní správy sociálního
zabezpečení.

Zdroj: MPSV
Tabulka č. 14. Počet držitelů průkazů OZP
Počet držitelů průkazů ke konci roku
2015
Typ průkazu
TP
ZTP
0-7
Věk
0
6
držitele let
8 - 18
1
3
let
19 - 26
0
0
let
27 - 65
4
43
let
66 - 75
1
30
let
76 - 85
2
22
let
86 a
0
10
více let
Celkem
8
114

ZTP/P

2016
TP

ZTP/P

2017
TP

ZTP

ZTP

ZTP/P

0

0

3

0

0

1

0

2

1

0

4

1

2

2

4

0

1

4

0

2

5

19

5

39

21

6

34

25

7

0

26

6

0

27

5

4

2

26

6

3

32

6

0

0

10

0

0

11

1

36

8

105

41

10

109

44
Zdroj: MPSV
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Nejčastějším typem tohoto průkazu je ZTP, v roce 2017 tento průkaz využívalo 109 obyvatelů Benátek nad
Jizerou, ve většině případů se jednalo osoby ve věku 27 – 85 let.
Držitelů průkazu ZTP/P bylo v roce 2017 celkem 44 (necelá jedna polovina držitelů tohoto průkazu byla
ve věku 27 – 65 let), průkaz TP drželo 10 osob.

4.3 Základní popis města Benátky nad Jizerou ve vztahu k cílové skupině Osoby
ohrožené sociálním vyloučením
3.3.1 Dávky státní sociální podpory
Pro naše účely sledujeme tyto dávky státní sociální podpory:
Přídavek na dítě
Jedná se o základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do
2,7násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou
výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží, pokud některá ze společně posuzovaných
osob má příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek.
Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na
příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v
Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů
rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Více informací najdete na portálu
MPSV.
Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje
o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku
dítěte.
-

Zdroj: MPSV
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Tabulka č. 15. Průměrný měsíční počet příjemců dávek státní sociální podpory za sledovaný rok –
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení
Typ dávky
Přídavek na dítě
Rodičovský příspěvek
Příspěvek na bydlení
vztahu k bytu
nájemce
člen družstva
vlastník
manžel/manželka vlastníka
počtu spol. posuzovaných osob
1
2
3
4
5
6 a více

z toho
podle

Rok
2015 2016
210
183
209
196
69
65

2013
208
214
73

2014
218
215
81

26
13
34
x

33
13
35
x

30
9
30
0

26
9
30
0

20
20
13
14
3
3

25
20
11
16
6
3

20
18
14
10
6
1

20
14
16
10
5
0

2017
169
169
67
30
7
30
0
21
16
19
8
2
1
Zdroj: MPSV

V roce 2017 pobíralo rodičovský příspěvek 169 osob, příspěvek na dítě 169 osob a příspěvek na bydlení
67 osob.

3.3.2 Dávky pro osoby v hmotné nouzi
Osoba se do hmotné nouze dostává v momentě, kdy nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální
a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro
společnost.
Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
-

příspěvek na živobytí;
doplatek na bydlení;
mimořádná okamžitá pomoc.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR.
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Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem
osoby/společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob je dán zákonem o životním
a existenčním minimum.
Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana
a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady
na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení
(tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka
na živobytí.
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné
nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout.

Zdroj: MPSV

Tabulka č. 16. Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení
Typ dávky
Příspěvek na živobytí
Doplatek na bydlení

2014
71
32

2015
79
36

Rok
2016
61
31

2017
47
23
Zdroj: MPSV

V roce 2017 pobíralo příspěvek na živobytí 47 osob (zaznamenaný pokles v posledních letech souvisí
pravděpodobně se zpřísněním pravidel), doplatek na bydlení 23 osob.
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Tabulka č. 17. Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení

Celkem

Z toho

- újma na
zdraví (§ 2,
odst. 3
zákona**)
- vážná
mim.
událost (§
2, odst. 4)
- jednoráz.
výdaj (§ 2,
odst. 5a)
předměty
dl. potřeby
(§ 2, odst.
5b)
- činnosti
dítěte (§ 2,
odst. 5c)
- sociální
vyloučení
(§ 2, odst.
6)

Rok
2016
51

2014
38

2015
64

2017
44

38

64

51

44

1

1

5

6

0

0

0

0

14

43

28

22

13

9

6

2

4

7

11

9
Zdroj: MPSV
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3.3.3 Dluhy a exekuce
I přes současný ekonomický růst je jedna čtvrtina benáteckých občanů starších 15 let v exekuci.
Meziroční nárůst mezi roky 2016 a 2017 činí 3,2 procentního bodu (počet osob v exekuci tak vzrostl cca
o 200 osob).
V roce 2017 činila průměrná jistina na osobu 217 217,-Kč. Průměrná hodnota jistiny v exekuci je pak
57 858,- Kč. Dvě pětiny (42 %) osob v exekuci má exekuce 3 a více.
Tabulka č. 18. Počet obyvatel v exekuci
Počet obyvatel v exekuci
Podíl osob v exekuci (z obyvatel nad 15 let)
Počet exekucí
Z toho:

1599
25,56 %
5853
Počet

Podíl z celkového
počtu obyvatel
v daném věku
Děti a mladiství v exekuci
9
1%
Osoby 18 – 29 let
180
12 %
Senioři nad 65 let
119
8%
Údaje za rok 2017, zdroj: http://mapaexekuci.cz, zpracovatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí –
VÚPSV, v.v.i.
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4.4 Analýza dostupnosti sociálních služeb a služeb návazných
Následující kapitoly obsahují nejen statistická data, ale také kvalitativní popis situace v daném území.
Kvalitativní informace jsou důležité především proto, že v Benátkách nad Jizerou působí nejen místní
poskytovatelé sociálních služeb, ale také poskytovatelé, kteří v regionu nesídlí a svou územní působností
přesahují vyšší územní celky, v tomto případě například okres Mladá Boleslav či Středočeský kraj.
V některých případech se tak velmi často získávají statistické údaje vztažené pouze k benáteckým
obyvatelům. Dále obyvatelé města také za službami dojíždějí, v tomto případě se také jedná o velmi těžko
kvantitativně popsatelné jevy.

3.4.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb působících ve městě Benátky nad Jizerou
Ve městě sídlí 3 poskytovatelé sociálních služeb2 a nabízejí obyvatelům města celkem 6 druhů sociálních
služeb (viz tabulka č. 19). Jedná se o poskytovatele sociálních služeb, které jsou efektivní pro malé územní
celky – např. pečovatelská služba, ale také o poskytovatele sociálních služeb pro širší spádové území –
např. pobytové služby pro seniory.
Převážná část sociálních služeb je poskytována městem Benátky nad Jizerou, které je tedy hlavním
poskytovatelem na území města. Jedná se především o sociální služby pro seniory. Právě síť sociálních
služeb pro seniory je ve městě relativně bohatá. Vedle městem poskytovaných služeb sídlí v Benátkách
nad Jizerou i domov pro seniory zřízený Krajským úřadem Středočeského kraje.
Do Benátek nad Jizerou dále pravidelně dojíždějí další poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují své
služby terénní formou (viz tabulka č. 20). Takto jsou obyvatelům Benátek nad Jizerou dostupné další
2 sociální služby.
Ve městě se tak uživatelům nabízí celkem 8 druhů sociálních služeb (viz tabulky č. 19, č. 20). Za dalšími
službami pak musí dojíždět.

2

V Benátkách nad Jizerou sídlí 3 poskytovatelé sociálních služeb, a to Nezávislý život, z.ú., Městské
centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace a Domov U Anežky, poskytovatel
sociálních služeb.

21
Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných
města Benátky nad Jizerou
2019–2020

Další sociální služby pro specifické cílové skupiny jsou pak soustředěny ve větších, dopravně relativně
dobře dostupných městech – např. v Mladé Boleslavi nebo v Praze. Ve většině případů se jedná
o poskytovatele, kteří pracují s velmi specifickými skupinami uživatelů, a proto by ani nebylo efektivní
nabízet tyto služby pouze v rámci menších územních celků.
Na druhou stranu například konkrétně sociální služby nízkoprahového denního centra, noclehárny
a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou vzhledem ke své absenci ve městě a specifičnosti služby
pro obyvatele Benátek nad Jizerou fakticky nedostupné. Platí však, že nedostupnost služeb nemusí vždy
znamenat jejich potřebu.
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Tabulka č. 19. Přehled poskytovatelů sociálních služeb sídlících na území města Benátky nad Jizerou
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

Denní stacionáře

Městské centrum komplexní péče
Benátky nad Jizerou, příspěvková
organizace

Domovy pro seniory

Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby

Osobní asistence
Pečovatelská služba

SÍDLO POSKYTOVATELE

Městské centrum komplexní
péče
náměstí 17. listopadu
593,Benátky nad Jizerou
Domov U Anežky, poskytovatel
Domov U Anežky,
sociálních služeb
poskytovatel sociálních služeb
(náměstí 17. listopadu 703,
Benátky nad Jizerou II, 294 71
Benátky nad Jizerou 1
Městské centrum komplexní péče
Městské centrum komplexní
Benátky nad Jizerou, příspěvková
péče
organizace
náměstí 17. listopadu 593,
Benátky nad Jizerou
Nezávislý život, z.ú.
Nezávislý život, z.ú. Pražská
743, Benátky nad Jizerou II,
294 71 Benátky nad Jizerou 1
Městské centrum komplexní
Městské centrum komplexní péče
péče
Benátky nad Jizerou, příspěvková
náměstí 17. listopadu 593,
organizace
Benátky nad Jizerou
Nezávislý život, z.ú.
Nezávislý život, z.ú. Pražská
743, Benátky nad Jizerou II,
294 71 Benátky nad Jizerou 1
Městské centrum komplexní péče
Městské centrum komplexní
péče
Benátky nad Jizerou, příspěvková
náměstí 17. listopadu 593,
organizace
Benátky nad Jizerou
Zdroj: Vlastní šetření, leden 2018
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Tabulka č. 20. Přehled poskytovatelů sociálních služeb poskytující své služby na území města Benátky
nad Jizerou v terénní podobě
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

Raná péče

Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s.

Terénní programy

SÍDLO POSKYTOVATELE

Raná péče Čechy (Hábova
1571/22, Praha 13Stodůlky, 155 00 Praha
515)
Diakonie ČCE - středisko Praha
Raná péče - pracoviště
Praha (Machatého 683/10,
Praha 5-Hlubočepy, 152 00
Praha 52)
EDA cz, z.ú.
Raná péče EDA (Trojická
387/2, Praha 2-Nové
Město, 128 00 Praha 28)
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Středisko rané péče Slaný
(U Zámku 5, 273 05
Smečno)
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Středisko rané péče
NAUTIS (Českolipská
621/26, Praha 9-Prosek,
190 00 Praha 9)
Oblastní charita Kutná Hora
Raná péče Na Sioně
(Palackého náměstí 320,
Kutná Hora-Vnitřní Město,
284 01 Kutná Hora 1)
SPRP, z.s.
SPRP, z.s. (Klimentská
1203/2, Praha 1-Nové
Město, 110 00 Praha 1)
SEMIRAMIS, z. ú.
Ptácká 162/94, Mladá
Boleslav IV, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Zdroj: Vlastní šetření, leden 2018
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Tabulka č. 21. Přehled poskytovatelů sociálních služeb relativně dostupných pro obyvatele města
Benátky nad Jizerou
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

SÍDLO POSKYTOVATELE

Azylové domy

Centrum sociálních služeb v Lysé nad
Labem, z.ú.

Centrum sociálních služeb
v Lysé nad Labem, z.ú.
(náměstí B. Hrozného
1743/29, 289 22 Lysá nad
Labem)
Azylový dům R-Mosty
(Nádražní 43, Čejetičky,
293 01 Mladá Boleslav 1)
Centrum 83, poskytovatel
sociálních služeb
Havlíčkova 447/13, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Domov Mladá,
poskytovatel sociálních
služeb, Rakouská 552,
289 24 Milovice nad
Labem 3

R-mosty

Denní stacionáře

Centrum 83, poskytovatel sociálních
služeb

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov Mladá, poskytovatel sociálních
služeb

Domov pod lípou, poskytovatel
sociálních služeb

Domovy pro seniory

Domov pod lípou,
poskytovatel sociálních
služeb
Lipník 110, 294 43
Čachovice u Ml. Boleslavi
Zařízení zřizovaná Středočeským krajem (celkem 78).

Domovy se zvláštním režimem

Domov Modrý kámen p.s.s.

Domov Modrý kámen
p.s.s.
Nerudova 1470
295 01 Mnichovo
Hradiště
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Tabulka č. 21 B, pokračování.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

SÍDLO POSKYTOVATELE

Chráněné bydlení

FOKUS Mladá Boleslav, z.s.

Chráněné bydlení
Tovačovského 163/7,
Mladá Boleslav IV, 293 01
Mladá Boleslav 1
Chráněné bydlení
Čechova 773, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Centrum 83, poskytovatel
sociálních služeb
Havlíčkova 447/13, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Intervenční centrum
Mladá Boleslav
Nerudova 691/19, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Intervenční centrum
Respondeo
Sirotkova 1242, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá
Boleslav 1
K-centrum Mladá
Boleslav
Ptácká 162/94, Mladá
Boleslav IV, 293 01 Mladá
Boleslav 1

Centrum 83, poskytovatel sociálních
služeb

Intervenční centra

LUMA MB, z.s.

Respondeo, z. s.

Kontaktní centra

SEMIRAMIS, z. ú.
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Tabulka č. 21 C, pokračování.
SOCIÁLNÍ
SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

SÍDLO POSKYTOVATELE

Odborné
sociální
poradenství

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Sociální poradenství pro migranty
Dukelská 1093, Mladá Boleslav III, 293
01 Mladá Boleslav 1
Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje
tř. Václava Klementa 195, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Centrum pro zdravotně postižené
Mladá Boleslav Čechova 773, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Ambulantní centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162/94, Mladá Boleslav IV, 293
01 Mladá Boleslav 1
Středisko rané péče NAUTIS
Českolipská 621/26, Praha 9-Prosek,
190 00 Praha 9
Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad
Labem

Centrum psychologicko-sociálního
poradenství Středočeského kraje

Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s.
Laxus, z. ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Odlehčovací
služby

Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Centrum 83, poskytovatel sociálních
služeb Havlíčkova 447/13, Mladá
Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1
Středisko rané péče NAUTIS
Českolipská 621/26, Praha 9-Prosek,
190 00 Praha 9
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Tabulka č. 21 D, pokračování.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

SÍDLO POSKYTOVATELE

Podpora samostatného bydlení

FOKUS Mladá Boleslav, z.s.

Průvodcovské a předčitatelské
služby

Maltézská pomoc, o.p.s.

Program podpory
v bydlení
Čechova 635/11
Mladá Boleslav 1
Mělník
náměstí Karla IV. 184/16,
Mělník, 276 01
Středisko ROSA, z.s.
Římská 2846
Kladno, 272 04
Středisko rané péče
NAUTIS
Českolipská 621/26,
Praha 9-Prosek
Sociálně terapeutická
knihařská dílna
Jaselská 1304, 293 01
Mladá Boleslav 1
Sociálně terapeutická
dílna zahradnická
Nádražní 174, Čejetičky,
293 01 Mladá Boleslav 1
Centrum sociální
rehabilitace
Ptácká 138, 293 01 Mladá
Boleslav 1
Centrum sociální
rehabilitace
Nový park 1262, 293 01
Mladá Boleslav 1
Tým sociální rehabilitace agentura podporovaného
zaměstnávání
Čechova 635/11, Mladá
Boleslav II, 293 01

Středisko ROSA, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Sociálně terapeutické dílny

FOKUS Mladá Boleslav, z.s.

Sociální rehabilitace

FOKUS Mladá Boleslav, z.s.
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Tabulka č. 21 E, pokračování.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

SÍDLO POSKYTOVATELE

Telefonická krizová pomoc

LUMA MB, z.s.

Krizová linka LUMA Nerudova
691/19,
293 01 Mladá Boleslav 1
Linka důvěry
Česká 235/36,
284 01 Kutná Hora 1
Linka důvěry SOS Václavkova 950,
293 01 Mladá Boleslav 1
Telefonická krizová pomoc
Jurije Gagarina 1979, Nymburk,
288 02
Linka důvěry Kladno
J. Hory 1801, Kladno, 272 01
Kladno 1
Pečovatelská služba města Mladá
Boleslav - TP
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá
Boleslav 1
dispečink tísňové péče Benešova
649, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
1
Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické
služby Podolská 322/21, Praha 4Podolí, 147 00 Praha
Čechova 773, 293 01 Mladá
Boleslav II

Povídej, z. s.

Renata Nekolová
RSOP, z.s.

V.O.D.A., z.s.

Tísňová péče

Pečovatelská služba města Mladá
Boleslav

Život 90 Zruč nad Sázavou, z. ú.

Tlumočnické služby

Tichý svět, o.p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s.
Základní organizace neslyšících Mladá
Boleslav, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s.

Centrum zprostředkování
tlumočení neslyšícím Karlínské
náměstí 59/12, Praha 8-Karlín,
186 00 Praha
Zdroj: Vlastní šetření, leden 2018
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Dle našich dosavadních zjištění obyvatelé Benátek nad Jizerou v současné době využívají tyto sociální
služby, za kterými dojíždějí:
Tabulka č. 22. Přehled poskytovatelů sociálních služeb využívaných v letech 2013 -2017 obyvateli
města Benátky nad Jizerou
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

Bližší informace

Azylové bydlení

R-mosty

Raná péče

Národní ústav pro autismus, z.ú.
Oblastní charita Kutná Hora

Odborné sociální poradenství

Domácí hospic Nablízku, z. ú.

2014: 2 klienti
2015: 2 klienti
2016: 1 klienti
2017: 2 klienti
2017:2 klienti
2013: 1 klient
2014: 2 klienti
2015: 3 klienti
2016: 2 klienti
2017: 3 klienti
10 telefonických klientů
1 klient dlouhodobý
služba občanské poradny je
anonymní, službu dle
odhadu využije ročně
několik obyvatel z Benátek
nad Jizerou
Cca 10 klientů ročně

Respondeo, z. s.

Odlehčovací služby
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro RD
Sociální rehabilitace
Týdenní stacionáře

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Mladá Boleslav, Praha
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Národní ústav pro autismus, z.ú.
FOKUS Mladá Boleslav, z.s.
Centrum 83, poskytovatel sociálních
služeb

2016: 2klienti
2016:1 klient
2015:2 klienti
2016: 2 klienti
5-15 osob ročně
2014: 2 klienti
2015: 2 klienti
2016: 2 klienti
2017: 2 klienti
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Tabulka č. 22 B, pokračování.
SOCIÁLNÍ SLUŽBA

NÁZEV POSKYTOVATELE

Bližší informace

Denní stacionáře

Centrum 83, poskytovatel sociálních
služeb

Nízkoprahové denní centrum

Naděje

Noclehárna

Naděje

Terénní program

Naděje

2014: 3 klienti
2015: 1 klient
2016: 1 klient
2017: 1 klient
2014: 8 klientů
2015: 9 klientů
2016: 7 klientů
2017: 6 klientů
2014: 4 klienti
2015: 4 klientů
2016: 3 klientů
2017: 3 klientů
2014: 3 klienti
2015: 3 klienti
2016: 2 klienti
2017: 2 klienti
Zdroj: Vlastní šetření, leden 2018

Přehled kontaktovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří deklarovali, že v letech 2013 -2017
neposkytovali služby obyvatelům města Benátky nad Jizerou:
-

Centrum ALMA, z.ú.

-

Maltézská pomoc, o.p.s.

-

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb p. o.

-

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb

-

Domov Dolní Cetno, p. soc. sl.

-

ANNA ČESKÝ BROD, sociální služby pro seniory

Dále uvádíme poskytovatele sociálních služeb, které jsme kontaktovali, bohužel potřebné informace
nemají k dispozici, jelikož tyto statistiky nevedou:
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-

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav

-

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s

-

Kolpingova rodina Smečno

-

Zvoneček Bylany, pss

-

Diakonie ČCE - středisko Praha

-

SPRP, z.s.

-

Dřevčický park - Domov seniorů

3.4.2 Dostupné sociální služby dle registrace pro jednotlivé cílové a věkové skupiny
Tabulka č. 23. Věkové skupiny, cílové skupiny a formy sociálních služeb působících na území města
Benátky nad Jizerou
Sociální služba
Denní stacionáře

Věková kategorie klientů

Cílová skupina klientů

dospělí (27 – 64 let)

Forma
služby
osoby s jiným zdravotním postižením ambulantní

mladší senioři (65 – 80 let)

osoby s kombinovaným postižením

starší senioři (nad 80 let)

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Domovy pro
seniory

- 60 let a výše

osoby s jiným zdravotním postižením pobytová

starší senioři (nad 80 let)

osoby s kombinovaným postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
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Tabulka č. 23 B, pokračování.
Sociální služba
Odborné sociální
poradenství

Věková kategorie klientů

Cílová skupina klientů

mladí dospělí (19 – 26 let)

osoby s kombinovaným postižením

dospělí (27 – 64 let)

osoby s mentálním postižením

Forma
služby
terénní
ambulantní

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací
služby

dospělí (27 – 64 let)

osoby s jiným zdravotním postižením pobytová

mladší senioři (65 – 80 let)

osoby s kombinovaným postižením

starší senioři (nad 80 let)

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři

Osobní asistence - 18 - 67 let

osoby s kombinovaným postižením

terénní

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
Pečovatelská
služba

dospělí (27 – 64 let)

osoby s jiným zdravotním postižením terénní

mladší senioři (65 – 80 let)

osoby s kombinovaným postižením

starší senioři (nad 80 let)

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením
senioři
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Tabulka č. 23 C, pokračování.
Sociální služba
Terénní
programy

Věková kategorie klientů
starší děti (11 – 15 let)

Cílová skupina klientů
osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách

dorost (16 – 18 let)

Forma
služby
terénní

mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)

3.4.3 Problémy poskytovatelů sociálních služeb
- Absence dlouhodobého systému financování sociálních služeb a z toho vyplývající každoroční nejistota
poskytovatelů.
- Nízká míra informovanosti obyvatel o sociálních službách.
- Nedostatek zájemců o zaměstnání v sociálních službách.

3.4.4 Hlavní zjištění z realizovaných sociologických šetření ve vztahu k jednotlivým cílovým
skupinám
Senioři
- Každoročně se zvyšuje poptávka po sociální službě domov se zvláštním režimem. Nejbližší poskytovatel
této sociální služby je Domov Modrý kámen v Mnichově Hradišti, tato služba je však dlouhodobě
kapacitně vytížená.
- V regionu v současné době chybí hospicová péče. Poptávka je především po terénní hospicové péči,
která by byla zkombinovaná s péčí pečovatelskou, odlehčovací a terénní zdravotní.
- Ze zkušeností sociálních pracovnic vyplynulo, že senioři a jejich blízcí nemají dostatečné informace
o dostupné pomoci a péči. Pečovatelskou službu zaměňují se službou zdravotní, domov pro seniory
s tzv. penzionem, tedy bývalým domem s pečovatelskou službou apod.
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Osoby se zdravotním postižením
- Z pohledu poskytovatele v Benátkách nad Jizerou chybí především formy bydlení a zaměstnání pro
osoby mentálně postižené.
- Osoby s duševním onemocněním a jejich blízcí řeší nedostupnost kvalitní a efektivní psychiatrické
péče.
Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
- Pro obyvatele regionu chybí nabídka substitučního programu. Klienti v současné době dojíždějí
do Prahy. Někteří však vzhledem ke svým kompetencím nejsou schopni dojíždět.
- Pro již vyléčené osoby chybí další služby napomáhající k jejich úspěšné resocializaci, podporované
či chráněné bydlení, podporované či chráněné zaměstnávání. Nejbližší služby pro tuto cílovou skupinu
se nacházejí ve městech Kladno a Praha.
- V lokalitě chybí dostatečná kapacita psychiatrické péče, chybí psychiatr, který by chtěl
dlouhodobě, kontinuálně a smysluplně pracovat s osobami závislými na návykových látkách.
- Psychiatři jsou obecně maximálně vytížení, mají dlouhé čekací doby, pracují s klienty krátkodobě pouze
s medikací. Problém psychiatrické péče je však třeba řešit především na celostátní úrovni, chybí jasná
koncepce.
Osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení
- Důležitá je prevence případné ztráty bydlení obyvatel města, jako prevence slouží především dostupné
poradenské služby a depistáž.
Rodina, děti a mládež
- Pokud OSPOD Mladá Boleslav řeší u nezletilých výchovné problémy, jedná se o krádeže,
experimentování s návykovými látkami, nespolupráci ve škole, absenci při plnění školní docházky (tyto
jevy jsou dnes pro tuto skupinu běžné).
- V současné chvíli není v Benátkách nad Jizerou v tomto směru dostupná jakákoliv forma pomoci
rodinám, dětem ani mladým lidem. Dětský psychiatr ordinuje v Mladé Boleslavi, jeho kapacity jsou však
nedostačující, základem jeho léčby je medikace, ne psychoterapie. Kapacitně dostupné služby
psychoterapie jsou zpoplatněné, pro mnohé klienty OSPOD tak finančně nedostupné. V Benátkách nad
Jizerou dosud žádná organizace (ať z oblasti neziskového sektoru či školství) nenabízí dětem ze sociálně
slabších rodin bezplatné doučování, přestože se jedná o službu potřebnou.
- Dle pracovnic OSPOD Mladá Boleslav by bylo vhodné docházet do rodin (z řad klientů OSPOD)
pravidelně. V současné době není tato služba poskytována (tzv. doprovázení sociálně slabých
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a znevýhodněných rodin, rozvíjení schopností a dovedností rodičů ze sociálně znevýhodněného
prostředí apod. prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro děti a mládež).
- Dalšími problémy některých rodin v Benátkách nad Jizerou jsou dluhy a exekuce.
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4.5 SWOT analýza poskytovaných sociálních i nesociálních služeb
SWOT analýza byla zpracována na základě podnětů získaných do 2/2018. Uvedené jsou všechny podněty
zaznamenané při rozhovorech s poskytovateli sociálních služeb a s obyvateli města.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

-

-

-

aktivity klubu seniorů
podpora sociálních služeb poskytovaných
Městským střediskem komplexní péče
Benátky nad Jizerou
o Pečovatelská služba
o Domov pro seniory
o Denní stacionář
o Odlehčovací péče
o Domácí ošetřovatelská péče
podpora domácí ošetřovatelské péče
poskytované Městským střediskem komplexní
péče Benátky nad Jizerou
nabídka sociálních služeb pro seniory
široká nabídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež do 15 let
aktivity mateřského centra
aktivity klubu seniorů
existence ubytovny pro muže
„sociální“ bydlení pro ženy/matky s dětmi
byty
finančně dostupná doprava pro seniory
programy v rámci dobrovolnických aktivit
realizované místními poskytovateli sociálních
služeb
míra provázanosti sociálních a zdravotnických
služeb v rámci Městského střediska komplexní
péče

-

nedostatečná kapacita chráněné dílny
nízká úroveň zájmu široké veřejnosti o
sociální služby a o možnosti jejich využívání
nabídka zaměstnání pro obtížně
zaměstnatelné osoby
jednosměrné zaměření města v sociální
oblasti na problematiku seniorů
neexistence nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež
nedostupnost služeb pečovatelské služby ve
večerních hodinách a o víkendu
obavy seniorů z nedostatečné kapacity
především pobytových služeb a z dlouhých
čekacích lhůt
absence nabídky volnočasových aktivit pro
děti a mládež ze sociálně slabých rodin
absence sociální práce se sociálně slabými
rodinami (s nedostatečnými rodičovskými
kompetencemi)
absence možnosti bezplatného doučování
pro děti ze sociálně slabých rodin
stavební bariéry, bariérovost města
nízký počet bezbariérových bytů
nedostatek laviček ve městě
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PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

-

-

-

existující dotační tituly
sponzoři, donátoři, soukromí dárci
spolupráce s NNO z Mladé Boleslavi
rozšíření pečovatelské služby
poskytovatelé sociálních služeb působících na
území města
nastavení pravidel pro efektivní využívání tzv.
“startovacích bytů“ a tzv. „sociálních bytů pro
ženy s dětmi“
nastavení efektivní spolupráce mezi OSPOD
Mladá Boleslav a sociální pracovnicí města
Benátky nad Jizerou

-

nedostatek finančních prostředků
změny v sociální politice státu
nezájem okolí, občanů, komunity
nerespektování priorit stanovených v rámci
procesu KPSS
nedostatek lidských zdrojů, personálu
v sociálních službách
míra adaptability menšin
soukromé ubytovny na území města
osamocení seniorů
finanční situace seniorů
bydlení/domy bez výtahů
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5

PRIORITY MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Priorita č. 1 Podpora a rozvoj terénních služeb na území města
Priorita č. 2 Podpora zájmových a klubových (nesportovních) aktivit občanů, podpora
komunity
Priorita č. 3 Bezbariérové a bezpečné město pro všechny
Priorita č. 4 Podpora prevence rizikových jevů u dětí a mládeže
Priorita č. 5 Řešení „sociálního“ bydlení na území města
Priorita č. 6 Rozvoj informování o sociálních službách
Priorita č. 7 Podpora Městského centra komplexní péče – Benátky nad Jizerou –
příspěvková organizace
Priorita č. 8 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osob s nižší mírou
kompetencí a rodičů malých dětí
Priorita č. 9 Podpora poradenských služeb zaměřených na dluhové a finanční
poradenství
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Priorita č. 1 Podpora a rozvoj terénních služeb na území města
Terénní pečovatelská služba v kombinaci s domácí zdravotní péčí může v některých případech nahradit
pobytovou službu, je finančně méně náročná a flexibilní, podporuje setrvání seniora či osoby se
zdravotním postižením v přirozeném prostředí, pomáhá pečujícím osobám v péči o jejich blízké.
Zvýšením dostupnosti terénních služeb bude umožněno seniorů a osobám se zdravotním postižením
setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí při zachování odpovídající kvality života. Tyto služby jsou
zároveň odlehčení pro pečující osoby a poskytují jim nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo
k vyřízení osobních, pracovních aj. záležitostí.
Terénní služby dále mohou sloužit jako prevence sociální izolace a osamění seniorů a osob se zdravotním
postižením.
Ze zkušeností sociálních pracovnic Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou dále vyplývá,
že senioři a jejich blízcí nemají dostatek informací o dostupné pomoci, podpoře a péči. Pečovatelskou
službu zaměňují se službou domácí zdravotní péče, domov pro seniory s tzv. penzionem, tedy bývalým
domem s pečovatelskou službou apod.
V této souvislosti je třeba také zmínit, že populace stárne a je třeba se připravit na předpokládaný nárůst
počtu seniorů v průběhu následujících let.

Opatření vedoucí k naplnění priority
1.1 Rozšíření časové dostupnosti terénních služeb pečovatelské služby
1.2 Podpora informovanosti o dostupnosti a možnostech terénní pečovatelské služby
1.3 Zachování současné dostupnosti (kapacit, časové dostupnosti) domácí zdravotní péče
1.4 Podpora informovanosti obyvatel města Benátky nad Jizerou o dostupnosti a možnostech domácí
zdravotní péče
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OPATŘENÍ 1.1
Rozšíření časové dostupnosti terénních služeb pečovatelské služby

Realizátor

Pečovatelská služba je poskytována příspěvkovou organizací města Městským
centrem komplexní péče Benátky nad Jizerou (dále MěCKP). Klienti využívají
především možnosti výpomoci s osobní hygienou a péčí o domácnost (úklid,
nákupy, praní prádla, pochůzky, donáška oběda). Tato pečovatelská služba je
určena osobám od 27 let se zdravotním, kombinovaným či tělesným postižením
a pro seniory. Denní kapacita služby je 45 klientů, v roce 2017 tuto službu
pravidelně využívalo 30 obyvatel Benátek nad Jizerou. V současné době je kapacita
dostačující, avšak s ohledem na demografický vývoj je třeba do budoucna počítat
se zvýšeným zájmem o tento druh služeb.
V současné době je tato služba dostupná ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin. Ve
večerních hodinách a o víkendech pomoc poskytuje především rodina. V případě
absence rodiny se situace dle našich informací řeší přednostním umístěním do
domova pro seniory.
Provozní doba pečovatelské služby MěCKP se bude v průběhu následujících 5 let
rozšiřovat na 24 hodin denně, důvodem je doporučení z projektu „Pečovatelská
služba, příležitost pro život doma“, do kterého se poskytovatel služby aktivně
zapojil. Rozšíření pečovatelské služby na 24 hodin denně bude také kopírovat tento
krok od Domácí péče MěCKP, která od roku 2017 nabízí 24 hodinovou péči
klientům žijícím v přirozeném sociálním prostředí. Rozšíření provozní doby
pečovatelské služby tak zajistí nejen pacientům domácí péče také péči
pečovatelskou a umožní jim tak dožít důstojně v domácím prostředí.
1.1.1 Navýšení personální kapacity pečovatelské služby vedoucí ke zvýšení kvality
služeb
1.1.2 Postupné rozšiřování časové dostupnosti terénní pečovatelské služby
Městské centrum komplexní péče – Pečovatelská služba

Partneři

Středočeský Krajský úřad, Město Benátky nad Jizerou

Popis

Aktivity

Harmonogram Do roku 2023
Finanční
prostředky

Ze státního rozpočtu, z rozpočtu Středočeského kraje, z rozpočtu Města Benátky
nad Jizerou, z rozpočtu MěCKP
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OPATŘENÍ 1.2
Podpora informovanosti o dostupnosti a možnostech terénní pečovatelské služby

Popis

Aktivity

Realizátor

Informovanost o sociálních službách a službách návazných je velice důležitá
pro zajištění povědomí veřejnosti o možnostech pomoci, podpory a péče,
která je v území poskytována.
Pečovatelské služby jsou určené pro velice široké spektrum klientů, zajišťují
podporu seniorům a osobám se zdravotním postižením, aby mohli žít
důstojně a plnohodnotným životem ve svém domácím prostředí. Nesmíme
zapomínat, že informováni by o této službě měli být nejen samotní její
potencionální klienti, ale také jejich rodiny a blízcí, tedy osoby pečující.
1.2.1 Nastavit systém spolupráce s lékaři za cílem zvýšení informovanosti
o pečovatelské službě
1.2.2 Pravidelně v benáteckém Zpravodaji informovat o možnostech
a časovém a místním rozsahu pečovatelské služby
1.2.3 Pravidelně informovat o možnostech, časovém a místním rozsahu
pečovatelské služby na webových stránkách města
MěCKP
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

praktičtí i odborní lékaři v Benátkách nad Jizerou a spádových oblastech

Harmonogram

Průběžně

Finanční
prostředky

Ze státního rozpočtu, z rozpočtu Středočeského kraje, z rozpočtu Města
Benátky nad Jizerou, z rozpočtu MěCKP
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OPATŘENÍ 1.3
Zachování současné dostupnosti (kapacit a časové dostupnosti) domácí zdravotní péče

Popis

Aktivity
Realizátor

Jedná se především o zajištění dostatečného počtu kvalitních kvalifikovaných
sester domácí zdravotní péče, jejich průběžné proškolování v aktuálních trendech
v péči o pacienty DP.
Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě
doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním
prostředí. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví
a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka
a zajištění klidného umírání a smrti. Jejím cílem je zajistit maximální
rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním
sociálním prostředí.
Hlavními výhodami domácí péče proti hospitalizaci v nemocnici jsou: lepší
psychická pohoda klienta (soukromí a pohodlí domácího prostředí, neomezený
kontakt s rodinou atd.) a naprosté vyloučení rizika nozokomiálních nákaz (infekce
vznikající v přímé souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení).
Domácí péči poskytuje na území města v současné době tým registrovaných
zdravotních sester Městského centra komplexní péče Benátky nad Jizerou.
Dostupnost domácí zdravotní péče Benátky n/ Jizerou: Město Benátky nad Jizerou
a okolní obce v rozsahu 20 km
Provozní doba: 24 hodin denně 7 dní v týdnu
1.3.1 Pravidelná revize hladiny finančních prostředků od pojišťoven za vykazování
domácí zdravotní péče – hledání rezerv ve vykazování.
1.3.2 Realizace paliativní péče o umírající klienty.
MěCKP

Partneři

Město Benátky nad Jizerou, praktičtí lékaři na území města a spádové oblasti,
zdravotní pojišťovny
Průběžně
Harmonogram
Finanční
prostředky

Od zdravotních pojišťoven, ze státního rozpočtu, z rozpočtu Středočeského kraje,
z rozpočtu Města Benátky nad Jizerou, z rozpočtu MěCKP.
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OPATŘENÍ 1.4
Podpora informovanosti obyvatel města Benátky nad Jizerou o dostupnosti a možnostech domácí
zdravotní péče

Realizátor

Informovanost o sociálních službách a službách návazných je velice důležitá pro
zajištění povědomí veřejnosti o možnostech pomoci, podpory a péče, která je
v území poskytována.
Domácí zdravotní péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí
pacienta/klienta, které pozitivně ovlivňuje proces uzdravování.
V průběhu domácího ošetřování dochází mimo jiné také ke změně sociálních rolí
nemocného. Jednak si nemocný sám zachovává některé role, které vykonával
v době zdraví, udržuje si svoji pozici v rodině, neztrácí kontakt se svým nejbližším
okolím a zároveň je do aktivního pečování zapojeno okolí nemocného, což posiluje
sounáležitost rodiny, komunity.
Nesmíme tedy zapomínat, že informování by o této službě měli být nejen samotní
její potencionální klienti, ale také jejich rodiny a blízcí, tedy osoby pečující.
1.4.1 Výroba a distribuce propagačních materiálů
1.4.2 Pravidelné informace v benáteckém Zpravodaji
1.4.3 Informování široké veřejnosti cestou dní otevřených dveří a společenských
akcí otevřených i pro veřejnost.
MěCKP, Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Praktičtí lékaři, Informační centrum Benátky nad Jizerou, dobrovolníci MěCKP

Popis

Aktivity

Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Z rozpočtu MěCKP, Město Benátky nad Jizerou
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Priorita č. 2 Podpora zájmových a klubových (nesportovních) aktivit občanů, podpora
komunity
Zájmové a volnočasové spolky jsou hned z několika hledisek významnými subjekty působícími na území
města Benátky nad Jizerou. Zachování a zajištění provozu těchto aktivit je velmi důležité i v rámci témat
blízkých sociální práci, především v rámci prevence patologických jevů (nejčastěji u dětí a mládeže) a
prevence osamění (nejčastěji u seniorů).
Opatření vedoucí k naplnění priority
2.1 Podpora klubových aktivit seniorů
2.2 Podpora aktivit dětí a rodičů
2.3 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, rozvoj volnočasových aktivit zaměřených na mládež
ve věku 13 let a více
2.4 Podpora mezigeneračního setkávání
2.5 Podpora dobrovolnictví
2.6 Podpora využívání společenské místnosti v zařízení Městského centra komplexní péče především
klienty daného zařízení
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OPATŘENÍ 2.1 Podpora klubových aktivit seniorů
Seniorské organizace umožňují seniorům společenské vyžití, osaměle žijícím
seniorům pak mnohdy jediné společenské kontakty se svým okolím.

Popis

Klub seniorů Benátek nad Jizerou, jehož zřizovatelem je město Benátky nad
Jizerou, nabízí volnočasové a vzdělávací aktivity. V programu má odborné
přednášky, besedy se zajímavými lidmi, relaxační cvičení, hrátky
s pamětí, různé techniky ručních prací a videoprojekce. Členství v Klubu je
dobrovolné a bezplatné, zřizovatelem je Město Benátky nad Jizerou.
Senioři se v současné době scházejí třikrát týdně v malém společenském sále
přistaveném za Městským centrem komplexní péče (Penzionem). Součástí
klubových prostor je kuchyňka, kde se připravuje občerstvení formou kávy
nebo čaje. Společenský sál MěCKP je však také jediným možným prostorem
setkávání klientů MěCKP, klientům MěCKP tedy nemohou být v tyto dny
nabízeny společné aktivity. Z podnětu vedení MěCPK je nutné daný stav řešit
tak, aby společenský sál mohli využívat především klienti tohoto zařízení.
Z tohoto důvodu byla 4. 6. 2018 podána za MěCKP žádost na Radu města
s prosbou o ponechání prostoru společenského sálu pouze pro klienty
MěCKP. Dle rozhodnutí Rady města ze dne 6. 6. 2018 však město nedisponuje
jinými vhodnými prostory, kde by se Klub pro seniory mohl scházet a Rada
města doporučila úpravu organizačního řádu upravujícího využívání prostoru
společenského sálu.
Klub spolupracuje s místní organizací Svazu tělesně postižených a společně
pořádají společné zájezdy do divadel či na výlety na hrady, zámky a zajímavá
místa v okolí.
V případě změny místa setkávání je důležité zajištění bezbariérových
prostor, vzhledem k charakteru města je třeba monitorovat i možnosti
dopravy.
V rámci podpory seniorských aktivit je třeba zohlednit fakt, že počet seniorů
každoročně stoupá.

Aktivity

2.1 Zachování současné podpory seniorským organizacím

Realizátor

Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Klub seniorů Benátek nad Jizerou

Harmonogram

Průběžně

Finanční
prostředky

Rozpočet města, dary od fyzických a právnických osob, finanční prostředky
z rozpočtu jednotlivých firem
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OPATŘENÍ 2.2 Podpora aktivit dětí a rodičů

Popis

V Benátkách nad Jizerou aktivně působí Mateřské centrum Benátky, kde se
neformálně setkávají rodiny s malými dětmi. Rodiče zde nacházejí příležitosti
k aktivnímu trávení volného času s nejmenšími dětmi, navazují nová
přátelství, získávají zkušenosti, nápady a podněty pro svoji rodinu. Pro děti je
mateřské centrum ideálním místem pro přípravu na mateřskou školu. Dítě si zde
zvyká na přítomnost dalších dětí, učí se komunikovat s vrstevníky i dalším
dovednostem.
Benátecké mateřské centrum se nachází na dobře dostupném místě, jak pěšky
s kočárkem, tak i automobilem. Klientkám mateřského centra chybí především
podpora při návratu do práce po rodičovské dovolené, a to hlavně ze strany
zaměstnavatelů (ve městě je nedostatek pracovních možností na zkrácené či
částečné úvazky), ve městě dále také chybí možnost krátkodobého hlídání dětí.
V současné době mateřské centrum spolupracuje s domovy pro seniory MěCKP
a Domov U Anežky. Cílem této spolupráce je pravidelné setkávání seniorů s dětmi
a jejich rodiči, a tím umožnění posílení vztahů mezi generacemi.

Další organizací, která se věnuje akcím pro rodiče s dětmi, je Spolek Mondík
(případně ZŠ Otevřeno), jehož aktivity navazují na národní a místní tradice, zvyky a
slavnosti a velmi často jsou zaměřeny na téma přírody.
2.2.1 Podpora aktivit mateřského centra
2.2.2 Podpora dobrovolnické činnosti mateřského centra
Aktivity
2.2.3 Rozvoj aktivit se zaměřením se na podporu rodičů na mateřské dovolené při
návratu do práce
2.2.4 Podpora aktivit Spolku Mondík
Realizátor
Mateřské centrum Benátky nad Jizerou
Město Benátky nad Jizerou
Spolek Mondík a ZŠ Otevřeno
Partneři
Spolek Mondík
Mateřské centrum
ZŠ Otevřeno
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Rozpočet města, dary od fyzických a právnických osob, finanční prostředky
z rozpočtu jednotlivých firem
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OPATŘENÍ 2.3 Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, rozvoj volnočasových aktivit
zaměřených na mládež ve věku 13let a více

Popis

Aktivity
Realizátor

Děti, které aktivně tráví volný čas, jsou spokojenější, cítí se šťastnější, rozvíjejí své
záliby a zájmy, je uspokojena jejich potřeba seberealizace a sociálních kontaktů.
I z odborného hlediska slouží volný čas, k utváření osobnosti mladých lidí, přičemž
vzdělávací a výchovnou funkci plní především organizované zájmové činnosti.
V obci funguje mnoho sportovních aktivit, které jsou obcí významně podporovány.
Nedostatečný prostor je pro věkovou kategorii 13+, tedy mládež, která se již
neúčastní kroužků, ale potřebuje svou vlastní profilaci. Pro tuto věkovou kategorii
je vhodné zajistit ve městě dostatečně atraktivní a veřejný prostor (workoutová
hřiště apod.).
Ve městě se však v současné době nenabízí volnočasové aktivity či jiné alternativy
pro trávení volného času pro děti ze sociálně slabých rodin. Rodiče těchto dětí
často nemohou kvůli své finanční situaci podporovat volnočasové aktivity svých
dětí. V současné době není nastaven systém podpory dětí ze sociálně slabých rodin
tak, aby mohly v případě zájmu využívat dostupných volnočasových aktivit. V rámci
těchto aktivit by bylo vhodné této cílové skupině nabídnout i bezplatné doučování.
Finančně nejdostupnější aktivity nabízejí benátečtí skauti (650Kč/rok), kteří se
scházejí 1x týdně.
2.3.1 Monitoring nabídky aktivit (organizovaných i neorganizovaných) pro starší
děti a mládež
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

ZŠ
Zájmové organizace a spolky

Harmonogram

Průběžně

Finanční
prostředky

Rozpočet města, dary od fyzických a právnických osob, finanční prostředky
z rozpočtu jednotlivých firem
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OPATŘENÍ 2.4 Podpora mezigeneračního setkávání

Popis

Aktivity

Realizátor

V dnešní době často chybí silné rodinné vztahy, jak v úzkém rodinném kruhu, tak
i v širší rodině. V rámci komunitní práce je tedy vhodným směrem právě orientace
na posílení mezigeneračních vztahů. Prospěch z toho budou mít všichni, jak
děti, tak střední generace i generace seniorů. Děti a mládež mohou pozitivně
ovlivňovat život seniorů v pobytových zařízeních a udržet tak jejich zájem
o současný svět a události kolem. Kontakt se staršími lidmi může být velmi
prospěšný i pro mladou generaci.
2.4.1. Rozvoj mezigeneračních vztahů ve spolupráci s poskytovateli sociálních
služeb
- realizace společných akcí seniorů s dětmi
- Den matek
- Letní seniorské hry
- jednodenní výlety s dobrovolníky ze ZŠ
- podzimní tvoření v DD Krnsko
- vánoční mezigenerační setkávání
Městské centrum komplexní péče, Domov U Anežky

Partneři

ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská, MŠ Města Benátky nad Jizerou, Mateřské centrum
Benátky nad Jizerou, Dětský domov Krnsko
Harmonogram Průběžný (aktivity pravidelné i příležitostné několikrát do roka)
Finanční
prostředky

Od pravidelných i příležitostných dárců, z rozpočtu MěCKP
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OPATŘENÍ 2.5 Podpora dobrovolnictví

Popis

Aktivity
Realizátor

Dobrovolnictví je důležitou součástí práce poskytovatelů sociálních a návazných
služeb. Proto je potřeba zvýšit povědomí o možnostech dobrovolnictví a postupně
ho rozšířit dle reálných potřeb města.
V současné době se dobrovolnické aktivity realizují v rámci Městského centra
komplexní péče Benátky nad Jizerou a domova pro seniory Domov U Anežky.
MěCKP úzce spolupracuje od roku 2014 se základními školami ve městě, vytváří
se tak dobrovolnická platforma, kdy starší žáci navštěvují klienty Městského
centra komplexní péče a pomáhají jim s různými úkony, případně je doprovázejí
na vycházkách. Spolupráce je založena na pravidelném setkávání. Žáci 8. a 9. tříd
docházejí do zařízení pravidelně v průběhu celého školního roku 1x v týdnu na 2
h. V průběhu této doby chodí zejména na vycházky s klienty / za doprovodu
personálu do blízkého okolí /většinou s klienty na vozíčku/. Dále s klienty pečou,
vaří, pracují v keramické dílně, hrají hry, povídají si a zpívají. V průběhu roku
zařízení pořádá s dobrovolníky jeden velký společný výlet. Každý z dobrovolníků
se vždy stará o svého klienta, poskytuje mu náležitou péči a dohlíží, aby měl
pohodlí a nic mu nechybělo. V průběhu roku jsou též pořádány soutěžní klání
„Letní seniorské hry“, kdy dobrovolníci s klienty tvoří soutěžní dvojice a plní
soutěžní úkoly, při kterých musí spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Dobrovolnickou činnost vykonává průměrně 10-15 žáků, kteří se v průběhu roku
střídají. Klienty domova pro seniory Městského centra komplexní péče také
pravidelně navštěvují maminky z Mateřského centra Benátky nad Jizerou se svými
dětmi. Domov pro seniory Domov U Anežky dále navštěvuje 8 dobrovolníků, děti
z mateřských školek, tento domov také v rámci dobrovolnické pomoci
spolupracuje s několika firmami v regionu. V roce 2017 proběhla v Benátkách
akce „Dobrovolník roku“.
2.5.1 Popsat současný stav v oblasti dobrovolnictví
2.5.2 Podporovat současné aktivity
2.5.3 Zvýšit povědomí obyvatel města o dobrovolnických aktivitách ve městě
2.5.4 Navrhnout možnost rozvoje dobrovolnictví a jeho odborného zajištění
Městské centrum komplexní péče, Domov U Anežky

Partneři

Místní občané a firmy, ZŠ Husovo náměstí, ZŠ Pražská, MŠ Města Benátky nad
Jizerou, Mateřské centrum Benátky nad Jizerou, Dětský domov Krnsko
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Dary od fyzických a právnických osob, finanční prostředky z rozpočtu jednotlivých
firem
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OPATŘENÍ 2.6 Podpora využívání společenské místnosti v zařízení Městského centra komplexní
péče (MěCKP) především klienty daného zařízení

Popis

Aktivity

Cílem tohoto opatření je zajistit klientům MěCKP prostor, který by měli k dispozici
neomezeně po celý týden ke společnému setkávání, jídlu a nejrůznějším aktivitám.
V současné době společenský sál MěCKP ke svému setkávání 3 x v týdnu využívá Klub
seniorů Benátky nad Jizerou, čímž jsou omezeny aktivity a společná setkání klientů
MěCKP, pro které je společenský sál jediným možným prostorem k setkání
a aktivitám.
2.6.1 Najít v rámci města prostory, kde by se mohli setkávat členové Klubu pro
seniory.
Viz opatření 2.1
Z tohoto důvodu byla 4. 6. 2018 podána za MěCKP žádost na Radu města s prosbou
o ponechání prostoru společenského sálu pouze pro klienty MěCKP. Dle rozhodnutí
Rady města ze dne 6. 6. 2018 však město nedisponuje jinými vhodnými prostory, kde
by se Klub pro seniory mohl scházet, a Rada města doporučila úpravu organizačního
řádu stanovujícího využívání prostoru společenského sálu.
I nadále však bude MěCKP vyvíjet snahu, aby prostor společenského sálu byl
ponechán pro potřeby jeho klientů bez časového omezení.

Realizátor

Město Benátky nad Jizerou, paní Růžena Dibitanzlová, vedoucí Klubu pro seniory,
Emilie Kalová, ředitelka MěCKP

Partneři

Město Benátky nad Jizerou

Harmonogram 2019
Finanční
prostředky

Z rozpočtu MěCKP
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Priorita č. 3 Bezbariérové a bezpečné město pro všechny
Občané města Benátky nad Jizerou se stále potýkají s různými formami bariér (stavební, smyslové,
komunikační). Jedná se o stavební bariéry ve veřejných institucí ch a ve veřejných prostorech. Bariéry
ztěžují, nebo dokonce znemožňují přístup do institucí méně pohyblivým občanům nebo rodičům
s kočárky. Konkrétně se jedná o některé ordinace, některé úřady a obchody ve městě.
V této souvislosti je také třeba zdůraznit nutnost zajištění bezpečnosti občanů, tzn. udržovat čistotu
chodníků a komunikací, zvláště v zimě, dále dbát na odstraňování psích exkrementů, zamezit parkování
aut na chodnících, udržovat veřejnou zeleň a funkční veřejné osvětlení apod. apod.,

Opatření vedoucí k naplnění priority
3.1. Aktualizace Generelu bezbariérovosti
3.2. Nastavení systému předávání informací o stavebních a dalších bariérách zodpovědným
subjektům
3.3. Mapování situace v oblasti bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením
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OPATŘENÍ 3.1. Aktualizace Generelu dopravy, mapování míry bezbariérovosti města

Popis

Aktivity

Realizátor

Ve městě Benátky nad Jizerou je mnoho stavebních překážek, které komplikují
pohyb zdravotně postiženým osobám, seniorům i matkám s kočárky. Jedná se o
chodníky ve městě, stavební překážky, chybí bezbariérové přechody pro chodce
apod.
Město Benátky nad Jizerou disponuje Generelem dopravy, který byl vypracován
v roce 2015. Jedná se o bezbariérový programový dokument, který komplexně
nejen popisuje situaci ve městě, ale také navrhuje základní řešení.
Cílem tohoto opatření je tento dokument aktualizovat a danou problematiku
kontinuálně sledovat i v následujícím období.
V souvislosti s touto problematikou je také doporučeno sledovat parkování aut ve
městě (lokality, kde bariéry vytvářejí zaparkované automobily), a dále mít přehled
o neudržované zeleni, která se rovněž může stát bariérou, kontrolovat funkčnost
veřejného osvětlení a také dostatek laviček ve městě (míst k odpočinku)
3.1.1. Informovat obyvatele Benátek nad Jizerou (neziskové organizace apod.) o
možnosti zapojení do aktualizace Generelu bezbariérovosti, tedy do mapování
míry „bariérovosti“ ve městě
3.1.2. Nastavit systém sběru informací ve spolupráci se správou majetku a rozvoje
města
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Obyvatelé města
Neziskové organizace v území
Komise Rady
Poskytovatelé sociálních služeb
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Rozpočet města
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OPATŘENÍ 3.2. Nastavení systému předávání informací o stavebních a dalších bariérách
zodpovědným subjektům

Popis
Aktivity
Realizátor

Ne vždy je odstranění těchto bariér v kompetencích města, důležité je však tyto
bariéry mapovat a v případě potřeby navázat komunikaci s kompetentními orgány.
Opatření navazuje na opatření 3.1
3.2.1. Nastavit systém předávání získaných informací (viz 3.1) kompetentním
orgánům a vyhodnocování jejich řešení
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Neziskové organizace v území
Komise Rady
Poskytovatelé sociálních služeb
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Finanční prostředky majitelů budov a veřejného prostranství
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OPATŘENÍ 3.3 Mapování situace v oblasti bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením

Popis

Aktivity

Realizátor
Partneři
Harmonogram
Finanční
prostředky

Bezbariérové bydlení podporuje seniory a osoby se zdravotním postižením
v jejich samostatnosti a menší závislostí na okolí. Bezbariérové bydlení je
potřeba zajišťovat ve spolupráci se samotnými uživateli. Prvořadé je
zmapování současného stavu (především v souvislosti s počtem
vícepodlažních obytných domů ve městě, které jsou bez výtahu).
3.4.1 Nastavit systém spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
v souvislosti s mapováním situace v oblasti bydlení seniorů a osob se
zdravotním postižením
3.4.2 Nastavit systém spolupráce s příslušnými odděleními Úřadu práce ČR
v souvislosti s mapováním situace v oblasti bydlení seniorů a osob se
zdravotním postižením
Město Benátky nad Jizerou
Komise Rady
Poskytovatelé sociálních služeb
Úřad práce ČR
Průběžně
Rozpočet města
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Priorita č. 4 Podpora prevence rizikových jevů u dětí a mládeže
Prostředek prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže je například poskytování terénních
sociálních služeb, podpora preventivních programů, realizovaných školami či dostatečná nabídka
volnočasových aktivit (viz Priorita č. 2).
Opatření vedoucí k naplnění priority
4.1.
Mapování potřebnosti terénní sociální práce s cílovou skupinou na děti a mládež
4.2.
Podpora programů primární prevence na školách
4.3.
Nastavení úzké spolupráce mezi OSPOD Mladá Boleslav a sociální pracovnicí města Benátky nad
Jizerou
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OPATŘENÍ 4.1. Mapování potřebnosti terénní sociální práce se zaměřením na cílovou skupinu děti a
mládež
Terénní program pro děti a mládež není v současné době na území města
zajištěn. Terénní pracovník v rámci realizace programu poskytuje mladým
lidem pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usiluje o to, aby
mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi
potenciálních rizik. Mimo jiné se také jedná o velmi efektivní „informační
kanál“ mezi sociálním odborem a danou skupinou neorganizovaných dětí
a mládeže na ulici.

Popis

Terénní práci lze realizovat buď bez zázemí, tzn. pouze ve formě přítomnosti
pracovníka v ulicích, nebo se zázemím v podobě stavební buňky, maringotky,
která je umístěna v lokalitě s největším výskytem cílové skupiny. Funguje
jako místo setkávání s pracovníkem, zázemí pro drobné sportovní vybavení
či společenské hry, které jsou mládeži k dispozici apod. Výhodou mobilního
zázemí je možnost jeho přemístění v případě přesunu cílové skupiny do jiné
lokality.
Realizaci terénního programu je v následujícím období možné (v případě
zjištěné potřebnosti) doplnit o služby nízkoprahového zařízení dle reálné
potřeby v území.

Aktivity

Realizátor
Partneři

3.1.1 Monitorování negativních jevů ve vztahu k dětem a mládeži (nastavení
užší spolupráce s terénními pracovníky Semiramis z.ú., nastavení spolupráce
s Policií ČR, nastavení spolupráce s OSPOD Mladá Boleslav)
3.1.2 Monitorování potřebnosti terénní sociální práce cílené na děti a mládež
3.1.3 Monitorování možností získání finančních prostředků na terénní
sociální práce zaměřené na děti a mládež
Město Benátky nad Jizerou ve spolupráci s organizací Semiramis z.ú.

Harmonogram

Neziskové organizace v území
Poskytovatelé sociálních služeb
Policie ČR
OSPOD Mladá Boleslav
Průběžně

Finanční prostředky

Rozpočet města
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OPATŘENÍ 4.2. Podpora programů primární prevence na školách

Popis

Aktivity
Realizátor

Smyslem primární prevence na školách je výchova k předcházení či oddálení
rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního
sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových
situací.
Pro realizaci těchto aktivit musí mít školy materiální, personální a finanční
podmínky.
4.2.1 Monitorování realizace programů primární prevence na základních školách,
nastavení předávání informací mezi jednotlivými školami a poskytovateli
primárních programů
4.2.2 Podpora realizace programů primární prevence na školách v území
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Neziskové organizace v území
Poskytovatelé sociálních služeb
Policie ČR
OSPOD Mladá Boleslav
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Rozpočet škol
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OPATŘENÍ 4.3. Nastavení úzké spolupráce mezi OSPOD Mladá Boleslav a sociální pracovnicí města
Benátky nad Jizerou

Realizátor

V péči o ohrožené děti a mládež je nezbytná systematická spolupráce všech
zainteresovaných osob, tedy spolupráce sociální pracovnice MÚ Benátky nad
Jizerou a OSPOD Mladá Boleslav.
V současné době spolupracuje OSPOD Mladá Boleslav s více než 20 klienty
z Benátek nad Jizerou (řeší se především výchovné problémy nezletilých, krádeže,
experimentování s návykovými látkami, nespolupráce ve škole, absence při plnění
školní docházky). V oblasti náhradní rodinné péče spolupracují pracovnice OSPOD
Mladá Boleslav s dalšími 8 rodinami. V minulých letech míval OSPOD Mladá
Boleslav úřední den jednou za měsíc přímo v Benátkách nad Jizerou. Asi před 3 lety
se tento den zrušil, i když byla pracovnice OSPOD Mladá Boleslav benáteckými
klienty kapacitně vytížena.
Tato spolupráce poskytne oběma stranám potřebné informace.
Podpora této spolupráce má své uplatnění i v oblasti prevence či depistáže.
4.3.1 Realizace schůzky mezi vedením města a vedením OSPOD Mladá Boleslav za
účelem obnovení úředních hodin OSPOD Mladá Boleslav v Benátkách nad Jizerou
4.3.2 Nastavení pravidelného setkávání sociální pracovnice města Benátky nad
Jizerou a OSPOD Mladá Boleslav
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

OSPOD Mladá Boleslav

Popis

Aktivity

Harmonogram Do 1/2019
Finanční
prostředky

Rozpočet města
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Priorita č. 5 Mapování potřeb v oblasti tzv.„sociálního“ bydlení na území města
Město Benátky nad Jizerou disponuje vlastním bytovým fondem (včetně ubytovny pro osoby bez přístřeší
a tzv. „sociálních“ bytů). Účelem této priority je zlepšit využívání městského bytového fondu tak, aby
odrážel aktuální potřeby obyvatel města.
Opatření vedoucí k naplnění priority
5.1.
Mapování potřeb obyvatel v oblasti bydlení (v souvislosti s potřebami „sociálního bydlení“)
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OPATŘENÍ 5.3. Mapování potřeb obyvatel v oblasti bydlení (v souvislosti s potřebami
„sociálního bydlení“)

Popis

Vývoj poslední doby vede k tomu, že vysoké výdaje na bydlení zatěžují rozpočty
mnohých domácností (nejedná se o nájemné samotné, ale také o energie, náklady
na údržbu apod.). I toto má vliv na skutečnost, že ve společnosti existuje skupina
obyvatel, která je znevýhodněna v přístupu k bydlení nebo tito lidé (mnohdy
i rodiny s dětmi či senioři) žijí v nevyhovujícím bydlení. Jedná se především o osoby
znevýhodněné na pracovním trhu (z důvodu zdravotního postižení, snížených
kompetencí apod.), matky samoživitelky, příslušníky etnických menšin apod.
Aby mohlo město (jakožto hlavní poskytovatele „sociálního bydlení“) těmto
osobám a rodinám adekvátně pomoci jejich bytovou situaci řešit, je třeba, aby
mělo dostatek informací – tedy vědělo o osobách, které se ocitají v tíživé bytové
situaci, a znalo jejich potřeby související s bydlením.

Aktivity
Realizátor

5.3.1 Nastavit systém spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v souvislosti
s mapováním situace v oblasti bydlení.
5.3.2 Nastavit systém spolupráce s příslušnými odděleními Úřadu práce ČR
v souvislosti s mapováním situace v oblasti bydlení
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Komise Rady
Poskytovatelé sociálních služeb
Úřad práce ČR
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Město Benátky nad Jizerou
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Priorita č. 6 Rozvoj informování o sociálních službách
Informovanost je v oblasti sociálních služeb nesmírně důležitá.
Jedná se nejen o informace o poskytovatelích sociálních a návazných služeb, ale také o informace o tom,
jaké jiné formy pomoci jsou dostupné pro osoby v nepříznivé sociální situaci (např. dávky státní sociální
podpory apod.).
Opatření vedoucí k naplnění priority
6.1 Průběžně informovat občany různými formami o možnostech dostupné pomoci, péče a
podpory v území

OPATŘENÍ 6.1. Průběžně informovat občany různými formami o možnostech dostupné pomoci,
péče a podpory na daném území
Popis

Aktivity

Realizátor

Cílem tohoto opatření je zajištění informovanosti veřejnosti o nabídce sociálních
služeb, služeb návazných a dalších forem pomoci různými formami a
prostřednictvím různých komunikačních kanálů.
6.1.1 Oslovení občanů města prostřednictvím zpravodaje – informovanost
o sociálních službách a kontaktech, na které se mají v případě potřeby obracet.
6.1.2 Nastavit systém spolupráce s lékaři za cílem zvýšení informovanosti
o sociálních službách v území
6.1.3 Oslovení občanů města prostřednictvím webových stránek města –
informovanost o sociálních službách a kontaktech, na které se mají v případě
potřeby obracet.
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Poskytovatelé sociálních služeb
Neziskové organizace
Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Rozpočet města
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Priorita č. 7 Podpora Městského centra komplexní péče (MěCKP) – Benátky nad Jizerou
– příspěvková organizace
Jedná se o významného poskytovatele sociálních služeb na území města Benátky nad Jizerou. Zachování
či rozšíření finanční podpory je důležité pro zajištění provozu služby a poskytování služby potřebným
obyvatelům města.
Opatření vedoucí k naplnění priority
7.1 Podpora stávajících sociálních služeb poskytovaných MěCKP
7.2. Podpora MěCKP v rozšiřování svých služeb (kapacity, registrované sociální služby na základě
zdůvodněné potřeby)
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OPATŘENÍ 7.1. Podpora stávajících sociálních služeb poskytovaných MěCKP

Popis

Aktivity

Cílem tohoto opatření je udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jedná
se o pečovatelskou službu, domov pro seniory, odlehčovací službu a denní
stacionář.
Pečovatelská služba: terénní služba (služba poskytovaná v domácím prostředí
klientů) ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin osobám od 27 let se
zdravotním, kombinovaným či tělesným postižením a seniorům. Kapacita služby je
45 klientů. V roce 2017 tuto službu využilo 37 klientů, z toho bylo 30
obyvatel Benátek nad Jizerou.
Domov pro seniory je pobytová služba pro osoby od 60 let, v současné době má
kapacitu 40 klientů, v roce 2017 jeho služby využilo 50 klientů.
Odlehčovací služba je pobytová služba určená osobám od 27 let se
zdravotním, kombinovaným či tělesným postižením a seniorům. Služba je
poskytována po dobu maximálně 3 měsíců. Kapacita služby je v současné době 10
lůžek ve 3 pokojích. V roce 2017 využilo tuto službu 46 klientů, z toho bylo 21
obyvatel Benátek nad Jizerou.
Denní stacionář je služba pro osoby od 27 let se zdravotním, kombinovaným či
tělesným postižením a pro seniory, určena pro denní pobyty klientů, o které v
průběhu pracovní části dne nemohou pečovat jejich rodinní příslušníci. Služby
denního stacionáře jsou poskytovány od 7:00 do 15.30. Kapacita služby jsou 4
klienti, v roce 2017 tuto službu využívalo 5 klientů, z toho 3 z Benátek nad Jizerou.
7.1.1 Dlouhodobě zajistit vyrovnaný rozpočet MěCKP, který bude reflektovat
aktuální potřeby občanů Benátek nad Jizerou.
7.1.2 Zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb – udržení a rozvoj zdravé
firemní kultury MěCKP, průběžné proškolování zaměstnanců MěCKP v oblasti
kvality péče i aktuálních trendů sociální práce.
7.1.3 Zajištění dostatečného objemu investičních prostředků pro modernizaci
a obnovu materiálního zázemí poskytovaných služeb.
7.1.4 Monitorování a vyhodnocování potřeb občanů Benátek nad Jizerou
a zohlednění zjištěných skutečností při plánování a realizaci sociálních služeb.
7.1.5 Spolupráce s neziskovým sektorem a ostatními poskytovateli sociálních
služeb ve městě.

Realizátor

MěCKP
Město Benátky nad Jizerou

Partneři

Poskytovatelé sociálních služeb na území města Benátky nad Jizerou
Dobrovolníci
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Harmonogram Průběžně
Finanční
prostředky

Prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtu MěCKP a města Benátky nad Jizerou
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OPATŘENÍ 7.2. Podpora MěCKP v rozšiřování svých služeb (kapacity, registrované sociální služby
na základě zdůvodněné potřeby)

Popis

Aktivity

Realizátor

Cílem tohoto opatření je podpora rozšiřování služeb na základě doložené
potřebnosti v území, k tomuto účelu je vhodné využívat proces komunitního
plánování.
a) Potřeba rozšíření pečovatelské služby, vyplývající z poptávky z řad
stávajících i potenciálních klientů.
Rozšíření provozní doby pečovatelské služby je jedno z doporučení projektu
„Pečovatelská služba, příležitost pro život doma“. Rozšíření provozní doby
pečovatelské služby tak zajistí nejen pacientům domácí péče také péči
pečovatelskou a umožní jim tak dožít důstojně v domácím prostředí.
b) Postupná modernizace domova pro seniory.
c) Sladění kapacity poskytovaných služeb s poptávkou zájemců o službu.
d) Zajištění plného vytížení služby denní stacionář. Dle našich zjištění plyne
nižší poptávka po této službě z neinformovanosti obyvatel.
7.2.1 Rozšíření pečovatelské služby - jak počtu úvazků, tak provozní doby
pečovatelské služby ze stávajících 8 hodin denně 5 dní v týdnu na 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.
7.2.2 Postupná modernizace domova pro seniory – potřeba rekonstrukce
koupelen, WC a vchodů na jednotlivé pokoje – realizace začne
pravděpodobně na podzim roku 2018, část nákladů na rekonstrukci bude
hrazena z dotace MPSV, kde město uspělo se svou žádostí na tento účel
v programu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních
služeb“.
7.2.3 Rozšíření kapacity domova pro seniory o tzv. paliativní lůžka se zvýšenou
péčí pro klienty na konci života (možná nástavba na střeše MěCKP).
7.2.4 Monitorování a vyhodnocování potřeb občanů města prostřednictvím
přenosu informací mezi sociálními pracovníky, jednotlivými poskytovateli
sociálních služeb, praktickými lékaři a zaměstnanci terénních služeb MěCKP.
7.2.5 Oslovení občanů města prostřednictvím zpravodaje – informovanost
o službách a kontaktech, na které se mají v případě potřeby obracet.
7.2.6 V případě doložení potřeby služby, kterou nemohou stávající sociální
služby ve městě uspokojit, je nutné zajistit předání této informace sociálnímu
odboru Magistrátu ORP Mladá Boleslav, jehož prostřednictvím lze zažádat o
rozšíření úvazků v síti či registraci nové služby.
MěCKP
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Partneři
Harmonogram

Město Benátky nad Jizerou, Magistrát města Mladá Boleslav, občané města
Benátky nad Jizerou a okolních obcí
Průběžně

Finanční
prostředky

Prioritně ze státního rozpočtu – dotace prostřednictvím Středočeského kraje,
z rozpočtu MěCKP, z rozpočtu Města Benátky nad Jizerou
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Priorita č. 8 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, osob s nižší mírou
kompetencí, rodičů malých dětí
Osoby se zdravotním postižením či osoby jinak na otevřeném pracovním trhu znevýhodněné neočekávají
od pracovního zařazení pouze seberealizaci v pracovní oblasti a zvýšení příjmu, ale také navázání
sociálních kontaktů. Uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce (např. osob se zdravotním
postižením, osoby pečujících, osob bez domova) je však problematické.

Opatření vedoucí k naplnění priority
8.1 Podpora subjektů nabízejících různé formy zaměstnávání osob na pracovním trhu znevýhodněných
8.2 Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na klasickém pracovním trhu, podpora zkrácených
a flexibilních úvazků
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OPATŘENÍ 8.1. Podpora subjektů nabízejících různé formy zaměstnávání osob znevýhodněných na
pracovním trhu
V Benátkách nad Jizerou v této oblasti působí od roku 2014 organizace
PROGRESPO - progresivní sociální poradenství. Ve své chráněné dílně nabízí
pracovní uplatnění osobám, které jsou na běžném pracovním trhu znevýhodněné.
Jedná se o jednoduchou manuální činnost.
V současné době je v dílně na zkrácené úvazky zaměstnáno 15 osob s těžším
zdravotním postižením, z toho 4 s trvalým bydlištěm v Benátkách n/J a 2 pracovní
místa na plný úvazek zajišťují asistentky také s trvalým bydlištěm v Benátkách n/J.
Další osoby evidujeme v pořadníku uchazečů o zaměstnání.

Popis

Od května 2018 se chráněná dílna stěhuje z Pražské 743 na Husovo náměstí 60,
kde je větší kapacita, s tím souvisí možnost navýšení pracovních míst a navýšení
stávajících zkrácených úvazků. Jednoduchá kompletační činnost bude rozšířena o
balení biopotravin. V současné chvíli probíhá rekonstrukce prostor na vlastní
náklady dílny a jednání s hygienou a hasiči, ale také s Úřadem práce v Mladé
Boleslavi.
Prostory na Husově náměstí 60 jsou v majetku města. V současné době je
v nájemní smlouvě jako podpora ze strany města nastaven snížený nájem po dobu
15 let.

Realizátor

Dále je doporučeno vytvářet na území města podmínky a podporovat další
subjekty v různých formách zaměstnávání osob znevýhodněných na pracovním
trhu (sociální podnikání, chráněná pracovní místa apod.).
8.1.1 Rekonstrukce a vybavení nových prostor na Husově náměstí č. 60, jednání
s úřady ohledně nového zaměření dílny - balení biopotravin.
8.1.2 Zachování podpory města formou sníženého nájmu
8.1.3 Podpora (propagace tématu, podpora ze strany města) dalších subjektů
v různých formách zaměstnávání osob znevýhodněných na pracovním trhu
Jana Holíková - OSVČ, statutární zástupce chráněné dílny

Partneři

---

Harmonogram

Rekonstrukce prostor - květen 2018

Finanční
prostředky

Náklady na rekonstrukci (Progrespo - progresivní sociální poradenství) cca 430 tis.

Aktivity
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OPATŘENÍ 8.1. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na klasickém pracovním trhu, podpora
zkrácených a flexibilních úvazků
Podle odhadů v současné době každý desátý obyvatel naší země trpí více či méně
závažným stupněm postižení. Proto je třeba s touto skupinou počítat i v oblasti
zaměstnanosti. V současné době jsou nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
hodnoceny jako nedostačující, nedochází k účelnému propojování obou cílových
skupin – osob se zdravotním postižením a zaměstnavatelů.

Popis

Z tohoto důvodu je velmi efektivní vedle obvyklých a zavedených způsobů
podpory zaměstnávání podporovat i další formy zaměstnávání osob
znevýhodněných na pracovním trhu. Ideální je v tomto směru spolupráce města
s neziskovými subjekty, které nabízejí tzv. podporované zaměstnávání.
V Benátkách nad Jizerou v současné době nabízí podporované zaměstnávání
organizace PROGRESPO - progresivní sociální poradenství. Město Benátky nad
Jizerou v současné době s firmou spolupracuje formou zadávání zakázek na
údržbu městské zeleně, úklid veřejného prostranství apod.
V této souvislosti se také setkáváme s malou informovaností o dané
problematice nejen u zaměstnavatelů, ale také u osob se zdravotním postižením.

Aktivity

Realizátor
Partneři
Harmonogram
Finanční
prostředky

8.1.1 Zachování stávající spolupráce s organizací Progrespo – progresivní
sociální poradenství v souvislosti se zakázkami města.
8.1.2 Zvýšení informovanosti o dané problematice (ve vztahu
k zaměstnavatelům, osobám znevýhodněným na trhu práce)
8.1.3 Podpora neziskových organizací působících v této oblasti, a to formou
jejich prezentace v daném území i v rámci místní komunity (vánoční trhy
apod.)
Progrespo – progresivní sociální poradenství
Město Benátky nad Jizerou
Neziskové organizace
Progrespo – progresivní sociální poradenství
Průběžně
Rozpočet Města Benátky nad Jizerou
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Priorita č. 9 Monitoring problematiky zadluženosti obyvatel města (předlužení, exekuce)
Vysoká míra zadlužení, exekuce a jejich mnohočetnost je stále více jedním z nejtíživějších současných
celospolečenských problémů. Podíl obyvatel, kteří se ocitají v nepříznivé finanční situaci, stoupá.
Tento problém se ve vysoké míře také týká obyvatel Benátek nad Jizerou, v současné době je jedna
čtvrtina benáteckých občanů starších 15 let v exekuci. Meziroční nárůst mezi roky 2016 a 2017 činí 3,2
procentního bodu (počet osob v exekuci tak vzrostl cca o 200 osob).
Opatření vedoucí k naplnění priority
9.1 Monitoring problematiky zadluženosti obyvatel města
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OPATŘENÍ 9.1. Monitoring problematiky zadluženosti obyvatel města

Popis

Aktivity
Realizátor
Partneři
Harmonogram
Finanční
prostředky

Monitoring dané problematiky je důležitý především v souvislosti se zajištěním
finančního a dluhového poradenství na území města. V současné době obyvatelé
území za službami dluhového a finančního poradenství dojíždějí do Mladé
Boleslavi, Nymburka, případně do Prahy. Lidé, kteří se ocitají ve finančních
problémech, však nemají dostatek finančních prostředků na dojíždění za odborníky
do vzdálených měst, navíc i v těchto městech jsou kapacity služeb nedostatečné
a objednací lhůty dlouhé. Služby hrazené klientem jsou pro tyto osoby
nedostupné.
(Např. exekuce je nejčastěji řešené téma ve službě mladoboleslavského
poskytovatele Poradna LUMA / Odborné sociální poradenství. Tato poradna
poskytuje poradenství, sepisuje potřebné listiny a poskytuje pomoc směřující
k povolení oddlužení. V roce 2017 ji využilo 10 benáteckých obyvatel, v prvním
čtvrtletí roku 2018 pak 3 obyvatelé.)
9.1.1 Monitoring počtu obyvatel v exekuci, sledování problematiky předluženosti
9.1.2 Monitoring potřebnosti bezplatných poradenských služeb v oblasti finanční
a občansko-právní
9.1.3 Vyhodnocení monitoringu a případné zajištění vhodné formy pomoci
Město Benátky nad Jizerou
Poskytovatelé sociálních služeb
Průběžně
Město Benátky nad Jizerou
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6

ZPŮSOB MONITORINGU A VYHODNOCOVÁNÍ PLATNÉHO PLÁNU

Komunitní plán pracuje se třemi úrovněmi monitorovacích ukazatelů. Na základní úrovni jde o ukazatele
udržitelnosti procesu, které zajišťují pokračování započatého procesu komunitního plánování sociálních
služeb a služeb návazných na území města Benátky nad Jizerou.
V druhé rovině doporučujeme vypracovat ukazatele dopadu všech opatření, které z komunitního plánu
vyplývají. Mají dlouhodobý efekt, měřitelný na konci a v průběhu procesu formou průzkumu vhodně
zvolených indikátorů dle dané oblasti.
Nejkonkrétnější podobu mají ukazatele, které hodnotí průběh a výsledky jednotlivých opatření. Nastavení
výsledků/výstupů jednotlivých opatření doporučujeme dopracovat u každého opatření předkládaného
plánu.
Mimo jiné jedním z ukazatelů, jak proces komunitního plánování funguje a pokračuje, jsou setkávání
pracovních skupin, která musejí mít přesná pravidla. Na území města Benátky nad Jizerou budou probíhat
setkání pracovních skupin na základě skutečné potřeby, bude z nich pořízen zápis a prezenční listina.
Setkání Koordinační skupiny doporučujeme realizovat minimálně 1x v roce, jedenkrát v roce také
doporučujeme vypracovat zprávu o průběhu plnění plánu – vyhodnocení jeho naplňování.
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