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Úvod 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Poděbrady 2023 - 2025 je klíčovým dokumentem v 
procesu rozvoje sociálních a návazných služeb v území. 
 
Na základě průběhu procesu plánování sociálních služeb v našem území došlo ke stanovení priorit ORP 
Poděbrady. 
 
Tvorbu plánu i následnou realizaci stanovených priorit je důležité vnímat v kontextu obecného systému 
řízení a financování sítě sociálních služeb. 
 
Níže uvedené priority byly projednány a následně připomínkovány Koordinační skupinou. Finální verze 
priorit zpracovaná na základě připomínek byla členům Koordinační skupiny zaslaná e-mailem dne 20. 
září 2021. Navazuje na ně Akční plán rok 2023. V následujícím období budou zpracovány akční plány 
na roky 2024 a 2025. 
 
Priority jsou celky definující oblasti, které je nutné v následujících letech řešit. Navazující rozpracovaná 
opatření upřesňují a vymezují soubor aktivit/kroků, které je nutné vykonat k naplňování těchto priorit. 
 
Harmonogram plnění jednotlivých opatření je dán délkou jednotlivých akčních plánů, tj. délkou 1 roku. 
 
Akční plán na rok 2023 navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Poděbrady 2023 – 
2025. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Přehled priorit na období 2023 – 2025 a opatření na rok 20231 

 

Priorita č. 1  

PODPORA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, INFORMOVANOSTI A SPOLUPRÁCE  

Opatření 1. 1.: Rozvoj informovanosti o sociálních a návazných službách 

Opatření 1. 2.: Rozvoj procesu plánování a spolupráce v rámci celého území 

Opatření 1. 3.: Rozvoj práce s dobrovolníky 

Opatření 1. 4.:   Podpora udržení přerozdělování finančních prostředků města a spádových obcí  

 

Priorita č. 2  

PODPORA PORADENSKÝCH A PODPŮRNÝCH SLUŽEB  

Opatření 2. 1.: Rozvoj odborného sociálního poradenství a služeb v krizi pro různé cílové skupiny 

Opatření 2. 2.:  Rozvoj dluhového poradenství a zvýšení jeho dostupnosti v celém území ORP 

Opatření 2. 3.: Podpora bezplatného právního poradenství 

Opatření 2. 4.: Podpora psychologického a psychologicko-pedagogického poradenství 

 

Priorita č. 3  

ROZVOJ DOSTUPNÉHO BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY I JEDNOTLIVCE 

Opatření 3. 1.: Rozvoj dostupného bydlení pro různé cílové skupiny v celém území ORP 

Opatření 3. 2.: Podpora azylového bydlení 

Opatření 3. 3.: Vznik krizového bydlení 

Opatření 3. 4.:  Snížení bariérovosti bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením v městě Poděbrady 

 

 

 

                                                           
1 V tomto textu jsou používány termíny: podpora, rozvoj a vznik v následujících významech: 

PODPORA - jedná se o udržení současných služeb a jejich rozsahu/kapacity/časové dostupnosti/cílových skupin apod.  
ROZVOJ - jedná se o službu/y, které v našem území působí a je potřeba je rozšířit kapacitně, cílovými skupinami, časovou dostupností, 
činnostmi služby, včetně dostupnosti v rámci území.  
VZNIK - jedná se o službu, která v našem území dostupná není a je potřeba. Pod pojmem vznik je myšleno i zajištění služby, která působí 
mimo naše území.  
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Priorita č. 4  

ROZVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI, MLÁDEŽÍ A RODINAMI OHROŽENÝMI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Opatření 4. 1.: Rozvoj terénní práce s dětmi a mládeží 

Opatření 4. 2.: Podpora nízkoprahových služeb (nízkoprahového klubu) pro děti a mládež 

Opatření 4. 3.: Rozvoj terénní práce s rodinou v území ORP 

Opatření 4. 4.:   Podpora pěstounských rodin 

Opatření 4. 5.:  Rozvoj skupinové práce 

Opatření 4. 6.:  Zajištění asistovaných kontaktů 

 

 

Priorita č. 5  

ROZVOJ SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI OHROŽENÝMI RIZIKOVÝMI JEVY 

Opatření 5. 1.: Rozvoj terénní práce s osobami závislými a závislostmi ohroženými v území ORP 

Opatření 5. 2.: Rozvoj terénní a ambulantní práce s jednotlivci v území ORP  

Opatření 5. 3.:   Vznik zázemí a koordinace potravinové a materiální pomoci v území ORP 

Opatření 5. 4.:  Podpora jednorázové finanční podpory lidem v nouzi 

 

Priorita č. 6  

PODPORA SETRVÁNÍ OBČANŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

Opatření 6. 1.: Podpora pečovatelských služeb a služeb osobní asistence 

Opatření 6. 2.: Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Opatření 6. 3.: Podpora služeb sociální rehabilitace 

Opatření 6. 4.: Rozvoj terénních odlehčovacích služeb 

Opatření 6. 5.: Podpora domácí zdravotní péče 

Opatření 6. 6.: Podpora terénní hospicové péče 

Opatření 6. 7.: Podpora chráněného bydlení a samostatné formy bydlení pro osoby se zdravotním   

postižením 

Opatření 6. 8.: Podpora denních stacionářů 

Opatření 6. 9.: Podpora sociálně terapeutických dílen 

Opatření 6. 10.:  Rozvoj bezbariérové individuální dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením 

Opatření 6. 11.: Rozvoj bezbariérovosti města Poděbrady a spádových obcí ORP 
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Opatření 6. 12.: Rozvoj služeb pro děti a dospělé s PAS a další 

Opatření 6. 13.:  Podpora neformálních pečujících 

 

Priorita č. 7  

PODPORA POBYTOVÝCH SLUŽEB  

Opatření 7. 1.: Podpora domovů pro seniory 

Opatření 7. 2.: Podpora dostupnosti služby domov se zvláštním režimem 

Opatření 7. 3.:  Podpora dostupnosti služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

Opatření 7. 4.: Rozvoj pobytových odlehčovacích služeb 

Opatření 7. 5.:  Podpora služeb týdenního stacionáře 

 

Priorita č. 8   

PODPORA VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM 

Opatření 8. 1.: Podpora vzdělávání seniorů, seniorských zájmových skupin a organizací  

Opatření 8. 2.: Individuální podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin 

ohrožených sociálním vyloučením 

Opatření 8. 3.: Podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním 

postižením 

 

Akční plán a jeho jednotlivá opatření jsou rozpracována do projektových karet, které obsahují:   

 cílovou skupinu2, 

 zdůvodnění potřebnosti a návrh řešení, 

 aktivity k naplnění opatření, 

 kritéria naplnění,  

 realizátory a partnery,  

 předpokládané finanční náklady, 

 možné zdroje financování.  

 

 

 

                                                           
2 V dokumentu se uvádějí cílové skupiny s i bez vazby k ORP Poděbrady. Ve všech případech je ale vazba 
cílových skupin na území ORP podmínkou. Neuvádění specifikace u některých cílových skupin je z důvodu 
zachování stručnosti textu. 
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Priorita č. 1. Podpora procesu plánování sociálních služeb, informovanosti a spolupráce 

 

Opatření 1.1.   Rozvoj informovanosti o sociálních a návazných službách 

 

Cílová skupina 

Občané žijící na území ORP Poděbrady 
Poskytovatelé veřejných služeb působících na území ORP Poděbrady – 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb, nestátní neziskové organizace, 
úřady, školy, lékaři, knihovny apod. 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Zajištění informovanosti občanů o možnostech řešení jejich životních situací je 
klíčové, a proto je důležité srozumitelnou informovanost o sociálních a 
návazných službách rozvíjet prostřednictvím stávajících informačních 
platforem a kanálů a zároveň hledat informační cesty nové.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba osvěty mezi zdravotnickými zařízeními, 
poskytovateli sociálních služeb a sociálními pracovnicemi na úřadech. Dále je 
potřeba zvýšit informovanost o sociální oblasti směrem k občanům, městům a 
spádovým obcím ORP, tzn. průběžné informování ze strany poskytovatelů 
sociálních služeb, přehled kontaktů na zdroje pomoci a další důležité 
informace ze sociální oblasti na webových stránkách města Poděbrady (jako 
obce s rozšířenou působností) apod. 
V roce 2021 byly aktualizované webové stránky města Poděbrady, kde byla 
nově vytvořena sekce Sociální oblast: https://www.mesto-
podebrady.cz/socialni-oblast/ms-38107, která nabízí rychlou a snadnou 
orientaci v nabídkách pomoci při řešení tíživé životní situace. Jsou zde uvedeny 
kontakty na poskytovatele sociálních a návazných služeb, na krizové linky a 
informace od Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady (OSPZ). 
Mimoto jsou zde zveřejňovány informace i z procesu KPSS. 
Informace ze sociální oblasti jsou na webových stránkách města Poděbrady 
zveřejňovány i na Portálu občana:  
https://portal.mesto-podebrady.cz/obcan/?parent=0/undefined.  
Informace ze sociální oblasti zveřejňuje na svých webových stránkách i Městec 
Králové: https://www.mesteckralove.cz/sluzby/socialni-sluzby/. Rámcové 
informace, případně zveřejněný Katalog sociálních a návazných služeb, lze 
nalézt i na webových stránkách některých spádových obcí (např. obec Pátek, 
Libice nad Cidlinou apod.).  
Dalším důležitým nástrojem podpory informovanosti je pravidelně 
aktualizovaný Katalog sociálních a návazných služeb. Katalog představuje 
služby obyvatelům města Poděbrady i spádových obcí ORP. Jeho pravidelná 
aktualizace je pro zajištění informovanosti občanů o možnostech řešení jejich 
životních situací důležitá. Současně je důležitá jeho efektivní distribuce, tzn. 
dostupnost ve veřejných institucích, zdravotnických zařízení apod. Katalog byl 
naposledy aktualizovaný v roce 2021, a to v elektronické i tištěné verzi (v 
nákladu 1000 ks). Obě verze byly distribuovány do všech spádových obcí ORP 
a poskytovatelům sociálních služeb. Tištěná verze byla dále distribuována 
poskytovatelům návazných služeb, do veřejných institucí (zdravotnická 
zařízení, školy, policie, knihovny apod.). Výtisky k distribuci bude v dalším 
období zajišťovat OSPZ MěÚ Poděbrady i Oddělení sociální péče Městec 
Králové.  
Podpůrným informačními materiály jsou také letáky poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb, kteří je pravidelně vydávají a distribuují na různá veřejná 
místa. Mimo tyto letáky byl v roce 2022 v rámci procesu komunitního 
plánování vydán leták s důležitými kontakty pro starosty spádových obcí, 
kterým byl distribuován.  
V podpoře informovanosti o sociálních a návazných službách hraje důležitou 
roli OSPZ MěÚ Poděbrady, Oddělení sociální péče Městec Králové, 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb a další subjekty v území. Dalším 
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informačním kanálem je měsíčník Poděbradský zpravodaj, kde jsou otiskovány 
příspěvky poskytovatelů, je využíván pro potřeby OSPZ apod. Informačními 
kanály jsou i aplikace Mobilní rozhlas, facebook města Poděbrady a noviny 
vydávané spádovými obcemi, případně Nymburský deník. 
Návrh řešení: 
Je třeba sekci Sociální oblast na webových stránkách města Poděbrady, 
Katalog sociálních a návazných služeb i informace ze sociální oblasti na 
webových stránkách spádových obcí ORP i v dalším období aktualizovat tak, 
aby informace o možné pomoci v nich zveřejňované byly aktuální, přehledné 
a srozumitelné. Zároveň je důležité ověřovat zájem o dotisk tištěné verze 
Katalogu a zmapovat místa, kde by měl být k dispozici tak, aby jeho distribuce 
byla efektivní. Dále je důležité zachovat, případně rozšířit, stávající informační 
platformy, hledat další řešení podpory informovanosti v území. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Pravidelně (minimálně 1x za rok) aktualizovat sekci Sociální oblast na 
webových stránkách města Poděbrady i informace ze sociální oblasti na 
webových stránkách města Městec Králové: 
o Získat aktuální informace od poskytovatelů v území 
o Zpracovat a uveřejnit získaná data 

- Pravidelně (1x za 2 roky) aktualizovat Katalog: 
o Získat aktuální informace od poskytovatelů v území 
o Zpracovat získaná data 
o V případě zjištěné potřeby zajistit tisk a distribuci 
o Zmapovat místa, kde je zajištění dostupnosti Katalogu efektivní 

- Využívat další informační platformy (Portál občana, facebook, mobilní 
rozhlas, webové stránky a noviny spádových obcí, informace od 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb apod.) 

- Hledat další řešení podpory informovanosti (besedy, přednášky, 
komunikace se zdravotnickými zařízeními, spolupráce poskytovatelů a 
spádových obcí ORP apod.) 

Kritéria naplnění 

 

- Zveřejněný aktualizovaný Katalog v elektronické verzi na webových 
portálech (Poděbrady, Městec Králové, spádové obce, poskytovatelé 
sociálních a návazných služeb apod.) 

- Vytištěný aktualizovaný Katalog (na základě zjištěné potřeby)  
- Pravidelně aktualizovaná sekce Sociální oblast na webových stránkách 

města Poděbrady 
- Pravidelně aktualizované informace ze sociální oblasti na webových 

stránkách města Městec Králové 
- Počet příspěvků v místním tisku a na webových stránkách měst a obcí na 

území ORP 
- Využívání dalších informačních platforem či řešení podpory informovanosti 

v území ORP  

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři - Město Poděbrady 

Partneři 
- Město Městec Králové a spádové obce ORP 

- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

- Další veřejné instituce (školy, lékaři, policie, knihovny apod.) 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Náklady spojené s aktualizací informací v Katalogu, na informačních 
platformách apod. 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje (Katalog) 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové, rozpočty spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 1.2.   Rozvoj procesu plánování a spolupráce v rámci celého území 

 

Cílová skupina 

Občané žijící na území ORP Poděbrady 
Poskytovatelé veřejných služeb působících na území ORP Poděbrady – 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb, nestátní neziskové organizace, 
úřady, školy, lékaři, knihovny apod. 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
V území se podařilo navázat na probíhající proces plánování rozvoje sociálních 
a návazných služeb v městě Poděbrady a rozšířit ho do území ORP, 
spolupracovat s aktivními subjekty z řad poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb, zapojit do procesu spádové obce. Mimoto se podařilo vytvořit 
analytické dokumenty, které jsou důležitými podklady pro strategii v oblasti 
sociálních a návazných služeb pro období 2023-2025. Výsledkem je 
zmapovaná situace v území ORP z hlediska potřeb občanů, poskytovaných 
sociálních a návazných služeb, demografických údajů a finančních toků na 
sociální oblast. Dále byla vytvořena Koordinační skupina KPSS pro ORP, která 
doplňuje činnost Koordinační komise pro plánování sociálních služeb města 
Poděbrady. Pozitivem je udržení pozice Koordinátora KPSS na městě, který je 
klíčovým pracovníkem pro zapojené organizace a koordinaci jednotlivých 
aktivit v městě Poděbrady. 
Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. naplňování jednotlivých opatření 
strategie, je důležité zajišťovat kontinuální koordinaci celého procesu, 
pravidelný monitoring, vyhodnocování a nastavení akčních plánů 
na následující období. Je třeba udržovat a rozvíjet zapojení občanů do procesu 
plánování, zintenzivnit komunikaci se spádovými obcemi ORP Poděbrady a 
jejich obyvateli, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a prohloubení 
spolupráce mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb v území i mimo 
něj. Dále motivovat a podporovat poskytovatele k rozšíření nabídky služeb ve 
vazbě k navržené strategii. 
Aby výše uvedený proces plánování byl naplňován, je důležité zajistit jeho 
koordinaci nejen v městě Poděbrady, ale i v území ORP. V současné době je 
proces zajištěn v městě Poděbrady Koordinátorkou KPSS. Proces v území ORP 
lze zajistit: 
- rozšířením působení Koordinátorky KPSS na celé území ORP 
- vytvořením nové pozice Koordinátora/ky pro území ORP (a vzájemná 

spolupráce obou koordinátorů/ek). 
Důležitou podmínkou zajištění procesu v celém území je pokračování činnosti 
Koordinační skupiny KPSS pro ORP a její propojení s činností Koordinační 
komise pro plánování sociálních služeb města Poděbrady a dalšími komisemi 
(např. Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů, Komise 
dětí a mládeže, Komise prevence kriminality apod.). 
Nedílnou součástí procesu plánování je i udržení a rozvíjení vzájemné 
spolupráce zainteresovaných subjektů, tj.  rozvoj spolupráce města Poděbrady 
se spádovými obcemi ORP (např. v oblasti informování starostů/představitelů 
obcí, v oblasti zajištění zázemí pro poskytovatele sociálních a návazných 
služeb, kteří do obcí zajíždějí), a to formou letáků, setkávání starostů apod., 
dále rozvoj spolupráce měst a obcí s neziskovými organizacemi, školami a 
dalšími institucemi, pravidelná setkání poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb a Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady, případně 
Oddělení sociální péče Městec Králové. 
Návrh řešení: 
Je třeba zajistit udržitelnost procesu plánování nejen v městě Poděbrady, ale i 
v celém území ORP. Podmínkou udržitelnosti je působení koordinátora KPSS 
jak ve městě Poděbrady, tak v celém území ORP, dále všech stávajících komisí 
a Koordinační skupiny KPSS pro ORP. Dále je třeba udržet a rozvíjet vzájemnou 
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spolupráci zainteresovaných subjektů v území a hledat další formy spolupráce 
v území ORP. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zajistit koordinaci procesu KPSS v území ORP 
- Udržet pracovní pozici koordinátora KPSS pro město Poděbrady 
- Prezentovat výstupy strategie před zástupci spádových obcí ORP a širokou 

veřejností 
- Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat platný Plán, respektive akční plány 
- Realizovat setkávání Koordinační skupiny ORP, Koordinační komise pro 

plánování sociálních služeb města Poděbrady a dalších komisí 
- Realizovat pravidelná setkávání zainteresovaných subjektů v území, tj. 

Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady, Oddělení sociální 
péče Městec Králové, poskytovatelů sociálních a návazných služeb, města 
Poděbrady, spádových obcí ORP, další veřejných institucí apod.  

- Zajistit kontinuální metodickou podporu procesu 

Kritéria naplnění 
 

- Zajištěná koordinace procesu KPSS v městě Poděbrady i v území ORP 
- 1x ročně vyhodnocení Akčního plánu 
- Počet setkání Koordinační skupiny KPSS ORP 
- Počet setkání Koordinační komise pro plánování sociálních služeb města 

Poděbrady 
- Počet setkání dalších komisí 
- Počet dalších setkání 
- Zajištěná metodická podpora procesu 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři - Město Poděbrady 

Partneři 

- Město Městec Králové 
- Spádové obce ORP 
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
- Další veřejné instituce 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady spojené s koordinací procesu KPSS v městě Poděbrady a celém 
území ORP 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- ESF 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 1.3.   Rozvoj práce s dobrovolníky 

Cílová skupina Uživatelé sociálních a návazných služeb působících v ORP Poděbrady 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Dobrovolnictví je důležitým aspektem udržitelného rozvoje, potažmo 
komunity. Dobrovolník je člověk, který z dobré vůle, ve svém volném čase a 
bez nároku na odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí. 
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může 
poskytnout ostatním. Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba starší 15-ti 
let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností rozhodne 
poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného 
personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a 
doplňuje. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba zajištění koordinované sítě 
dobrovolníků pro celé ORP napříč cílovými skupinami. V současné době v 
území ORP Poděbrady s dobrovolníky spolupracují někteří poskytovatelé 
sociálních i návazných služeb. Služby dobrovolníků jsou využívány i v oblasti 
doučování klientů OSPOD. Jejich činnost ale není koordinovaná, není zde 
zaveden ucelený systém dobrovolnické činnosti.  
Návrh řešení: 
Vhodným řešením je vytvořený fungující systém dobrovolnické činnosti, který 
vhodně doplňuje poskytované služby, zejména v oblasti volnočasových a 
zájmových aktivit, sociálně terapeutických a aktivizačních činností, při 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a uspokojování 
duševních potřeb uživatelů. 
Systém dobrovolnické činnosti, tzn. koordinovanou síť dobrovolníků pro území 
ORP, může zajistit jak poskytovatel sociálních, tak návazných služeb, případně 
jiný subjekt. Podmínkou je navázání spolupráce s ostatními poskytovateli 
s cílem zjištění potřeb jejich uživatelů a zároveň navázání spolupráce 
s institucemi, jako jsou např. školy, volnočasové zájmové spolky pro mládež, 
seniory apod., které mohou být důležitým zdrojem zájemců o dobrovolnictví. 
Mimoto je vhodné hledat inspiraci v jiných územích, kde dobrovolnická činnost 
funguje, případně u realizátorů dobrovolnictví (např. Lata, PětP, Hestia apod.).   

Aktivity k naplnění opatření 

- Ověřit zájem poskytovatelů sociálních a návazných služeb o dobrovolníky 
- Zmapovat potřeby uživatelů sociálních a návazných služeb v oblasti 

dobrovolnictví 
- Zmapovat/vytipovat možné realizátory dobrovolnické činnosti v území ORP 
- Navázat spolupráci s institucemi, které mohou být zdrojem zájemců o 

dobrovolnictví (např. školy, volnočasové zájmové spolky pro mládež, 
seniory apod.) 

- Realizovat osvětu o přínosu dobrovolnictví 
- Vyjasnit finanční náklady na zajištění systému dobrovolnické činnosti 

v území a zmapovat možné finanční zdroje  
- Zajistit realizátora dobrovolnické činnosti v území ORP a finanční podporu 
- Navrhnout další postup v podpoře rozvoje systému dobrovolnické činnosti 

v území ORP 

Kritéria naplnění 

 

- Ověřený zájem poskytovatelů sociálních a návazných služeb o dobrovolníky 
- Zmapované potřeby uživatelů sociálních a návazných služeb v oblasti 

dobrovolnictví 
- Přehled možných realizátorů dobrovolnické činnosti v území ORP 
- Přehled možných finančních zdrojů a vyjasnění celkových finančních 

nákladů 
- Vyjasněný realizátor dobrovolnické činnosti a finanční podpora 
- Počet dobrovolníků ve službách 
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- Navázaná spolupráce s institucemi, které jsou zdrojem zájemců o 
dobrovolnictví 

- Vyhodnocení dalšího postupu 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 

Partneři 

- Město Městec Králové 
- Spádové obce ORP 
- Potencionální koordinátor dobrovolníků  
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
- Další veřejné instituce 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Náklady spojené se zavedením systému dobrovolnické činnosti v území 
ORP 

Možné zdroje financování 

- MV ČR 
- MPSV ČR 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Další zdroje dle individuálních možností, např. MAS Mezilesí 
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Opatření 1.4.   Podpora udržení přerozdělování finančních prostředků města a spádových obcí 

Cílová skupina Poskytovatelé sociálních a návazných služeb působících v ORP Poděbrady 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Město Poděbrady má pro sociální oblast zřízený programový dotační program 
- Program na podporu sociální a zdravotní oblasti (P08). Jeho pravidla byla 
aktualizovaná v roce 2020. Hodnocení žádostí a doporučení k přidělení dotací 
je v kompetenci Koordinační komise komunitního plánování sociálních služeb 
města Poděbrady. Mimoto přerozděluje finanční prostředky z rozpočtu města 
formou mimořádných dotací, na základě smluv o poskytování služby či 
veřejnoprávních smluv a dalších (např. dary).  
Město Městec Králové nemá definovaný dotační program na podporu sociální 
oblasti a finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu města jsou poskytovány na 
základě jednotlivých předložených žádostí či na základě smluv o poskytování 
služeb, případně darem.  
Jak vyplývá z analýzy „Popis finančních zdrojů systému sociálních služeb v ORP 
Poděbrady“, v rámci ORP je dalších 33 spádových obcí, z nichž je u cca 25 - 27 
obcí (počet se ve sledovaných letech 2017 – 2019 liší) možné identifikovat 
v rozpočtu jakýkoliv příspěvek na sociální oblast. Ostatní obce nemají 
definovaný dotační program na podporu sociální oblasti a finanční příspěvky 
jsou poskytovány na základě smluv o poskytování služeb (veřejnoprávních 
smluv), případně darem.    
Pro udržení, případně zlepšení, situace v oblasti sociální pomoci je klíčová 
komunikace zástupců měst a obcí s poskytovateli sociálních a návazných 
služeb, a to v případech, ať už se jedná o předání informací o dostupných, 
nových či zaniklých službách pro občany území ORP, nebo o rozdělování 
finančních prostředků pro poskytovatele sociálních a návazných služeb 
z rozpočtů měst a obcí. 
Návrh řešení: 
Je třeba udržet současný systém přerozdělování finančních prostředků 
z rozpočtu města Poděbrady, včetně jeho pravidelné aktualizace. V ostatních 
obcích ORP je třeba udržet poskytování finančních prostředků na sociální 
oblast, případně rozvíjet danou oblast ve smyslu nastavení transparentních 
pravidel pro přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu obce.  
Dále je třeba zajistit pravidelnou komunikaci zástupců měst a obcí s 
poskytovateli sociálních a návazných služeb. 

Aktivity k naplnění opatření 

- V rámci města Poděbrady hodnotit žádosti o poskytnutí dotace dle 
nastavených pravidel a v souladu se schválenou strategií pro oblast 
sociálních a návazných služeb 

- V ostatních obcích ORP udržet poskytování finančních prostředků na 
sociální oblast, případně nastavit transparentní pravidla pro rozdělování 
finančních prostředků z rozpočtu obce 

- Aktivní aktualizace informací od jednotlivých zástupců poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb 

- Individuální setkávání s poskytovateli sociálních a návazných služeb 
nad problémy, které se ve městě nebo spádovém území vyskytují 
a potřebou jejich financování 

Kritéria naplnění 

 

- Přerozdělení finančních prostředků města Poděbrady dle aktuálních 
pravidel 

- V rámci města Poděbrady monitoring pravidel pro rozdělování finančních 
prostředků města, v případě potřeby jejich aktualizace 

- Poskytování finančních prostředků na sociální oblast z rozpočtů 
spádových obcí ORP 

- Setkání zástupců města Poděbrady a spádových obcí ORP s poskytovateli 
sociálních a návazných služeb 
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- 1x ročně aktualizované informace o poskytovatelích sociálních a 
návazných služeb 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři - Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 

Partneři 
- Město Městec Králové 
- Spádové obce ORP 
- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Finanční prostředky na poskytování sociálních a návazných služeb v území 
ORP 

Možné zdroje financování 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
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Priorita č. 2. Podpora poradenských a podpůrných služeb 

 

Opatření 2.1.   Rozvoj odborného sociálního poradenství a služeb v krizi pro různé cílové skupiny 

 

Cílová skupina 
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené  
Osoby v krizi 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Odborné sociální poradenství je jedním ze základních pilířů sociálních služeb. 
Jedná se o službu, která je otevřená prakticky všem občanům. Často slouží jako 
místo prvního kontaktu člověka se sociálními službami.  
Službu odborného sociálního poradenství poskytuje v území organizace LUXOR 
Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb - Sociální poradna Komunitního 
centra, po – pá 8-12h, st a čt 13-15h, poradenství seniorům, osobám se 
zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním; kapacita 
v Krajské síti sociálních služeb byla v roce 2019 0,63 úvazků v přímé práci 
(pozn. pro rok 2021 je kapacita stejná). 
Významným poskytovatelem odborného sociálního poradenství v území je 
Respondeo, z.s. Provozuje zde Občanskou poradnu, která kromě oblasti 
dluhového poradenství poskytuje právní informace z následující široké škály 
oblastí - majetkoprávní vztahy, občanské soudní řízení, rodina a mezilidské 
vztahy, pracovněprávní vztahy, trestní právo, sociální dávky a ochrana 
spotřebitele. Poradna funguje v ORP na 2 místech, a to v Poděbradech (T.G. 
Masaryka 1130/18, každý 1. a 3. pátek v měsíci 9-12h) a Městci Králové (nám. 
Republiky 1 – budova radnice, každá 2. středa v měsíci 13-17h). Celková 
kapacita v Krajské síti sociálních služeb pro celý Středočeský kraj byla v roce 
2019 5,75 úvazků v přímé práci (pozn. pro rok 2021 navýšení na 5,8 úvazků). 

Dalšími poskytovateli sociální služby odborné sociální poradenství, která je pro 
obyvatele ORP Poděbrady dostupná, jsou:  

- Domácí hospic Nablízku, z.ú. (ambulantně poskytovaná v Lysé nad 
Labem, terénní služba dostupná pro obyvatele celého území ORP 
Poděbrady) 

- Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje 
(ambulantně poskytovaná v Nymburce) 

- SEMIRAMIS z. ú. (ambulantně poskytovaná v Nymburce, od roku 
2022 nejen práce s rodinami, ale poradenství a individuální terapie 
dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let) 

- RSOP z.s. (ambulantně poskytovaná v Nymburce) 
- Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (ambulantně poskytovaná 

v Kolíně) 
- Domácí hospic Srdcem, z.ú. (ambulantně poskytovaná v Kolíně).  

Mimoto je zde poskytováno sociální poradenství v různých oblastech v Centru 
poradenských služeb, kontaktní místo POSEZ (Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to pondělí 8-12h sociální pracovník, 12-
15:30 psycholožka, út 8-17h právník, čt, pá 8-12:30 sociální pracovník. 
V roce 2022 plánuje CSZS Poděbrady o.p.s. registraci sociální služby odborné 
sociální poradenství v min. kapacitě 0,5 úvazku, která přispěje k navýšení 
kapacity sociální služby pro území ORP.  
Více k poskytovanému poradenství CSZS Poděbrady o.p.s. v Opatření č. 2.2., 
2.3. a 2.4.   
Oblastí dluhového poradenství se zabývá Opatření č. 2.2., oblastí bezplatného 
právního poradenství Opatření č. 2.3. 
Důležitou podpůrnou službou pro osoby v krizi je sociální služba Intervenční 
centrum. V Intervenčním centru je na základě vykázání ze společného obydlí 
nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby 
nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. 
Pomoc Intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti 
osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí 
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nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se Intervenční 
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Služby Intervenčních 
center jsou poskytovány bezplatně. Poskytovatelem této sociální služby je 
Respondeo, z.s., a to v ambulantní formě v Nymburce a terénní formě v celém 
okrese Nymburk. Obě formy jsou obyvatelům ORP Poděbrady dostupné. 
Nadstandardní podporou uživatelů jsou služby právníka.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba nadále poskytovat a rozvíjet odborné 
sociální poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Velmi důležitá je 
časová flexibilita/dostupnost. Dále je třeba podporovat službu Intervenčního 
centra v ambulantní i terénní formě. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity odborného sociálního 
poradenství v území, dále podporovat jejich navýšení v Krajské síti sociálních 
služeb Středočeského kraje (viz navýšení kapacity služby Centrem sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. minimálně o 0,5 úvazku od roku 2022). 
Dále je třeba udržet spolupráci s Intervenčním centrem.   

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacity služeb a v případě odborného sociálního 
poradenství podporovat jeho navýšení (pro rok 2022 navýšení kapacity 
minimálně o 0,5 úvazku – registrace služby CSZS Poděbrady o.p.s., v dalších 
letech dle zjištěné poptávky) 

- V případě navýšení kapacit jednat s Krajským úřadem Středočeského kraje 
o navýšení stávající kapacity v Krajské síti sociálních služeb 

- Zachovat finanční podporu služeb ze strany měst Poděbrady, Městec 
Králové, případně spádových obcí ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Navýšená kapacita služby odborné sociální poradenství min. o 0,5 úvazku 
- Závěry z jednání se Středočeským krajem o navýšení kapacity odborného 

sociálního poradenství v Krajské síti sociálních služeb, v případě dalších 
jednání o navýšení kapacity této služby závěry z jednání s příslušnými 
poskytovateli 

- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Zachovaná finanční podpora služeb ze strany měst Poděbrady, Městec 

Králové, případně jiné spádové obce ORP 

Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Realizátoři sociální služby odborné sociální poradenství působící 
v Poděbradech, Městci Králové: 
o Respondeo, z.s. 
o LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 
o Domácí hospic Nablízku, z.ú.  
o Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. (registrace 

služby v roce 2022) 
- Realizátoři sociální služby odborné sociální poradenství (mimo ORP) 

dostupné pro obyvatele ORP:  
o RSOP z.s. 
o Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje  
o SEMIRAMIS z. ú.  
o Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.  
o Domácí hospic Srdcem, z.ú. 

Partneři 
- Města Poděbrady a Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 

opatření 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci sociálních služeb odborné sociální poradenství 
a intervenční centrum 

Možné zdroje financování 
- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
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- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 2.2.   Rozvoj dluhového poradenství a zvýšení jeho dostupnosti v celém území ORP 

 

Cílová skupina Osoby v dluhové pasti či dluhovou pastí ohrožené  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Podíl obyvatel, kteří řeší finanční problémy, stále stoupá. Ať se jedná o exekuce 
(v roce 2019 bylo v ORP 1946 obyvatel Poděbrad v exekuci, z toho bylo 9 
seniorů, počet exekucí na osobu činilo 5,8), zadlužení apod. Tyto osoby 
potřebují odbornou pomoc, není však vždy v jejich finančních možnostech 
využívat služby placené. Z uvedeného je zřejmá potřeba dluhového 
poradenství, a to nejen v městě Poděbrady a Městci Králové, ale i v dalších 
spádových obcí ORP, jejichž dostupnost je problematičtější. Velmi důležitá je 
časová flexibilita/dostupnost. Značné části klientů je nutné poskytnout 
poradenství flexibilně s minimální čekací lhůtou. 
Finanční a dluhové poradenství je, kromě dalších oblastí poradenství, 
poskytováno v rámci Centra poradenských služeb Poděbrady, kontaktní místo 
POSEZ (Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to po        
8-12h sociální pracovník, út 8-12h sociální pracovník, 12-17h právník, čt 8-
12:30 právník, pá 8-12:30 sociální pracovník. Na činnost POSEZu finančně 
přispívá Středočeský kraj a město Poděbrady.  
Dále v území působí Občanská poradna, kterou provozuje organizace 
Respondeo, z.s. Občanská poradna, kromě oblasti dluhového poradenství, 
poskytuje právní informace z široké škály oblastí (viz Opatření č. 2.1.). Poradna 
funguje v ORP na 2 místech, a to v Poděbradech (T.G. Masaryka 1130/18, 
každý 1. a 3. pátek v měsíci 9-12h) a Městci Králové (nám. Republiky 1 – budova 
radnice, každá 2. středa v měsíci 13-17h). Celková kapacita v Krajské síti 
sociálních služeb pro celý Středočeský kraj byla v roce 2019 5,75 úvazků 
v přímé práci (pozn. pro rok 2021 navýšení na 5,8 úvazků). Tato kapacita 
zahrnuje odborné sociální poradenství, viz Opatření č. 2.1., v rámci které je, 
mimo jiné, řešena i oblast dluhového poradenství. Na činnost služby přispívají 
města Poděbrady a Městec Králové.  
Dalším poskytovatelem dluhového poradenství v terénní formě je v území ORP 
Romodrom o.p.s. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba nadále poskytovat a rozvíjet dluhové 
poradenství pro osoby ohrožené dluhovou pastí, a to v rámci celého území 
ORP. Problematická je i nedostupnost akreditovaných služeb v oblasti 
oddlužení.   
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity dluhového 
poradenství v území, případně jednat o navýšení kapacit tak, aby, kromě 
Poděbrad a Městce Králové, bylo dostupné i pro obyvatele dalších spádových 
obcí ORP. Dále je důležité rozvíjet spolupráci s akreditovanými službami 
v oblasti oddlužení a tím přispívat ke zvýšení jejich dostupnosti pro obyvatele 
ORP. Účinným řešením by bylo zřízení této služby na území ORP Poděbrady. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacity dluhového poradenství, v případě zvýšené 
poptávky iniciovat jednání s poskytovateli poradenství o možném navýšení 
stávajících kapacit s cílem zvýšení dostupnosti dluhového poradenství 
v dalších, problematičtěji dostupných, spádových obcích ORP 

- V případě poptávky po navýšení kapacit jednat s Krajským úřadem 
Středočeského kraje o možnostech navýšení stávající kapacity v Krajské síti 
sociálních služeb 

- Aktivně vyhledávat, potažmo spolupracovat s akreditovanými službami 
v oblasti oddlužení, případně iniciovat zřízení této služby na území ORP 
Poděbrady (Seznam akreditovaných osob je seznamem vedeným 
Ministerstvem spravedlnosti ČR podle § 418h zákona č. 182/2006 Sb., o 
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úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) 

- Zachovat finanční podporu služby ze strany měst Poděbrady, Městec 
Králové, případně dalších spádových obcí ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu k poradenství a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- V případě dohody o navýšení kapacity závěry z jednání se stávajícími 
poskytovateli, se Středočeským krajem, případně s dalšími poskytovateli 

- Počet osob, kterým bylo dluhové poradenství poskytnuto 
- Navázaná spolupráce s akreditovanými službami v oblasti oddlužení, 

případně zřízená akreditovaná služba v oblasti oddlužení na území ORP 
Poděbrady 

- Zachovaná finanční podpora služeb ze strany měst Poděbrady, Městec 
Králové, případně jiné spádové obce ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Realizátoři dluhového poradenství: 
o Centrum poradenských služeb Poděbrady (Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.) 
o Respondeo, z.s. 
o Romodrom o.p.s. 

Partneři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Město Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Spádové obce ORP  

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci dluhového poradenství 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 2.3.   Podpora bezplatného právního poradenství 
 

Cílová skupina Obyvatelé ORP Poděbrady 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Podíl obyvatel, kteří řeší problémy z různých oblastí, stále stoupá. Ať se jedná 
o exekuce (v roce 2019 bylo v ORP 1946 obyvatel Poděbrad v exekuci, z toho 
bylo 9 seniorů, počet exekucí na osobu činilo 5,8), zadlužení, konflikty v rodině, 
vztahové problémy, rozvodové situace, spory rodičů při výchově dětí, 
výchovné problémy dětí apod. Tyto osoby potřebují odbornou pomoc, není 
však vždy v jejich finančních možnostech využívat placené právní služby. 
Z uvedeného je zřejmá potřeba bezplatného právního poradenství, a to nejen 
v městě Poděbrady, ale i v dalších spádových obcích ORP.  
Bezplatné právní poradenství je dostupné v rámci Centra poradenských služeb 
Poděbrady, kontaktní místo POSEZ (Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s.), a to ambulantně v  út 8-17h v městě Poděbrady, mimoto 
vyjíždí právník do terénu v rámci celého území ORP, a to především za klienty 
jiných služeb CSZS Poděbrady o.p.s. (a to i do pěstounských rodin, viz Opatření 
č. 4.4.). K zajištění poptávky z řad ostatních zájemců o právní poradenství 
v terénu chybí dostatečné kapacity. 
Právník také působí v Intervenčním centru, které provozuje Respondeo, z.s. 
v Nymburce (viz Opatření č. 2.1.). Pro klienty plní funkci obecného zmocněnce 
(zástupce účastníka soudního nebo správního řízení, který není advokátem a 
zastupuje ho na základě plné moci), mimoto zde funguje jako odborná 
podpora pro pracovníky Intervenčního centra a Občanské poradny.  
Dále působí v Poděbradech Komise městského ombudsmana, a to jako 
prostředník mezi občany a městem (https://www.mesto-
podebrady.cz/komise-mestskeho-ombudsmana/os-1255).  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba nadále poskytovat a rozvíjet bezplatné 
právní poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci, a to v celém území 
ORP. Velmi důležitá je časová flexibilita/dostupnost. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity bezplatného právního 
poradenství v území ORP, případně jednat o navýšení jeho kapacit, zejména 
v terénní formě.   

Aktivity k naplnění opatření 

- Ve spolupráci s městem Poděbrady a Centrem sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s. zajišťovat v Poděbradech podporu pracoviště 
bezplatného právního poradenství v rámci Centra poradenských služeb 
Poděbrady 

- Podporovat činnost právníka v rámci Intervenčního centra, které provozuje 
Respondeo, z.s. 

- Spolupracovat s Komisí městského ombudsmana (Poděbrady) 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 
- Zachovat stávající kapacity bezplatného právního poradenství, v případě 

zvýšené poptávky iniciovat jednání s poskytovateli služby o možném 
navýšení stávajících kapacit, zejména v terénní formě 

- Mapovat možné finanční zdroje, např. z rozpočtů spádových obcí ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Udržení, případně navýšení současné kapacity bezplatného právního 
poradenství v území ORP 

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Finanční podpora služby  

Finanční a organizační zajištění opatření 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pln%C3%A1_moc
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Realizátoři 

- Realizátoři bezplatného právního poradenství: 
o Centrum poradenských služeb Poděbrady (Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.) 
o Respondeo, z.s. 
o Město Poděbrady (Komise městského ombudsmana) 

Partneři 
- Město Městec Králové  
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci bezplatného právního poradenství 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 2.4.   Rozvoj psychologického a psychologicko-pedagogického poradenství  

Cílová skupina 
Osoby v krizi  
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Podíl obyvatel, kteří řeší náročné životní situace, např. vztahové problémy, 
spory rodičů při výchově dětí, jiné konflikty v rodině, výchovné problémy dětí 
apod., stále stoupá. Zvýšenou potřebu psychologické a psychoterapeutické 
pomoci lze očekávat i v souvislosti s následky pandemie Covid-19. Řada lidí, 
kteří potřebují pomoc psychologa, ale nemohou, vzhledem k jejich finančním 
možnostem, využívat služby placené.  
Bezplatné psychologické poradenství je pro obyvatele ORP Poděbrady 
dostupné v rámci prostor Centra poradenských služeb Poděbrady (Centrum 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.). Nabízí bezplatnou rodinnou 
a individuální terapii zacílenou na rodiny v péči OSPOD na základě spolupráce 
s Odborem sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady, což umožňuje 
poskytnout klientům komplexní odbornou pomoc. Mimoto funguje zdarma 
psycholožka v kontaktním místě POSEZ, kde lidé naleznou pomoc, podporu a 
zapojení v nejrůznějších oblastech, dále poskytuje psychologickou podporu 
pěstounským rodinám či rodinám, které doprovází v rámci hospicové péče. Na 
činnost POSEZu finančně přispívá Středočeský kraj. 
Dále v území působí Speciálně pedagogické centrum (SPC) Poděbrady, které 
nabízí poradenskou, diagnostickou a metodickou podporu při výchově 
a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, 
pedagogům a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti. Veškeré služby jsou 
bezplatné. SPC rozšiřuje své služby i o vzdělávací aktivity pro pedagogické 
pracovníky. Spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami - v programu Cesta (skupinové setkávání rodičů ve 
spolupráci s DDM Symfonie Poděbrady, více viz Opatření č. 6.13.). 
Mimoto v území poskytují služby jednotliví psychologové a psychoterapeuti 
(pro dospělé individuální, párová a rodinná terapie apod.), v rámci některých 
místních škol působí školní psychologové. V území chybí  ambulantní 
psychiatrická péče pro děti do 18 let. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity psychologického a 
psychologicko-pedagogického poradenství (bezplatného i za úhradu), 
případně jednat o navýšení jeho kapacit. Mimoto je třeba podporovat zajištění 
dostupnosti psychiatrické péče pro děti do 18 let. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Ve spolupráci města Poděbrady a Centra sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s. zajišťovat v Poděbradech podporu pracoviště Centra 
poradenských služeb Poděbrady 

- Podporovat činnost Speciálně pedagogického centra (SPC) Poděbrady 
- Zachovat stávající kapacity poradenství, v případě zvýšené poptávky 

iniciovat jednání s poskytovateli poradenství o možném navýšení 
stávajících kapacit 

- Podporovat zajištění dostupnosti psychiatrické péče pro děti do 18 let 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu k poradenství a jeho dostupnosti. 
- Mapovat možnosti bezplatného psychologického poradenství dopravně 

dostupného pro obyvatele ORP 
- Mapovat možné finanční zdroje 
- Zachovat finanční podporu měst a obcí ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Zachovaná, v případě poptávky navýšená kapacita psychologického a 
psychologicko-pedagogického poradenství v území ORP Poděbrady 

- Zmapované možnosti dostupné psychiatrické  péče pro děti do 18 let  
- Počet osob, kterým bylo poradenství poskytnuto 
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- Zachovaná finanční podpora poradenství ze strany měst a obcí ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Realizátoři psychologického či psychologicko-pedagogického poradenství: 
o Centrum poradenských služeb, POSEZ (Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.)  
o Speciálně pedagogické centrum (SPC) 
o Školní psychologové působící v místních školách 
o Další psychologové a psychoterapeuti 

Partneři 

- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Spádové obce ORP 
- Realizátoři dopravně dostupného poradenství (a psychiatrické péče pro 

děti do 18 let) pro obyvatele ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci psychologického a psychologicko-
pedagogického poradenství 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet města Poděbrady 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Úhrady uživatelů poradenství 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Priorita č. 3. Rozvoj dostupného bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny a jednotlivce 

Opatření 3.1.   Rozvoj dostupného bydlení pro různé cílové skupiny v celém území ORP 

Cílová skupina Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení  

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Cílem rozvoje dostupného bydlení by mělo být snižování počtu lidí žijících v 
nevyhovujících a nestandardních formách bydlení a naplnění bytových potřeb 
různých cílových skupin (především seniorů, osob se zdravotním postižením či 
mladých rodin).  
Péče o bydlení, především ve smyslu sociálního bydlení, je doménou obcí 
(uspokojení potřeb v oblasti bydlení je klíčovou funkcí samostatné působnosti 
obce tak, jak to definuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 35, odstavec 2, a 
dále § 38 ukládá obcím povinnost pečovat o zachování rozvoje svého majetku). 
Při nastavování systému dostupného bydlení je zároveň nezbytná pravidelná 
spolupráce obcí a poskytovatelů sociálních a návazných služeb v území. 
Rozvoj bydlení v území je především významně podmíněn udržením, případně 
navýšením, počtu bytů ve vlastnictví měst a obcí a nastavením způsobu jeho 
efektivního využití s ohledem na sociální aspekty.  
Je třeba si také uvědomit, že zatímco bytový fond je ve vlastnictví jednotlivých 
měst a obcí, většina zaměstnanců Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ 
Poděbrady vykonává státní správu v rámci celého ORP Poděbrady. Je proto 
důležité i oblast bydlení řešit v rámci celého území, ve spolupráci se všemi 
obcemi. 
V současné době má byty vyčleněné k sociálním účelům celkem 11 obcí ve 
spádovém území ORP Poděbrady, a to: Činěves, Dlouhopolsko, Dymokury, 
Chroustov, Kněžice, Městec Králové, Opolany, Oseček, Poděbrady, Podmoky, 
Sokoleč. Celkem se jedná o 58 bytů v obcích I. a II. typu. Ve vlastnictví města 
Poděbrady je v současné době celkem 477 bytů, z toho 106 je vyčleněných jako 
byty zvláštního určení, respektive byty vyčleněné k sociálním účelům – byty s 
pečovatelskou službou, byty se zvláštním režimem a bezbariérové, což 
představuje 22 % městského bytového fondu. Konkretizace typů bytů 
zvláštního určení je interním označením města Poděbrady. Výstavbu bytů k 
sociálním účelům plánuje 8 obcí, konkrétně: Dymokury, Choťánky, Městec 
Králové, Opočnice, Opolany, Podmoky, Sokoleč, Záhornice. Celkem je tak 
naplánovaná výstavba minimálně 50 bytů. 
Návrh řešení: 
Je důležité, aby obce disponovaly alespoň minimálním bytovým fondem. Dále 
je důležité při přidělování bytů ve vlastnictví měst a obcí zohledňovat sociální 
aspekt tak, aby byl vyčleněný bytový fond města využíván osobami, rodinami, 
pro které je nedostupný jiný způsob řešení bytové potřeby s ohledem na 
vysoké ceny bytů, vysoké komerční nájemné či vysoké kauce.  
Součástí zvyšování míry dostupnosti bydlení by také mělo být zajištění 
dostupných poradenských služeb v oblasti prevence ztráty a eliminace rizika 
segregace a koncentrace bytů pro klienty jedné cílové skupiny na jednom 
místě. Mimoto je vhodné v rámci přidělování i při správě bytů pro sociální 
účely spolupracovat s Odborem sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady 
(Poděbrady) či Oddělením sociální péče (Městec Králové). 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacity bytového fondu měst a obcí 
- Zohlednit současné kapacity bytového fondu obcí a vyčlenit z něj byty, 

které by umožnily nastavit systém sociálního/dostupného bydlení 
- Provázat sociální a bytovou politiku, které odpovídá např. dostupnost 

krizového bydlení či zmíněného sociálního/dostupného bydlení 
- V rámci pravidel pro přidělení bytů k sociálním účelům nastavit realizaci 

sociální práce (ve spolupráci s terénními sociálními službami, Odborem 
sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady, Oddělením sociální péče 
Městec Králové), včetně např. podmínky nastavení individuálního plánu na 
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poskytování sociální práce, pravidelných návštěv sociálních pracovnic, 
pravidelného vyhodnocování apod. 

- V rámci spolupráce měst a obcí v území nastavit systém vzájemného 
informování a sdílení zkušeností a zároveň sjednotit pravidla sociálního 
bydlení v ORP 

- Monitorovat dotační tituly na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci 
bytového fondu měst a obcí 

Kritéria naplnění 

 

- Počet obecních bytů začleněných do systému sociálního/dostupného 
bydlení 

- Počet uspokojených žadatelů o byty v systému sociálního/dostupného 
bydlení 

- Počet uspokojených žadatelů o byty zvláštního určení 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady – v rovině koordinace tohoto opatření 
- Spádové obce ORP 

Partneři - Partneři z komerční sféry 
- Poskytovatelé sociálních služeb – v rovině terénní sociální práce 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Celkové náklady na výstavbu a údržbu bytového fondu 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Dotační tituly 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 3.2.   Podpora azylového bydlení  

Cílová skupina Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení  

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
V území existuje poptávka po azylovém bydlení jak pro jednotlivce, tak pro celé 
rodiny, proto je v plánovaném období potřeba hledat možnosti zajištění 
azylového bydlení pro jednotlivce, matky/otce s dětmi, úplné i vícečetné 
rodiny, a to ve spolupráci Odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady 
a poskytovatelů sociální služby azylového bydlení mimo území ORP Poděbrady. 
Nejbližší azylové domy se nacházejí v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi 
(pro matky s dětmi), v Lysé nad Labem (pro muže), v Mladé Boleslavi (pro 
matky s dětmi) a v Praze (pro různé cílové skupiny). 
Návrh řešení: 
Lidem ocitajícím se v náročné životní situaci/nepříznivé sociální situaci spojené 
se ztrátou bydlení by měla být zajištěna podpora prostřednictvím dostupnosti 
azylového bydlení, a to nejen pro matky s dětmi, ale také pro rodiny, muže i 
ženy.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Spolupracovat s poskytovateli sociální služby azylového bydlení mimo 
území ORP za účelem zajištění služby pro obyvatele ORP Poděbrady 

- Hledat možné finanční zdroje na podporu poskytovatelů zajišťujících službu 
pro obyvatele ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 
- Navrhnout další postup v podpoře dostupnosti služby azylové bydlení pro 

jednotlivé cílové skupiny 

Kritéria naplnění 

 

- Zjištěná poptávka po této službě 
- Počet osob, kterým je služba azylového bydlení zprostředkovaná 
- Pokrytá poptávka po sociální službě azylové bydlení 

- Přehled možných finančních zdrojů a celkových nákladů 
- Vyhodnocení dalšího postupu 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady – v rovině koordinace tohoto opatření 

Partneři - Poskytovatelé sociální služby azylové bydlení 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Konkrétní náklady na zajištění poskytování služby azylového bydlení 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady a Městec Králové  

- Rozpočty spádových obcí ORP 

- Dotace Středočeského kraje 

- Další dotační tituly  
- Sponzoři  
- Nadace 
- Úhrady od uživatelů 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 3.3.   Vznik krizového bydlení 

Cílová skupina 

Osoby, které jsou: 
- ohrožené ztrátou bydlení 
- ohrožené sociálním vyloučením 
- v krizi 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
V území roste poptávka po službě krizového bydlení v akutní tíživé situaci, a to 
jak u cílové skupiny rodiny/rodiče samoživitelé s dětmi, tak u cílové skupiny 
dospělých jedinců v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Z toho důvodu 
je potřebné jednak vytipovat a vytvořit vhodný prostor pro poskytování této 
služby, jednak se rozhodnout, jakou formu nastalou situaci řešit (ve formě 
sociální služby – krizová pomoc v pobytové formě, nebo ve formě vyčlenění 
bytu z bytového fondu pro krizové účely s jasně nastavenými pravidly užívání 
a spravování, včetně zajištěné sociální práce). V případě rozhodnutí pro řešení 
v podobě sociální služby je důležité iniciovat jednání s Krajským úřadem 
Středočeského kraje o možnostech navýšení kapacity této služby v Krajské síti 
sociálních služeb a jejího financování z dotace kraje. Mimoto je důležité mít 
zajištěné finanční prostředky v rozpočtech měst a obcí. 
Návrh řešení: 
Lidem ocitajícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je 
zajištěna podpora formou krizového bydlení. 
Pokud by krizové bydlení bylo realizované formou sociální služby krizová 
pomoc v pobytové formě, jedná se o pobyt poskytovaný zdarma, v délce 
zpravidla 7 dní, součástí bývá i potravinová pomoc. Klientům je dále 
poskytována odborná pomoc a podpora směřující ke stabilizaci jejich situace, 
zejména v oblasti bydlení. Sociální službu zajišťuje poskytovatel sociální služby. 
Pokud by krizové bydlení bylo realizované jinou formou než jako sociální 
služba, je nutné vyčlenit z bytového fondu byt pro krizové účely, v rámci 
kterého budou nastavena jasná pravidla užívání a spravování a zajistit sociální 
práci. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu k oblasti krizového bydlení 
Ve formě sociální služby: 
- Vytipovat, potažmo vytvořit, vhodné prostory pro vznik služby 
- Zahájit jednání o finančních prostředcích na vznik krizové pomoci a 

podporu jejího poskytování z rozpočtu měst a obcí v ORP 
- Zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby ochotné ji 

realizovat 
- Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnostech 

navýšení kapacity této služby v Krajské síti sociálních služeb a jejího 
financování z dotace kraje 

- Navrhnout další postup v podpoře vzniku a realizace krizové pomoci 
v pobytové formě v území 

Ve formě krizového bydlení: 
- Vyčlenit z bytového fondu měst a obcí, které se rozhodnou pro tuto 

formu řešení, byt pro krizové účely 
- Nastavit jasná pravidla užívání a spravování 
- Zajistit sociální práci v potřebné kapacitě 
- Mít zajištěné finanční prostředky v rozpočtu města/obce na správu 

uvedeného bytu 

Kritéria naplnění 

 

- Zjištěná skutečná potřebnost sociální služby krizová pomoc 
- Uvolněné finanční prostředky z rozpočtu měst a obcí ORP 
- Přehled možných poskytovatelů sociální služby krizová pomoc 
- Vytipovaný vhodný prostor 
- Závěry z jednání se Středočeským krajem 
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- Existence krizové pomoci v pobytové formě v území 

- Počet osob, kterým je služba krizová pomoc poskytnuta 
- Vyčleněný byt z bytového fondu pro krizové účely ve vybraných městech 

a obcích s jasně nastavenými pravidly užívání a spravování, včetně 
realizované sociální práce, mimoto i zajištěných finančních prostředků 
v rozpočtech 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady - v rovině koordinace tohoto opatření 

Partneři 
- Poskytovatelé sociální služby krizová pomoc v pobytové formě  
- Město Městec Králové 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby krizová pomoc 
v pobytové formě 

- Konkrétní náklady na provoz krizového bydlení (není provozováno jako 
sociální služba) 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 3.4.  Snížení bariérovosti bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením v městě Poděbrady 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením  

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 

Vliv na míru soběstačnosti a sociální izolovanosti může mít také nevhodně 
uzpůsobené bydlení seniora či osoby se zdravotním postižením.  
Ve vlastnictví města Poděbrady je v současné době 76 tzv. bytů s 
pečovatelskou službou. Jedná se o byty zvláštního určení, které jsou určeny 
pro osoby, jejichž zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují poskytování 
pečovatelské služby. V Poděbradech jsou 4 lokality, kde jsou tyto byty 
umístěny, konkrétně se jedná o 13 bytů 2+kk a 63 bytů 1+kk. Nejedná se však 
vždy o vyhovující byty ve smyslu bezbariérovosti.  
Návrh řešení: 

Rekonstrukce a modernizace vybraných tzv. bytů s pečovatelskou službou 

města Poděbrady.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Zmapovat tzv. byty s pečovatelskou službou určené k rekonstrukci či 
modernizaci a následně vybrat část z nich k realizaci rekonstrukce či 
modernizace 

- Monitorovat dotační tituly na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu 
měst a obcí 

- Rekonstruovat a modernizovat vybrané tzv. byty s pečovatelskou službou z 
bytového fondu města Poděbrady v souladu s provedeným zmapováním 

Kritéria naplnění 

 

- Zmapovaný počet tzv. bytů s pečovatelskou službou vhodných 
k rekonstrukci či modernizaci 

- Počet zrekonstruovaných či zmodernizovaných tzv. bytů s pečovatelskou 
službou města Poděbrady 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady 

Partneři  

Předpokládané finanční 

náklady 

- Celkové náklady na rekonstrukci či modernizaci bytového fondu města 
Poděbrady ve vztahu k zvyšování míry jeho bezbariérovosti 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet města Poděbrady 
- Nájemné 
- Dotační tituly 
- Sponzoři  

- Další zdroje dle individuálních možností 
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Priorita č. 4. Rozvoj sociální práce s dětmi, mládeží a rodinami ohroženými soc. vyloučením 

 

Opatření 4.1.   Rozvoj terénní práce s dětmi a mládeží 
 

Cílová skupina 
Děti a mládež ve věku 6 – 26 let, které tráví volný čas v území ORP a jsou 
ohrožené rizikovými jevy 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Terénní program pro děti a mládež zajišťuje od září 2017 v městě Poděbrady 
jednou týdně organizace LECCOS, z.s. z Českého Brodu za finanční podpory 
města Poděbrady. Je zajištěn v rámci terénní formy NZDM Zvonice. Pracovníci 
monitorují různé lokality města a kontaktují zde CS neorganizovaných dětí a 
mládeže v převažující věkové skupině cca 13 – 18 let (určeno pro CS ve věku 6 
– 26 let), u kterých se objevuje riziko výskytu jevů, jako např. experimentování 
s návykovými látkami, vandalismus, výchovné problémy apod. Rozsah 
poskytování služby v městě Poděbrady je adekvátní poptávce. Terénní 
program pro tuto CS v jiných lokalitách ORP ale neprobíhá. V rámci analýzy 
potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP byla 
identifikována potřeba řešit rizikové chování dětí a mládeže trávící volný čas 
na ulici zejména v Městci Králové. Dále zazněla potřeba i v některých dalších 
spádových obcích, např. v Dymokurech. Mimoto je důležité neopomíjet změnu 
aktuální situace v ostatních obcích ORP, v důsledku které by se plánovala 
případná realizace služby. 
Návrh řešení: 
Vhodným řešením je realizace terénního programu pro děti a mládež i v této 
lokalitě, a to ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která má 
s uvedenou sociální službou zkušenosti, tedy s organizací LECCOS, z.s., která 
realizuje NZDM v Poděbradech. Jednalo by se o rozšíření jejich současného 
rozsahu terénní formy. Je to běžný postup NZDM, pokud vznikne poptávka 
v území po práci v terénu. Služba poté realizuje kromě ambulantní formy i 
terénní formu, tzv. příklubový terén, v různě nastavené kapacitě a provozní 
době. Pokud by se navázala spolupráce s jinou neziskovou organizací, ta by již 
musela zavést samostatnou sociální službu. Případně lze potřebu řešit i 
rozšířením terénní formy sociálně aktivizační služby. 
Terénní práci lze realizovat buď bez zázemí, tzn. pouze ve formě přítomnosti 
pracovníků v ulicích, nebo se zázemím v podobě stavební buňky, maringotky, 
která je umístěna v lokalitě s největším výskytem cílové skupiny, nebo 
v podobě stálého zázemí v objektu města, které by sloužilo jako prostor pro 
aktivity s dětmi a mládeží a konzultační místnost. Vzhledem k tomu, že stávající 
NZDM Zvonice má zázemí v městě Poděbrady, nelze předpokládat, že by jeho 
prostory fungovaly i jako zázemí pro terénní program v Městci Králové. Zázemí 
funguje jako místo pro setkávání s pracovníkem, konzultace, zázemí pro 
drobné sportovní vybavení či společenské hry, které jsou mládeži k dispozici 
apod.  V případě, že by se jednalo o mobilní zázemí, vzniká tu výhoda 
přemístění v případě přesunu cílové skupiny do jiné lokality.  
Výhodou terénního programu, tedy působení terénních pracovníků v lokalitě, 
je získání velmi efektivního „informačního kanálu“ mezi úřadem (sociálním 
odborem) a „ulicí“, tedy skupinou neorganizovaných dětí a mládeže.  
Personální zajištění služby v lokalitě, jako je Městec Králové, je v minimální 
míře 2x0,5 úvazku, tzn. 2x týdně v terénu po 5 hodinách + 1x týdně cca 2 
hodiny individuální konzultace v zázemí + administrativa (klientská 
dokumentace, statistika), účast na poradách, supervizích, metodická činnost 
apod. V menších spádových obcích lze rozsah personálního zajištění, 
respektive kapacitu poskytované služby, individuálně upravit. Opatření 
navazuje na opatření 4.2. 

Aktivity k naplnění opatření 
- Zachovat finanční podporu města Poděbrady na zajištění služby ve městě 
- V případě zjištění potřeby vést jednání v rámci města Poděbrady o rozšíření 

služby místního NZDM 
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- Zahájit jednání v rámci města Městec Králové o formě zajištění uvedené 
sociální služby/rozšíření stávající terénní formy NZDM působícího v 
Poděbradech, a potřebné podpoře z rozpočtu města Městec Králové, nebo 
jiné spádové obce 

- Případně zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby 
ochotné realizovat službu ve městě Městec Králové/v další spádové obci 

- Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnostech 
navýšení kapacity v Krajské síti sociálních služeb SK a jejího financování 
z dotace kraje 

- Zvážit rozšíření do spádových obcí ORP – dle aktuální potřeby 
- Navrhnout další postup v podpoře vzniku terénní služby pro 

neorganizovanou skupinu dětí a mládeže v Městci Králové, případně 
v dalších spádových obcích ORP, např. Dymokury 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 
- Zachovat (v případě potřeby navýšit) kapacitu služby v městě Poděbrady 

Kritéria naplnění 

 

- Ujasněné možnosti spolupráce se stávajícím poskytovatelem NZDM – 
územní rozvoj do Městce Králové 

- Přehled možných poskytovatelů této sociální služby a záznam o výsledku 
jednání s nimi 

- Vyjasněný rozsah služby (minimálně 2x 0,5 úvazku), zázemí a finanční 
podpora 

- Závěry z jednání se Středočeským krajem ve vazbě k opatření 4.2. (navýšení 
kapacity v Krajské síti) 

- Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
- Vyhodnocení dalšího postupu 
- Zachovaná finanční podpora ze strany města Poděbrady na stávající rozsah 

služby 
- Zachovaná (v případě potřeby navýšená) kapacita služby v městě 

Poděbrady 
- Zajištěná finanční podpora na územní rozvoj služby 
- Počet dětí a mládeže, kterým byla služba poskytnuta v městě Poděbrady, 

případně v území ORP 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
- Poděbrady, Městec Králové/další spádová obec – v rovině koordinace 

obsahu tohoto opatření 

- LECCOS, z.s. – realizace terénního programu v městě Poděbrady 

Partneři 
- Realizátoři sociální služby v Městci Králové/další spádové obci: 

o LECCOS, z.s. 

o Jiný poskytovatel sociální služby 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Náklady spojené s koordinací v přípravné fázi 
- Náklady na provoz sociálních služeb – potřebná částka na uvolnění 

z rozpočtu 
- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP, ve kterých je služba poskytovaná 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, např. MAS Mezilesí 
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Opatření 4.2.   Podpora nízkoprahových služeb (nízkoprahového klubu) pro děti a mládež 

 

Cílová skupina 
Děti a mládež ve věku 6 – 26 let, které tráví volný čas v území ORP a jsou 
ohrožené rizikovými jevy 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 

Nízkoprahové služby pro děti a mládež pod názvem NZDM Zvonice provozuje 
v městě Poděbrady od září 2017 organizace LECCOS, z.s. z Českého Brodu za 
finanční podpory města Poděbrady.  
Děti mohou v nízkoprahovém klubu trávit volný čas, využít vybavení, mohou 
se zde věnovat školní přípravě, zúčastnit se společných aktivit, poradit se 
s pracovníky o problémech, které je trápí. Pracovníci tak poskytují dětem 
a mládeži pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby 
obtížné situace zažívaly v co nejmenší míře a aby si byly vědomy potenciálních 
rizik. Služba není ryze volnočasový klub, volnočasové aktivity jsou pouze 
doplňkem sociální služby, prostředkem, jak s cílovou skupinou snadněji 
navázat kontakt a budovat vzájemnou důvěru. 
Služba tak pro dospívající představuje zázemí, možností scházet se s vrstevníky 
a místo pro vlastní aktivity. Jak je uvedeno výše, je také místem, kde mohou 
bezplatně vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená „snadno 
dostupný, bezplatně nabízí potřebnou službu bez administrativních a jiných 
překážek pro členy cílových skupin“.  
Služba probíhá terénní a ambulantní formou. Ambulantní forma, respektive 
nízkoprahový klub, je otevřen 4x týdně v odpoledních časech. V rámci služby 
probíhají, dle potřeby, jak skupinové diskuse, tak jsou poskytovány individuální 
konzultace. Věkové složení je obdobné terénní formě. Převažujícími oblastmi, 
které CS řeší, jsou školní a výchovné problémy, vztahy v rodině, 
experimentování s návykovými látkami. Celková kapacita NZDM Zvonice 
v Krajské síti sociálních služeb byla v roce 2021 5,31 úvazků v přímé práci, tzn. 
pro město Poděbrady je určena cca polovina, tj. 2,65 úvazku.  

Služba NZDM není v jiném městě či obci v ORP realizována. CS ještě sporadicky 
využívá NZDM N klub v Nymburce (realizovaný organizací Semiramis z.ú.). 

V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba s touto cílovou skupinou pracovat, a to 
buď formou sociální služby či formou služby návazné (např. poskytnutí 
prostoru pro scházení cílové skupiny a nabídka méně organizovaných 
volnočasových aktivit apod.). 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacitu služby v městě 
Poděbrady, případně jednat v souvislosti s opatřením 4.1. o navýšení její 
kapacity. 
Dále je třeba, v případě vzniku poptávky po sociální službě v území ORP, jednat 
o jejím zavedení (v ambulantní či terénní formě se zázemím). 
Dále je třeba zvýšit informovanost cílové skupiny. 
V případě práce s cílovou skupinou ve formě návazné služby navazuje toto 
opatření na opatření 8.2. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacitu služby, případně v souvislosti s opatřením 4.1. 
iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnostech 
navýšení stávající kapacity v Krajské síti sociálních služeb, respektive 
navýšení financování z dotace kraje, a to pro město Poděbrady, případně 
pro území ORP 

- Zachovat finanční podporu služby ze strany města Poděbrady 
- V případě vzniku poptávky po sociální službě v území ORP, jednat o jejím 

zavedení (v ambulantní či terénní formě se zázemím) a navýšení finanční 
podpory 
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- Rozvíjet informovanost cílové skupiny 

Kritéria naplnění 
 

- V případě dohody o navýšení kapacity závěry z jednání se Středočeským 
krajem  

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Zachovaná finanční podpora služby ze strany města Poděbrady (v případě 

územního rozvoje spádové obce, kde služba působí) 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři - LECCOS, z.s. 

Partneři 

- Město Poděbrady – v rovině podpory koordinace obsahu tohoto opatření 
- Město Městec Králové 
- Spádové obce ORP 
- Jiný poskytovatel sociální služby 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci sociální služby 
- Ve vazbě k opatření 4.1. navýšení finančních nákladů v souvislosti 

s navýšením kapacity služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové, jiné spádové obce 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 4.3.   Rozvoj terénní práce s rodinou v území ORP 
 

Cílová skupina 
Rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v obtížné situaci potenciálně či 
reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Terénní práce v rodinách představuje dlouhodobou intenzivní podporu rodin 
při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí, zaměstnání, péče o domácnost, péče 
o děti a naplňování jejich potřeb apod. 
V území ORP je realizovaná buď ve formě sociální služby, tedy sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nebo v rámci sociálně-právní ochrany 
dětí.  
Terénní práce je realizovaná organizací Respondeo, z.s. jednak v rámci 
sociálně-právní ochrany dětí (program „Případová práce s rodinami v okrese 
Nymburk“), jednak v rámci i sociální služby. Program je realizován v okrese 
Nymburk, tedy i v celém území ORP Poděbrady, konkrétně v městě Poděbrady, 
Městec Králové, případně v jiné obci ORP na základě spolupráce s OSPOD. 
Program probíhá terénní formou v rodinách, konzultace jsou po telefonické 
domluvě možné také v prostoru organizace. CS jsou rodiny ohrožené sociálním 
vyloučením v agendě SPOD. Od roku 2022 organizace navíc zaregistrovala 
sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kapacitě 3 
úvazky na 3 okresy, z toho 1,2 na okres Nymburk. Díky tomu je možná přímá 
práce přímo s dětmi, kontaktování služby přímo rodinami (ne prostřednictvím 
OSPOD) apod. 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují v území v terénní 
formě tito poskytovatelé: 
- Respondeo, z.s. (okres Nymburk – kapacita 1,2 úvazku) 
- Romodrom o.p.s. (zajíždí z ORP Nymburk – rodiny v Poděbradech, Městci 

Králové, Dymokurech a Činěvsi) 
- Centrum pro integraci cizinců o.p.s. (zajíždí z ORP Kolín) 
- RSOP z.s. (zajíždí z ORP Nymburk – působí v městě Poděbrady) 
- LECCOS, z.s. (ORP Poděbrady - působí zejména v Poděbradech) 

V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba navýšení stávajících kapacit, a to 
zejména na území Městecka. Vzhledem k navýšení kapacity v rámci sociální 
služby SAS lze konstatovat, že je možné zvýšenou poptávku na území Městecka 
uspokojit. 
Návrh řešení: 
Je třeba zaměřit se na územní rozvoj, zejména na území Městecka, což 
navýšená kapacita sociální služby SAS umožňuje. Zároveň je důležitá finanční a 
další podpora ze strany měst a obcí. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacitu služby jak v rámci sociálních služeb, tak v rámci 
SPOD, tzn. navýšenou kapacitu od roku 2022 umožňující intenzivnější 
přímou práci zejména na území Městecka 

- Jednat s Krajským úřadem Středočeského kraje o podpoře navýšené 
kapacity SAS pro rodiny s dětmi v Krajské síti sociálních služeb, respektive 
o navýšení financování z dotace kraje 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 
- Finančně podporovat poskytování služby (z rozpočtů měst a obcí, kde je 

služba poskytovaná) 

Kritéria naplnění 
 

- Zachovaná kapacita služby 
- Závěry z jednání se Středočeským krajem 
- Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
- Poskytovaná finanční podpora na realizaci služby ze strany měst a obcí, kde 

je služba poskytovaná 
- Počet rodin, kterým byla služba poskytnuta 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1616509130292_16&706f=5e63103503133b8a
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Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Poskytovatelé SSL i v rámci SPOD: 
o Respondeo, z.s. 
o Romodrom o.p.s. 
o Centrum pro integraci cizinců o.p.s.  
o RSOP z.s.  
o LECCOS, z.s.  

Partneři 
- Města Poděbrady a Městec Králové – v rovině podpory koordinace obsahu 

tohoto opatření 
- Dotčené spádové obce (tzn. bude zde poskytovaná služba) 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na zachování stávající kapacity sociálních služeb i terénního 
programu v rámci SPOD 

- Náklady na navýšení kapacity 

Možné zdroje financování 

- MPSV ČR a další dotační tituly 
- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP, ve kterých je služba poskytovaná 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1616509130292_16&706f=5e63103503133b8a
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Opatření 4.4.   Podpora pěstounských rodin  

Cílová skupina Rodiny s nezletilými dětmi, které jsou v náhradní rodinné péči 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Náhradní rodinná péče je důležitou součástí sociálně právní ochrany dětí, které 
nemohou vyrůstat z různých důvodů se svými rodiči. Součástí náhradní 
rodinné péče je péče pěstounská (rodiny jsou výrazně podporovány ze strany 
státu) a pěstounská na přechodnou dobu, dále poručnictví, svěření do péče 
jiné osoby a nakonec osvojení (přijetí dítěte za vlastní). Pěstouni mají zákonem 
č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně upravena práva a povinnosti, mezi 
něž patří právo na pravidelnou podporu při výchově dětí, psychologická a jiná 
odborná pomoc, zajištění krátkodobé a dlouhodobé péče (např. i ve formě 
pobytových a příměstských táborů pro děti apod.), kontakt dítěte 
s biologickými rodiči a osobami blízkými (včetně zajištění asistovaných 
kontaktů) a také vzdělávání, které umožňuje pěstounům zlepšení jejich péče.  
Velká část dětí je svěřována do tzv. nezprostředkované pěstounské péče 
(osoby příbuzné či blízké). Dále lze dítě svěřit do tzv. zprostředkované 
pěstounské péče, tedy do péče cizí osoby. Jelikož je v rámci celé ČR velmi málo 
zájemců o pěstounskou péči, chybí pro děti, které nemají možnost vyrůstat 
v širší rodině, dostatečná kapacita zprostředkovaných pěstounů. Mimoto lze 
dítě svěřit i do pěstounské péče na přechodnou dobu. 
V ORP Poděbrady působí 1 pěstounka na přechodnou dobu, proto Odbor 
sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady (OSPZ) využívá pěstouny i z jiných 
ORP. Dále je zde nedostatek zprostředkovaných pěstounů, což odpovídá 
celorepublikové situaci, viz výše.  
Existují zde rezervy v informovanosti veřejnosti o problematice náhradního 
rodičovství, která by mohla vést ke zvýšení počtu pěstounů. 
Pěstounské rodiny jsou v ORP doprovázeny OSPZ a organizací CSZS Poděbrady 
o.p.s. 
Statistika: 
CSZS Poděbrady o.p.s. (k únoru 2022): 
- personální zajištění pro ORP Poděbrady - 1 pracovnice + 1 psycholožka 

(na dohodu) + 1 právník 
- Počty rodin:  

o 17 rodin v ORP Poděbrady (10/město, 7/mimo Poděbrady) 
o 6 zprostředkovaná PP, 11 nezprostředkovaná PP (6x prarodiče, jinak 

jiní příbuzní) 
o 17 rodin = 17 pěstounů a 20 dětí ve věku od 0-18 let 
o rodiny mohou, mimo výše zmíněné činnosti, využít i psychologickou 

a právní pomoc 
OSPZ MěÚ Poděbrady (k lednu 2022): 

o 17 dohod o výkonu pěstounské péče – všechny dohody 
nezprostředkovaná PP 

Mimoto OSPZ spolupracuje s dalšími organizacemi: Rozum a Cit, Routa 
Čelákovice, Dobrá rodina, LECCOS, z.s. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba mapovat kapacity doprovázejících 
organizací a v případě potřeby jednat o navýšení jejich kapacity. Dále je třeba 
se aktivně podílet na zvýšení informovanosti zájemců o pěstounství na 
přechodnou dobu i dlouhodobou zprostředkovanou pěstounskou péči.  
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacitu služby doprovázení 
pěstounských rodin, případně v souvislosti s poptávkou po navýšení 
současných kapacit jednat se stávající doprovázející organizací o navýšení její 
kapacity, nebo jednat s dalšími doprovázejícími organizacemi. 
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Dále je třeba zvýšit informovanost o problematice náhradního rodičovství, 
která by mohla vést ke zvýšení počtu zejména pěstounů na přechodnou dobu 
a pěstounů v rámci dlouhodobé zprostředkované pěstounské péče.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacitu služby doprovázení v rámci OSPZ MěÚ 
Poděbrady i ze strany CSZS Poděbrady o.p.s. 

- Zachovat psychologickou podporu pěstounských rodin 
- Jednat se stávající doprovázející organizací o navýšení její kapacity 

směřující k pokrytí poptávky v ORP 
- V případě nepokrytí poptávky v ORP jednat s dalšími doprovázejícími 

organizacemi 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti. 
- Propagace náhradní rodinné péče 
- Spolupráce s KÚ Středočeského kraje 

Kritéria naplnění 
 

- Přehled dalších možných doprovázejících organizací a záznam o výsledku 
jednání s nimi 

- Počet rodin, kterým byla služba poskytnuta 
- Pokrytá poptávka v území ORP  

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady (Odbor sociální péče a zdravotnictví) 
- CSZS Poděbrady o.p.s. 

Partneři 
- Další doprovázející organizace 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na financování funkce sociální pracovnice pro NRP (dotace na 
OSPOD) a doprovázení pěstounů (dotace ÚP ČR) 

- Náklady na navýšení kapacity 

Možné zdroje financování 

- Dotace Úřadu práce na uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče 
- Dotace MPSV na výkon SPOD  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 4.5.   Rozvoj skupinové práce 
 

Cílová skupina 
Děti a mládež ve věku 11 – 19 let, které tráví volný čas v území ORP a jsou 
ohrožené rizikovými jevy 
Osoby v produktivním věku, které jsou ohrožené sociálním vyloučením  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 

V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba pracovat s dospívajícími dětmi a 
mládeží, ale i s dospělými, intenzivnější, strukturovanou metodou práce. 
Děti a mládež jsou v době dospívání ve zvýšené míře ohroženy výchovnými 
problémy (záškoláctví, šikana, experimenty s návykovými látkami, agresivita, 
sebepoškozování apod.) a je potřeba s nimi pracovat nad rámec běžně 
poskytovaných služeb.  
Dospělé osoby v produktivním věku mohou být ohrožené sociálním 
vyloučením např. z důvodu závislosti, ztráty zaměstnání, rozpadu rodiny, péče 
o osobu blízkou apod., a cítí potřebu sdílet nastalou situaci s ostatními.  
V rámci území ORP je v DDM Symfonie od září 2022 realizován pilotní projekt 
Cesta, v rámci které zde funguje svépomocná skupina pro pečující rodiny:  
https://www.ddmpodebrady.cz/teens/kurzy-1/cesta-skupinova-setkani.  
Návrh řešení: 
V praxi osvědčenou metodou sociální práce je intenzivní strukturovaná 
skupinová práce vedená odborníky v oboru psychologie, speciální pedagogiky 
či sociální práce. Skupiny by měly probíhat ve strukturovaném režimu a skládat 
se z předem stanoveného počtu skupinových setkání v časové kapacitě cca 2 
hodiny týdně. Je výhodou, pokud jsou skupinová setkání doplněna 
individuálními konzultacemi. Skladba konkrétních technik a aktivit by měla 
vycházet ze zájmu účastníků. 
V případě dětí a mládeže přináší skupinová práce možnost sdílení 
problematického období dospívání, v případě výchovných problémů korekci 
rizikového chování, a to prostřednictvím kontaktu s vrstevníky, získání zpětné 
vazby, získání pozitivních zážitků apod. Témata jednotlivých setkání by měla 
být zaměřena preventivně, např. nebezpečí kyberprostoru, trestní 
odpovědnost, zvládání agresivity, sebepoznání, řešení konfliktů apod.  
Cílem skupinové práce zaměřené na prevenci rizikového chování u dětí a 
mládeže je: 
- zvýšit informovanost účastníků o rizikových jevech 
- naučit je zvládat problematické situace vyskytující se v jejich životě 
- umět řešit konflikty 
- zvýšit jejich sociální dovednosti (řešení konfliktů, snížení agrese) 
- korekce nežádoucího chování 
- umět sdělit své požadavky a potřeby 
- umět tolerovat odlišnosti 

Skupinová práce s dospívajícími dětmi a mládeží může být realizována v rámci 
sociální služby NZDM či může být poskytována v rámci návazné služby 
zaměřené na psychoterapii, výchovné problémy dětí apod.   
I v případě skupiny osob v produktivním věku ohrožených sociálním 
vyloučením je hlavním přínosem skupinové práce možnost sdílení nastalé 
problematické životní situace, kontakt s osobami v podobné situaci, získání 
zpětné vazby, podpory apod.  
Skupinová práce s touto cílovou skupinou může být realizována v rámci 
návazné služby zaměřené na psychoterapii.   
V rámci území ORP je třeba podporovat rozvoj skupinové práce s dospívajícími 
dětmi a mládeží ohroženými rizikovým chování i dospělé osoby v produktivním 
věku nacházející se v problematické životní situaci. 

https://www.ddmpodebrady.cz/teens/kurzy-1/cesta-skupinova-setkani
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Aktivity k naplnění opatření 

- Ověřit zájem obou cílových skupin zapojit se do skupinové práce, a to 
prostřednictvím sociální služby NZDM, Odboru sociální péče a zdravotnictví 
MěÚ Poděbrady či Oddělení sociální péče Městec Králové, dále 
prostřednictvím místních škol, volnočasových organizací pracujících 
s dětmi a mládeží, poskytovatelů sociálních služeb pracujícími 
s ohroženými jedinci z řad dětí a mládeže i dospělých apod. 

- Zmapovat/vytipovat možné poskytovatele skupinové práce a zahájit s nimi 
jednání  

- Podporovat aktivity, které jsou v ORP již realizovány (např. projekt DDM 
Symfonie) 

- Zmapovat možné finanční zdroje 
- Navrhnout další postup v podpoře rozvoje skupinové práce v území ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Ověřený zájem cílové skupiny se skupinové práce účastnit 
- Přehled možných poskytovatelů skupinové práce 
- Počet osob zapojených do skupinové práce 
- Přehled možných finančních zdrojů a celkových nákladů 
- Vyjasnění poskytovatelé sociální práce, zázemí a finanční podpora 
- Vyhodnocení dalšího postupu 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Města Poděbrady a Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 

opatření 
- Poskytovatelé skupinové práce 

Partneři 
- Další poskytovatelé skupinové práce 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady spojené s koordinací v přípravné fázi 
- Konkrétní náklady na realizaci skupinové práce 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, např. MAS Mezilesí 
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Opatření 4.6.   Zajištění asistovaných kontaktů  

Cílová skupina 

Děti svěřené do náhradní rodinné péče 
Rodiny, kterým byly svěřeny děti do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, 
poručnictví, svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče a osvojení) 
Osoby, které mají zájem o kontakt s dítětem 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Služba Asistovaný kontakt je podmíněna pověřením poskytovatele služby k 
sociálně právní ochrany dětí dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní 
ochraně dětí, dle §48 (§11 a, b; §31 a §32). 
Jedná se o kompletní proces vedoucí od přípravy k setkávání dítěte 
vyrůstajícím v náhradní rodinné péči (či s jedním rodičem) s příbuzným (či 
druhým rodičem) facilitované odborným pracovníkem. Služba zahrnuje 
setkávání, provázení mezi realizací setkání dítěte s osobou, která má zájem o 
kontakt, ošetření po setkání a jeho hodnocení s odborníkem. Asistovaný 
kontakt zároveň zahrnuje i samotnou přípravu setkání, přestože výstupem 
nemusí nutně být facilitovaná setkání, nebo může být výstupem jiná forma než 
jenom osobní setkání. Asistovaným kontaktem se myslí také komplexní řešení 
otázky kontaktů dítěte svěřeného do pěstounské péče s osobami, které o 
kontakt s dítětem mají zájem nebo o kontakt s nimi projevilo zájem dítě nebo 
pěstoun. Může jít např. o nastavení podmínek kontaktů, konzultování průběhu 
realizovaných kontaktů, supervize probíhajících kontaktů apod. Nezbytnou 
podmínkou poskytování služby je souhlas zájemců o službu se spoluprací 
poskytovatele služby s OSPOD. 
V území ORP poskytuje službu asistovaného kontaktu CSZS Poděbrady o.p.s., 
ale pouze pěstounským rodinám, které organizace doprovází.  
Odbor sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady spolupracuje na zajištění 
asistovaných kontaktů např. s organizacemi Pro Dialog, z.s. či poradna 
Magdala v Praze. Mimoto využívá i spolupracující psycholožky. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba navýšení kapacity služby Asistovaný 
kontakt v území ORP. 
Návrh řešení: 
Je třeba navýšit kapacitu služby Asistovaný kontakt, a to buď ve spolupráci 
s navázanými organizacemi, nebo prostřednictvím jednání s dalšími 
poskytovateli této služby. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacitu služby 
- Jednat s navázanými organizacemi o navýšení jejich kapacity směřující 

k pokrytí poptávky v ORP 
- V případě nepokrytí poptávky v ORP jednat s dalšími poskytovateli této 

služby 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 
- Zachovat stávající finanční podporu 

Kritéria naplnění 
 

- Zachovaná stávající kapacita služby 
- Ujasněné možnosti spolupráce se stávajícími navázanými organizacemi o 

možném navýšení kapacity 
- Přehled dalších možných poskytovatelů služby Asistovaný kontakt a 

záznam o výsledku jednání s nimi 
- Počet rodin, kterým byla služba poskytnuta 
- Pokrytá poptávka v území ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady (Odbor sociální péče a zdravotnictví) 
- Stávající poskytovatelé služby Asistovaný kontakt 
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Partneři - Další poskytovatelé 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na stávající kapacitu služby 
- Náklady na navýšení kapacity 

Možné zdroje financování 
- Dotace MPSV na výkon SPOD  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Priorita č. 5. Rozvoj sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením 

 
Opatření 5.1.   Rozvoj terénní práce s osobami závislými a závislostmi ohroženými v území ORP 

 

Cílová skupina 
Uživatelé návykových látek  
Osoby ohrožené závislostmi 
Osoby blízké uživatelům návykových látek či osobám ohroženým závislostmi 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Terénní program pro uživatele návykových látek či osoby ohrožené závislostmi 
zajišťuje v městě Poděbrady jednou týdně organizace Laxus z.ú. za finanční 
podpory města Poděbrady. Je zajištěn v rámci terénní formy K – centra 
sídlícího v Nymburce.  Adiktologické služby v ambulantní formě jsou dostupné 
v Nymburce v sídle K-centra. 
V rámci služby pracovníci monitorují terén, vyhledávají klienty, poskytují jim 
informační servis, výměnný program, testování na infekční nemoci,  
poradenství, asistenci, zprostředkují návazné služby, ve spolupráci s místními 
lékárnami zajistí harm reduction balíčky pro klienty přímo v lékárnách   apod. 
Cílem služby ve vztahu ke klientům je tak minimalizace zdravotních a sociálních 
rizik, která vyplývají z užívání drog, motivace klientů ke změně životního stylu, 
motivace k abstinenci, poskytování podpory osobám blízkým uživatelům drog 
apod. Cílem služby ve vztahu ke společnosti je zejména prevence výskytu 
infekčních chorob (zejm. hepatitid, HIV/AIDS) a bezpečná likvidace použitého 
injekčního materiálu. 
Z hlediska výskytu uživatelů návykových látek došlo v Poděbradech v roce 
2020 ke změně, kdy je oproti „skryté scéně“ v minulosti výskyt cílové skupiny 
ve venkovních lokalitách aktuálně zvýšený. Z návykových látek užívají klienti 
zejména alkohol v kombinaci s drogami, konkrétně s pervitinem, dále opiáty 
(Subutex), mimoto užívají i marihuanu, extázi, LSD apod. V posledních letech 
navíc došlo k navýšení osob primárně užívající alkohol, na které se dosud 
organizace významněji nezaměřovala. Vzhledem k významnému navýšení 
organizace deklaruje rozšíření stávající CS i o tuto skupinu.   
U CS uživatelů návykových látek často dochází k rozvoji duševního 
onemocnění, proto organizace spolupracuje s FOKUSem Mladá Boleslav z.s. 
Organizace realizují společné výjezdy, např. do Dymokur, vzájemně si předávají 
i klienty (návaznost na Opatření 6.2. a 6.3.) 
Celková kapacita služby v Krajské síti sociálních služeb je v roce 2022 3,9 
úvazků v přímé práci.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb byla 
v městě Poděbrady identifikována potřeba navýšení kapacity služby. Mimoto 
terénní program pro tuto CS v jiných lokalitách ORP neprobíhá a v rámci 
uvedené analýzy byla také identifikována potřeba řešit územní rozvoj služby, a 
to zejména v Městci Králové (Dříve probíhal program po omezenou dobu i 
v obci Pátek. Dále se jednalo s Městcem Králové, rozšíření se ale doposud, 
z důvodu omezené personální kapacity, nepodařilo zrealizovat.). Organizace 
územní rozšíření v souladu s poptávkou plánuje (v současné době již probíhá 
monitoring nových lokalit), podmínkou je navýšení stávající kapacity služby 
v Krajské síti SK o 0,5 úvazku v přímé práci.   
Návrh řešení: 
Je třeba navýšit stávající kapacitu služby v městě Poděbrady i v rámci 
spádového území, zejména v Městci Králové. To předpokládá navýšení 
kapacity služby v Krajské síti SK o 0,5 úvazku a navýšení finanční podpory.  
V souvislosti s významným výskytem osob primárně užívající alkohol je třeba 
rozšířit přímou práci i s touto CS. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Navýšit kapacitu služby v městě Poděbrady i ve spádovém území, 
především v Městci Králové o 0,5 úvazku 

- Rozšířit stávající CS o osoby primárně užívající alkohol 
- Podporovat spolupráci poskytovatelů SSL v oblasti duálních diagnóz 
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- Zachovat, případně navýšit, finanční podporu města Poděbrady na zajištění 
služby ve městě 

- Zajistit finanční podporu služby obcí spádového území, kde je služba 
realizována 

- Jednat s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnostech navýšení 
kapacity v Krajské síti sociálních služeb SK a jejího financování z dotace 
kraje 

- Navrhnout další postup v podpoře rozšíření terénní programu pro uživatele 
návykových látek ve spádovém území ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Rozšíření CS o osoby primárně užívající alkohol 
- Navýšená kapacita služby v městě Poděbrady i ve spádovém území ORP o 

0,5 úvazku 
- Probíhající spolupráce poskytovatelů SSL v oblasti duálních diagnóz 
- Závěry z jednání se Středočeským krajem 
- Zachovaná (případně navýšená) finanční podpora ze strany města 

Poděbrady  
- Zajištěná finanční podpora spádových obcí, kde je služba realizovaná 

- Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
- Vyhodnocení dalšího postupu 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta v městě Poděbrady a v území 

ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Města Poděbrady a Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Laxus z.ú. – realizace terénního programu v městě Poděbrady i ve 
spádovém území 

Partneři 
- Dotčená spádová obec – tzn. bude zde probíhat terénní program 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na provoz sociálních služeb – potřebná částka na uvolnění 
z rozpočtu 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové, jiné spádové obce 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 5.2.   Rozvoj terénní a ambulantní práce s jednotlivci v území ORP 

 

Cílová skupina 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Terénní program pro dospělé osoby, které jsou ohrožené sociálním 
vyloučením, zahrnuje zejména osoby ohrožené ztrátou bydlení, případně jsou 
již bez přístřeší, ohrožené z důvodu ztráty zaměstnání, vzniklých finančních 
problémů, respektive nacházející se v dluhové pasti apod. Většinou se jedná o 
osoby, u kterých jsou uvedené problémy nakumulované.  
Terénní programy zaměřené přímo na osoby bez přístřeší nejsou v území 
realizovány. Nejbližší sociální službou, kterou může tato CS využít, je 
Nízkoprahové denní centrum Farní charity (FCH) Nymburk, tzn. ambulantní 
forma práce. Toto centrum plní funkci místa prvního kontaktu se sociální 
službou a nabízí uspokojení základních životních potřeb. Klienti mají k dispozici 
sprchu, WC, ošacení, potraviny, na místě mohou dostat teplé jídlo ve formě 
instantní polévky.  Dále, bez ohledu na místní příslušnost, poskytuje organizace 
uživatelům v rámci sociální služby podporu při jednání s institucemi, řešení 
nepříznivé životní situace v oblasti bydlení a zdraví, vyřízení dokladů, pomoc 
při hledání práce apod. 
FCH má klienty nejen z Nymburska, kde sídlí a je zároveň městem Nymburk 
finančně podporována, ale také z Poděbradska i Městecka. Meziroční nárůst 
počtu klientů v období 2020 a 2021 činí 50 % (v roce 2021 pracovala služba 
s cca 75 uživateli). V rámci přímé práce spolupracuje organizace s Romodrom 
o.p.s., a to v oblasti doprovázení na úřady apod. uživatelů s trvalým bydlištěm 
v ORP Poděbrady. Od roku 2022 je služba zařazená v Krajské síti SK v kapacitě 
2,0 úvazku, což organizaci umožnilo navýšení úvazku sociálního pracovníka, a 
tím je i možné uspokojit zvýšenou poptávku. Kapacita služby je tak pro 
zvýšenou poptávku dostačující. 
V území jsou realizované terénní programy, které pracují s osobami ve fázi 
ohrožení, a to nejen ztrátou bydlení. Realizují je nymburské organizace 
Romodrom o.p.s. a RSOP z.s. Cílem těchto služeb je odstranění či zmírnění 
dopadů sociálního vyloučení lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených. Zakázky se týkají především dluhů, dávek sociální podpory apod. 
V současné době jsou služby poskytovány zejména v Dymokurech, Městci 
Králové a Poděbradech. V případě poptávky a volné kapacity je možné 
uvedené služby poskytovat i v jiných spádových obcích. Poskytovatelé těchto 
služeb ale nemají personální kapacity realizovat na území ORP 
monitoring/depistáž. Mimoto je důležité zdůraznit, že žádný z uvedených 
poskytovatelů nerealizuje službu „plošně“, poskytuji ji pouze v konkrétních 
malých lokalitách/rodinách, počet rodin se pohybuje v jednotkách. V případě 
navýšení kapacity jsou tak stávající kapacity nedostačující. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba systematické kontinuální terénní práce 
s jednotlivci ohroženými ztrátou bydlení, zaměstnání, nacházejícími se 
v dluhové pasti apod. v Poděbradech, Městci Králové i spádových obcích ORP, 
včetně akcentu na osoby bez přístřeší, kteří se zde, zejména v Poděbradech, 
vyskytují. S tím souvisí identifikovaná potřeba navýšení stávající kapacity 
ambulantní služby Farní charity Nymburk umožňující přímou práci s uživateli 
z ORP Poděbrady, zejména z Poděbradska.  
Mimoto byl zjištěn nárůst klientů s duální diagnózou (nejčastěji závislost a 
duševní onemocnění) či onkologickým onemocněním, u kterých je třeba 
podporovat jednak spolupráci s poskytovateli sociálních služeb zaměřených na 
uvedené diagnózy, jednak spolupráci se zdravotnickými službami.   
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Dalším problémem je u osob bez přístřeší oblast bydlení, zejména v zimních 
měsících, tzn. chybí provizorní zimní ubytování (např. ve formě iglú) či 
noclehárna (tento problém případně zohlednit v jiné prioritě). 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity terénní práce v území 
ORP. Mimoto je třeba jednat se stávajícími poskytovateli služby, případně 
s dalšími poskytovateli, o zajištění systematické kontinuální terénní práce s 
jednotlivci ohroženými ztrátou bydlení, zaměstnání, nacházejícími se 
v dluhové pasti apod. v Poděbradech, Městci Králové i spádových obcích ORP, 
včetně akcentu na osoby bez přístřeší, a dále je třeba podporovat ambulantní 
službu FCH Nymburk, jejíž kapacita je od roku 2022 navýšená a umožňuje tak 
přímou práci i s uživateli z ORP Poděbrad, tzn. z Poděbradska i Městecka. 
V případě zájemců z Městecka je třeba analyzovat možnosti jejich 
dojíždění/docházení do služby v Nymburce. V případě, že se tato služba ukáže 
pro většinu z nich jako nedostupná, je třeba jednat s jinými poskytovateli o 
zajištění ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Dále je třeba podporovat 
spolupráci poskytovatelů sociálních služeb v oblasti duálních diagnóz i 
spolupráci se zdravotnickými službami. 
Navržená řešení předpokládají navýšení stávajících kapacit a zajištění finanční 
podpory, zejména v Poděbradech, Městci Králové, v dalších dotčených 
spádových obcích ORP (vznikne potřeba služeb).  

Aktivity k naplnění opatření 

- Zahájit jednání se stávajícími, případně dalšími poskytovateli služby o 
navýšení kapacity s cílem zajištění kontinuální terénní i ambulantní práce 
v území ORP (v případě, že se ukáže, že ambulantní služba v Nymburce je 
pro většinu zájemců z Městecka nedostupná) 

- Podmínkou zahájení jednání s dalšími poskytovateli služby je jejich 
zmapování 

- Podporovat spolupráci poskytovatelů SSL v oblasti duálních diagnóz i 
spolupráci se zdravotnickými službami 

- Zajistit potřebnou podporu z rozpočtu měst Poděbrady, Městec Králové, 
jiné (dotčené) spádové obce 

- Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnostech 
navýšení kapacity v Krajské síti sociálních služeb SK a jejího financování 
z dotace kraje 

- Navrhnout další postup v podpoře rozšíření terénní programu pro 
jednotlivce 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti, 
zejména v území Městecka 

Kritéria naplnění 
 

- Ujasněné možnosti spolupráce se stávajícími poskytovateli sociální služby 
v terénní i ambulantní formě, případně s dalšími poskytovateli služby 

- Přehled dalších možných poskytovatelů sociální služby v terénní i 
ambulantní formě a záznam o výsledku jednání s nimi 

- Závěry z jednání se Středočeským krajem 
- Probíhající spolupráce poskytovatelů SSL v oblasti duálních diagnóz, 

spolupráce se zdravotnickými službami 
- Navýšená kapacita služeb v ambulantní i terénní formě 

- Zajištěná finanční podpora z měst Poděbrady, Městec Králové i spádových 
obcí, kde je služba realizovaná 

- Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
- Vyhodnocení dalšího postupu 
- Počet osob z ORP Poděbrady, kterým byla služba poskytnuta 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Město Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Dotčená spádová obec – tzn. bude zde probíhat terénní program 
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Partneři 

- Realizátoři sociální služby v Poděbradech, Městci Králové, v jiné spádové 
obci ORP: 
o Romodrom o.p.s. 
o RSOP z.s. 
o Farní charita Nymburk (ambulantní forma služby) 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady spojené s koordinací v přípravné fázi 
- Náklady na provoz sociálních služeb – potřebná částka na uvolnění 

z rozpočtu 
- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty dotčených spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 5.3.   Vznik zázemí a koordinace potravinové a materiální pomoci v území ORP 
 

Cílová skupina 
Rodiny i jednotlivci ohrožení sociálním vyloučením 
Osoby bez přístřeší či ohrožené ztrátou bydlení 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Důležitou podporou sociální práce s rodinami i jednotlivci ohroženými 
sociálním vyloučením je poskytování potravinové či materiální pomoci.  
Někteří poskytovatelé sociálních i návazných služeb v současné době 
spolupracují s Potravinovou bankou a potravinovou pomoc následně 
distribuují uživatelům svých služeb (např. Respondeo, z.s. v rámci Občanské 
poradny či terénní práce v rodinách, Handicap centrum Srdce, o.p.s.).  
Mimoto v této oblasti spolupracuje organizace LECCOS, z.s. s Odborem sociální 
péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady (Sociální odbor) a zajišťuje potravinovou 
pomoc klientům odboru. Sociální odbor také zajišťuje svým klientům ošacení, 
případně jiné materiální vybavení.  
Dále Nízkoprahové denní centrum Farní charity Nymburk poskytuje služby 
sociálního šatníku, hygienického zázemí a prostřednictvím programu FEAD i 
balíčky potravinové a materiální pomoci. Program FEAD je realizován ve 
spolupráci s Úřadem práce a je určen pro osoby v hmotné nouzi. Do programu 
jsou zařazeni i uživatelé terénního programu organizace Romodrom o.p.s. Co 
se týče využití sociálního šatníku, poskytuje se zde oblečení pro děti zdarma a 
za drobný poplatek oblečení pro dospělé. Služby využívá cca 140 osob měsíčně. 
Pro zájemce z ORP Poděbrady (vyjma uživatelů služeb Romodrom o.p.s.) je 
podmínkou si pro pomoc do Nymburka dojet/dojít.  
Celkově lze konstatovat, že určitá pomoc v této oblasti v území v současné 
době probíhá, tzn. klientům lze poskytovat balíčky, pomoc ale zcela nefunguje 
v krizových případech, tzn. potravinová a materiální pomoc není v ORP 
Poděbrady systematicky koordinována, chybí zde vhodné zázemí pro 
uskladnění potravin a materiálního vybavení.  
Návrh řešení: 
Je třeba zajistit koordinaci potravinové a materiální pomoci a vhodné zázemí 
pro uskladnění potravin a materiálového vybavení v ORP Poděbrady.  V rámci 
celého území ORP je třeba pro uskladnění prostředků pomoci vytipovat místo 
nejlépe dopravně dostupné, tedy pro cílovou skupinu nejméně bariérové. 
Místo může být jedno centrální, případně lze vytipovat těchto míst více. 
Důležitou podmínkou je dobrá dopravní dostupnost.    
Významným řešením v oblasti potravinové pomoci je realizace plánu 
organizace Handicap centrum Srdce, o.p.s., která v současné době také 
distribuuje potravinovou pomoc výhradně uživatelům svých služeb. Do 
budoucna ale plánuje zřízení pobočky Potravinové banky v Poděbradech, a to 
včetně distribuce potravin do spádových obcí ORP. V případě spolupráce 
s Potravinovou bankou je důležité vyjednat pravidelného zajišťování i 
základních potravin.  
V oblasti materiální pomoci jsou jedním z možných řešení projekty, které se již 
realizují či plánují v několika spádových obcích ORP (např. Kněžice, Pátek). 
Jedná se o tzv. centra pro opětovné použití výrobků, kdy budou mít občané 
obce možnost darovat nepotřebné funkční či snadno opravitelné výrobky z 
domácností jiným obyvatelům spádové oblasti, kteří jej budou moci nadále 
využívat. Do budoucna lze uvažovat i o distribuci výrobků občanům, kteří si 
nemohou dovoz zajistit vlastními silami.  
Podmínkou je spolupráce měst Poděbrady, Městce Králové či dalších 
dotčených spádových obcí s vybraným koordinátorem potravinové pomoci, 
dále spolupráce v oblasti koordinace materiální pomoci. 
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Mimoto je důležité nadále podporovat spolupráci se stávajícími poskytovateli 
SSL působícími v ORP Poděbrady, včetně FCH Nymburk, která zajišťuje 
potravinovou a materiální pomoc i pro zájemce z ORP Poděbrady. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Vytipovat a zajistit vhodné místo (prostory) pro zajištění zázemí 
potravinové pomoci 

- Zajistit vhodného koordinátora pomoci (z řad poskytovatelů sociálních či 
návazných služeb, ve spolupráci s Odborem sociální péče a zdravotnictví 
MěÚ Poděbrady a Oddělením sociální péče Městec Králové), např. viz 
realizace plánu organizace Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

- Zahájit jednání o způsobech koordinace potravinové pomoci a na základě 
výsledků jednání navrhnout další postup 

- Realizovat další kroky k zajištění zázemí a koordinace potravinové pomoci 
- Spolupracovat se spádovými obcemi v oblasti materiální pomoci včetně 

jednání o možné distribuci vybavení občanům, kteří si nemohou dovoz 
zajistit vlastními silami 

- Podporovat spolupráci se stávajícími poskytovateli SSL působícími v ORP 
Poděbrady, včetně FCH Nymburk 

- Hledat další možná řešení zajištění materiální pomoci 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu k této pomoci a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Ujasněné možnosti zázemí a jeho zajištění 
- Ujasněný způsob koordinace pomoci v území ORP 
- Vyjasněný rozsah pomoci a finanční podpora od měst Poděbrady, Městec 

Králové, případně dotčených spádových obcí ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové - v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, např.  Handicap centrum 
Srdce, o.p.s. 

- Spádové obce, které zajišťují materiální pomoc 

Partneři 
- Dotčené spádové obce – tzn. budou využívat pomoc pro ohrožené občany 
- Další poskytovatelé potravinové a materiální pomoci 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady spojené se zajištěním zázemí a koordinací pomoci v přípravné fázi 
- Náklady na zázemí a provoz potravinové a materiální pomoci v území ORP 

– potřebná částka na uvolnění z rozpočtů 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty dotčených spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, např. MAS Mezilesí 
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Opatření 5.4.   Podpora jednorázové finanční podpory lidem v nouzi 

 

Cílová skupina 
Rodiny i jednotlivci ve finanční nouzi v důsledku nastalé kritické životní 
situace 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Důležitou podporou sociální práce s rodinami i jednotlivci ve finanční nouzi je 
možnost poskytování jednorázové finanční podpory. Situace finanční nouze 
může nastat v důsledku zdravotního postižení jedince či nějakého člena rodiny, 
závislosti v rodině, stáří, ztráty příjmu apod. V prvotní fázi je důležité 
nastartovat zapojení jedince/rodiny do běžného života.  
Město Poděbrady postupuje v této oblasti individuálně na základě posouzení 
konkrétní situace rodin v péči Odboru sociální péče a zdravotnictví či 
jednotlivců v kritické životní situaci (povodeň, požár, domácí násilí apod.). 
Vhodné případy jsou předloženy Radě města ke schválení a vybraným rodinám 
či jednotlivcům je následně poskytnuta jednorázová finanční podpora. 
Možnost poskytování individuální finanční podpory je v kompetenci 
jednotlivých obcí. Část obcí ji poskytuje podobným způsobem jako město 
Poděbrady, tzn. na základě individuálního posouzení konkrétní situace rodin či 
jednotlivců v kritické životní situaci. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat poskytování jednorázové finanční podpory rodinám či 
jednotlivcům v nouzi v území ORP, případně ho dále rozvíjet. 

Aktivity k naplnění opatření 
- Podporovat poskytování jednorázové finanční podpory lidem v nouzi 

v celém území ORP 
- Zajistit finanční prostředky z rozpočtu měst a obcí 

Kritéria naplnění 
 

- Zachování finanční podpory ze strany města Poděbrady, spádových obcí 
- Fungující záchranná sociální síť v území 
- Počet poskytnutých podpor 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři - Město Poděbrady 

Partneři - Spádové obce 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady spojené se zajištěním finanční podpory 

Možné zdroje financování 
- Rozpočet města Poděbrady 
- Rozpočty spádových obcí ORP 



48 
 

Priorita č. 6. Podpora setrvání osob v domácím prostředí 

Opatření 6.1.   Podpora pečovatelských služeb a služeb osobní asistence 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním  
Senioři  
Rodiny s dětmi 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Terénní sociální služby jsou důležitou součástí péče, podporují maximální 
setrvání seniora či osoby se zdravotním postižením v přirozeném/domácím 
prostředí.  
Prioritou pečovatelské služby a osobní asistence je péče o osoby se sníženou 
soběstačností, pomoc s hygienou, oblékáním, podáním jídla, péčí o 
domácnost, přesunem či doprovodem (např. na úřad, k lékaři, do jiné sociální 
služby apod. v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.). Mimoto služby pomáhají 
s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností.  
K 31. 12. 2020 žilo v ORP Poděbrady příjemců různého stupně příspěvku na 
péči celkem 1133, z toho 995 (88 %) v domácím prostředí. Dle informací MPSV 
terénní či ambulantní služby v území ORP k 31. 12. 2020 využívalo 153 
příjemců příspěvku na péči (z toho bylo 141 osob starších 65 let). Tato statistika 
představuje pouze část uživatelů uvedených služeb, jejich počet je ve 
skutečnosti vyšší. 
Pečovatelské služby a služby osobní asistence poskytují v území dva 
poskytovatelé, a to Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
a Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. Centrum sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s. poskytuje své služby v rámci celého území ORP. Akční 
rádius Pečovatelské služby Městec Králové, s.r.o. je vymezen městem Městec 
Králové a jeho blízkým okolím.  
Současnou nabídku PS je třeba udržet ve vazbě na skutečné potřeby občanů. 
Obě organizace navyšují kapacity těchto služeb průběžně, na základě doložené 
potřeby. Kapacity těchto služeb jsou na sledovaném území, dle poskytovatelů, 
v současné době dostačující. Poskytovatelé služby deklarují v případě potřeby 
a zájmu klientů potenciál k dalšímu rozvoji i do budoucna.  
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. v současné době 
poskytuje pečovatelskou službu terénní s kapacitou služby na celém okrese 
1200 klientů, ambulantní pečovatelskou službu s kapacitou 150 klientů, 
v Krajské síti je v pečovatelské službě uvedeno 79 úvazků zaměstnanců. Osobní 
asistence má kapacitu na celém území okresu Nymburk 70 klientů, v Krajské 
síti je uvedeno 14,5 úvazků zaměstnanců. 
V rámci území ORP Poděbrady byl vytvořen unikátní mechanismus finančního 
zajištění terénní a ambulantní podpory seniorů (ale i osob se zdravotním 
postižením) prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, který je z části 
spolufinancován z obecních rozpočtů. Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s. má největší podíl v rámci rozpočtu města Poděbrady, 
nejmenší podíl naopak u Městce Králové, který mimo tuto organizaci 
významně finančně přispívá Pečovatelské službě Městec Králové, s.r.o., tedy 
příspěvkové organizaci města. Další obce podporují sociální služby 
prostřednictvím svých dotačních titulů, případně jsou finanční příspěvky 
poskytovány na základě smluv o poskytování služeb (veřejnoprávních smluv) 
či darem. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat stávající kapacity sociální služby pečovatelská služba a 
osobní asistence pro území ORP Poděbrady a finanční podporu měst 
Poděbrady, Městec Králové a dalších spádových obcí.  
Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji (průběžně je třeba 
monitorovat situaci ve vazbě k demografickému vývoji a stárnutí obyvatel) je 
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třeba reagovat na aktuální potřeby a v případě zjištěné potřeby kapacitu 
služeb a s ní spojené personální zajištění navyšovat.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacity služeb a podporovat jejich navýšení v případě 
zjištěné potřeby 

- Zachovat finanční podporu ze strany měst a obcí 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po pečovatelské službě a službě osobní asistence, 
zajištěná dostupnost v území  

- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Dotčené spádové obce – tzn. je zde poskytována služba 
- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
- Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. 

Partneři  

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služeb 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a dotčených spádových obcí 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.2.   Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 
 

Cílová skupina 
Osoby starší 18 let s vážným duševním onemocněním, především 
psychotickým 
Děti a mládež do 18 let  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Prakticky jediným dostupným poskytovatelem služeb pro osoby s duševním 
onemocněním poskytovaných v území ORP Poděbrady je FOKUS Mladá 
Boleslav, z.s. Poskytuje zde službu sociální rehabilitace (více viz Opatření 6.3.). 
Mimoto mohou uživatelé v rámci této organizace využít i služby se sídlem 
v Nymburce, a to Centrum sociální rehabilitace (více viz Opatření 6.3.) a 
chráněné bydlení (více viz Opatření 6.7.).  
Přímo v území funguje tzv. terénní tým, který dojíždí do domácností uživatelů. 
Tvoří ho sociální pracovnice, zdravotní sestra, pracovní konzultant, peer 
konzultanti, k dispozici je i psychiatr. Pracovní konzultant hraje klíčovou roli 
v oblasti zaměstnávání cílové skupiny. 
Charakteristika cílové skupiny: 
Cílová skupina dlouhodobě vážně duševně nemocní (SMI - Serious Mental 
Illness) je vymezena: 
- diagnostickými okruhy F2.. (psychózy schizofrenního okruhu), F3.. 

(afektivní psychózy), některými poruchami ze skupiny F4.. (především 
obsedantně kompulzivní porucha) a F6.. (především hraniční porucha 
osobnosti)  

- trváním onemocnění delším než 2 roky  
- výrazně zhoršeným fungováním (skóre GAF ≤ 70, kde GAF je klinický 

nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění) 
Uživatele s duševním onemocněním mají ve svých službách také organizace 
Handicap Centrum Srdce, o.p.s. a Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o.p.s. Nejedná se však o jejich primární cílovou skupinu.  
V souvislosti s reformou psychiatrické péče je třeba počítat s nárůstem počtu 
uživatelů, který nastane z důvodu propuštění osob s duševním onemocněním 
z pobytových zařízení.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP bylo zjištěno, že v území ORP není k dispozici dostatečná 
psychiatrická péče a psychiatrické ambulance nemají dostatečné kapacity. 
Mimoto se zde neposkytují služby osobám s duševním onemocněním mladším 
18 let (FOKUS Mladá Boleslav, z.s. snižuje věkovou hranici pouze ve 
výjimečných případech, se souhlasem zákonného zástupce). S tím souvisí i 
skutečnost, že v území ORP (či v jeho blízkém okolí) nejsou k dispozici dětští 
psychiatři. 
Chybí zde Centrum duševního zdraví (CDZ) a dostatečná kapacita mobilních 
týmů pro celé území ORP.  Jeho zřízení v Nymburce je plánováno na rok 2023.  
CDZ jsou centra specializované péče zaměřená na péči o vybrané skupiny 
duševně nemocných. Funkcí CDZ je prevence hospitalizací či jejich zkracování, 
včasný záchyt rozvoje závažného onemocnění, nápomoc k reintegraci 
dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity, podpora rodinných 
příslušníků a další činnosti v komunitě. Za tímto účelem CDZ vytváří potřebné 
programy a zajišťuje v rámci své spádové oblasti funkční propojení komunitní, 
ambulantní a lůžkové péče. Tým Centra duševního zdraví pracuje v komunitě 
formou případového vedení a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu 
cílové skupině klientů ze spádové oblasti bez čekací doby. Služby CDZ jsou 
službami zdravotně sociálními, které poskytuje jeden společný tým. CDZ 
poskytuje ambulantní i terénní služby. Péče je nepřetržitá, při dobře fungující 
komunitní péči klesá potřeba dlouhodobých hospitalizací. 
Návrh řešení: 
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Je třeba rozvíjet sociální a návazné služby pro osoby s duševním onemocněním 
v rámci celého území ORP. To předpokládá:  

- zachovat a nadále podporovat stávající kapacity služeb v území ORP 
- podporovat rozšíření kapacity služeb i na uživatele mladší 18 let (včetně 

kapacit dětských psychiatrů) 
- podporovat vznik dalších mobilních týmů pro osoby s duševním 

onemocněním 
- v rámci ORP Poděbrady podporovat spolupráci zainteresovaných 

subjektů 
- v rámci reformy psychiatrické péče propojit sociální a zdravotní služby, a 

to včetně podpory vzniku Centra duševního zdraví (dále CDZ)  
- zlepšit informovanost o terénních službách pro osoby s duševním 

onemocněním a podpořit osvětu 
- podpořit rozvoj psychiatrické péče v území 
- podchytit klienty, kteří nespadají do cílové skupiny výše uvedených 

organizací a jejich služeb a aktuálně řešit jejich potřeby 
Je důležité aktivně reagovat na probíhající transformaci psychiatrické péče a 
hledat vhodné dostupné možnosti v řešení situace osob vycházejících 
z psychiatrické nemocnice, které by reagovaly na zjištěné potřeby těchto osob 
(např. prostřednictvím rozvoje potřebných sociálních služeb a souvisejících 
aktivit). 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat rozšíření kapacity služeb i na uživatele mladší 18 let (včetně 
kapacit dětských psychiatrů) 

- Podporovat vznik Centra duševního zdraví 
- Podporovat poskytovatele mobilních týmů pro osoby s duševním 

onemocněním poskytováním finančních prostředků z rozpočtů měst a obcí 
ORP 

- V rámci ORP Poděbrady podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů 
- Zachovat finanční podporu stávajícím dílčím sociálním službám 

poskytujícím pomoc, podporu či péči této CS 
- Jednat se Středočeským krajem o možném navýšení kapacit služeb v 

Krajské síti sociálních služeb SK a jejich financování z dotace kraje 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti 
- Spolupracovat na zlepšení informovanosti o terénních službách pro osoby 

s duševním onemocněním a na osvětě této problematiky 

Kritéria naplnění 
 

- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Závěry z jednání se Středočeským krajem o možném navýšení kapacit  
- Závěry schůzky se zástupci zdravotních pojišťoven 
- Vyjasněný rozsah služeb a finanční podpora 
- Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
- Vyhodnocení dalšího postupu 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Dotčená spádová obec – tzn. bude zde poskytována služba 
- FOKUS Mladá Boleslav, z.s. 

Partneři 
- Handicap Centrum Srdce, o.p.s. 
- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. 
- Další poskytovatelé služeb pro CS 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na provoz služeb – potřebná částka na uvolnění z rozpočtů 
- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služeb 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje, další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a dotčených spádových obcí 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.3.   Podpora služeb sociální rehabilitace  

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním  
Senioři  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Z dlouhodobých zkušeností vyplývá, že sociální rehabilitace pro jednotlivé 
cílové skupiny napomáhá začleňování lidí do společnosti. Tato služba 
umožňuje klientům získat pracovní návyky pod odborným vedením, a tím jim 
pomáhá osamostatnit se. Sociální rehabilitace může například snížit riziko 
návratu onemocnění nebo častých hospitalizací. Program má preventivní 
význam jak pro klienty, tak pro celou veřejnost. 
Službu sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby s duševním 
onemocněním poskytuje v území ORP Poděbrady FOKUS Mladá Boleslav, z.s., 
a to v terénní formě, tzv. terénní týmem. Mimoto mohou uživatelé v rámci 
této organizace využít ambulantní službu Centrum sociální rehabilitace 
v Nymburce. Kapacita je 50 uživatelů/terén, 15 uživatelů/ambulance. 
Cílová skupina dlouhodobě vážně duševně nemocní (SMI - Serious Mental 
Illness) je vymezena: 
- diagnostickými okruhy F2.. (psychózy schizofrenního okruhu), F3.. 

(afektivní psychózy), některými poruchami ze skupiny F4.. (především 
obsedantně kompulzivní porucha) a F6.. (především hraniční porucha 
osobnosti)  

- trváním onemocnění delším než 2 roky  
- výrazně zhoršeným fungováním (skóre GAF ≤ 70, kde GAF je klinický 

nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění) 
Zmíněný terénní tým dojíždí do domácností uživatelů, poskytuje jim 
poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů a dluhové 
problematiky, poskytuje podporu v bydlení a při hledání zaměstnání, zajišťuje 
doprovody k lékaři, na úřady a do psychiatrických nemocnic. Tvoří ho sociální 
pracovnice, zdravotní sestra, pracovní konzultant, peer konzultanti, k dispozici 
jsou i psychiatričky. Pracovní konzultant hraje klíčovou roli v oblasti 
zaměstnávání cílové skupiny. 
V rámci ambulantní služby Centrum sociální rehabilitace nabízí organizace 
místo, kde se mohou potkávat dospělí lidé s duševním onemocněním, 
realizovat své vlastní kreativní nápady a osvojit si praktické dovednosti, které 
mohou uplatnit v běžném životě (rukodělné aktivity, nácvik vaření a pečení, 
trénink kognitivních funkcí, nácviky soc. dovedností). Od ledna je provozní 
doba centra rozšířená. Aktivit se účastní cca 9 – 15 klientů. Aktuálně ji zajišťuje 
5 úvazků. Mimoto zde funguje svépomocná skupina, která má cca 10 členů. 
Pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, senioři a osoby 
s chronickým onemocněním poskytuje sociální rehabilitaci Luxor Poděbrady, 
poskytovatel sociálních služeb, a to v ambulantní formě v Komunitním centru. 
Kapacita je 20 uživatelů/týden. Nejčastěji Komunitní centrum navštěvují osoby 
po cévní mozkové příhodě, úrazech mozku, dále osoby s neurodegenerativním 
onemocněním, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, ALS nebo 
např. po amputaci horní končetiny. Službu poskytuje sociální pracovnice a 
odborná pracovnice-ergoterapeutka. Komunitní centrum zdarma půjčuje 
klientům kompenzační pomůcky. 
Dále rodinám s dětmi s postižením poskytuje tuto službu organizace VOLNO, 
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. Kapacita je 10 
uživatelů/ambulantní forma, 2 klienti/terénní forma. Služba je poskytovaná 
ambulantně v Kolíně. 
Z analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na území 
ORP byla zjištěna potřeba zmapování potřebnosti terénní formy sociální 
rehabilitace v rámci území ORP. 
Návrh řešení: 
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Je třeba zachovat stávající kapacity sociální služby sociální rehabilitace pro 
území ORP Poděbrady a finanční podporu města Poděbrady. Dále je potřeba 
zmapovat potřebnost služby sociální rehabilitace v terénní formě v území ORP. 
Mimoto je třeba zlepšit informovanost o terénních službách pro osoby 
s duševním onemocněním a podpořit osvětu. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacity služeb a podporovat rozvoj v případě potřeby 
- Podporovat poskytovatele poskytováním finančních prostředků z rozpočtů 

měst a obcí ORP 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti, 

např. potřebnost služby sociální rehabilitace v terénní formě v území ORP 
- Spolupracovat na zlepšení informovanosti o terénních službách pro osoby 

s duševním onemocněním a na osvětě této problematiky 

Kritéria naplnění 
 

- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Dotčená spádová obec – tzn. bude zde poskytována služba 
- FOKUS Mladá Boleslav, z.s. 
- LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb  

Partneři - Další poskytovatelé služeb pro CS se sídlem mimo území ORP, např.  
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služeb 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a dotčených spádových obcí 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.4.   Podpora terénních odlehčovacích služeb 

 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením  
Senioři 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Odlehčovací služba pomáhá v případech, kdy o seniora či osobu se zdravotním 
postižením pečuje rodina. Pečující rodiny mohou využívat terénní formu 
v momentě, kdy na kratší dobu nemohou pečovat a je třeba péči zajistit 
v domácnosti klienta. Tato služba tak, prostřednictvím pomoci pečujícím 
osobám, podporuje setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením 
v domácím prostředí. Terénní odlehčovací služba je možností pro ty pečující, 
kteří např. pečují o osobu neschopnou transportu (např. osoby na přístrojích, 
psychicky nemocné apod.). 
Za měřítko potřebnosti této sociální služby lze do určité míry považovat počet 
příjemců příspěvku na péči.    
K 31. 12. 2020 žilo v ORP Poděbrady příjemců různého stupně příspěvku na 
péči celkem 1133, z toho 995 (88 %) v domácím prostředí. Dle informací MPSV 
terénní či ambulantní služby v území ORP k 31. 12. 2020 využívalo 153 
příjemců příspěvku na péči (z toho bylo 141 osob starších 65 let).  Uvedená 
statistika představuje pouze část uživatelů uvedených služeb, jejich počet je ve 
skutečnosti vyšší. 
Odlehčovací služba poskytovaná v domácnosti klienta, tedy v terénní formě, je 
pro obyvatele ORP Poděbrady dostupná.  
Tuto službu poskytuje Centrum zdravotních a sociálních služeb, o.p.s. 
(Středisko Poděbrady, Středisko Městec Králové – kapacita 30 
uživatelů/terénní odlehčovací služba, v Krajské síti je uvedeno 6 úvazků 
zaměstnanců pro území bývalého okresu Nymburk), finanční podpora města 
Poděbrady i Městce Králové). 
Dále ji pro seniory poskytuje Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o. 
(kapacita 5 uživatelů/terén, kapacita v Krajské síti 0,93 úvazků). 
Pro osoby se zdravotním postižením ji také poskytuje organizace VOLNO, 
sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. (kapacita 2 klienti/terénní 
forma, kapacita v Krajské síti je 2,46 úvazku pro celou službu, finanční podpora 
města Poděbrady).  
Kapacity OS (odlehčovací služba) jsou v současné době na sledovaném území 
pro osoby starší 18 let dostačující. Poskytovatelé služby deklarují potenciál k 
dalšímu rozvoji v případě zájmu klientů. V území chybí dostatečná kapacity 
odlehčovacích služeb pro děti a mládež ve věku do 18 let. 
Pobytová forma služby je obsahem Opatření 7.4. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat, v případě potřeby podporovat navýšení, stávající kapacity 
sociální služby odlehčovací služby v terénní formě pro území ORP Poděbrady a 
poskytovanou finanční podporu. Navýšení se týká především služby pro děti a 
mládež ve věku do 18 let. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat, udržet, případně navýšit stávající kapacity sociální služby 
odlehčovací služby v terénní formě (zejména pro děti a mládež ve věku do 
18 let) 

- Zachovat finanční podporu měst Poděbrady a Městec Králové, případně 
spádových obcí ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
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Realizátoři 

- Města Poděbrady a Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. 
- Pečovatelská služba Městec Králové s.r.o. 

Partneři 
- Další poskytovatelé služeb pro CS se sídlem mimo území ORP, např.  

VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a spádových obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.5.   Podpora domácí zdravotní péče 

Cílová skupina Osoby všech věkových skupin, u kterých je péče indikovaná lékařem 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Terénní zdravotní péče je forma odborné zdravotní péče poskytovaná 
v domácím prostředí klienta na základě indikace lékaře. Je určena pro 
pacienty jakéhokoliv věku vyžadující péči zdravotníků a jejich zdravotní stav 
již nevyžaduje hospitalizaci nebo soustavnou přítomnost lékaře. 
Službu v území zajišťuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 
o.p.s. a Městská nemocnice Městec Králové a.s. Současná kapacita domácí 
zdravotní péče je dostačující. 
Návrh řešení: 
Jedná se o službu, která v současné chvíli kapacitně postačuje. Je třeba ji 
udržet. 

Aktivity k naplnění opatření 
- Zachovat stávající kapacitu služby a podporovat rozvoj v případě 

doložené potřeby 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po službě domácí zdravotní péče, zajištěná dostupnost 
v území  

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
- Městská nemocnice Městec Králové a.s.  

Partneři - Další poskytovatelé služby pro CS se sídlem mimo území ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 
- Zdravotní pojišťovny 
- Další zdroje dle individuálních potřeb/možností, např. MAS Mezilesí 
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Opatření 6.6.   Podpora terénní hospicové péče 

Cílová skupina Osoby v terminálním stadiu onemocnění a jejich rodiny 

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Hospicová péče je péče, která nabízí těžce nemocným v terminálním stavu a 
jejich blízkým účinnou pomoc v momentě, kdy už jsou léčebné možnosti 
klasické medicíny vyčerpány.  
Podpora terénní hospicové péče vyplývá z přesvědčení, že umírající nemocný 
si přeje zemřít v klidu a důstojně za podpory jeho rodiny a přátel. Cílem je 
vytvoření optimálních podmínek pro nevyléčitelně nemocné v domácím 
prostředí. Hospicová péče zajišťuje také psychologické, sociální a spirituální 
potřeby.  Mobilní hospic tak poskytuje péči lékaře, zdravotních sester, 
sociálního pracovníka, psychologa a duchovního v domácím prostředí. 
V současné době v území poskytuje terénní hospicovou péči Centrum 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a Domácí hospic Nablízku, z.ú. 
se sídlem v Lysé nad Labem. 
Délka poskytování hospicové péče organizace CSZS Poděbrady o.p.s.  je různá 
a záleží na zdravotním stavu pacienta, pohybuje se od několika dnů až po 
měsíce. Aktuální kapacita je 11 až 13 pacientů denně. Kapacita je v současné 
době dostatečná, přijímají pacienty dle požadavků rodin a na doporučení 
lékaře. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Služba 
pokrývá celé území ORP. 
Délka poskytování hospicové péče organizace Domácí hospic Nablízku, z.ú.  je 
od několika hodin, nejčastěji v řádu 7-10 dnů, nejdéle poskytnutá péče byla 2 
měsíce. Aktuální kapacita je 2 až 3 pacienti denně. Kapacita je v současné době 
dostatečná, ve většině případů Domácí hospic Nablízku, z.ú. přijímá klienty dle 
potřeby, na základě lékařské zprávy.  Cena péče na den je 1.900,- Kč. Rodiny 
platí příspěvek 250,- Kč na den péče plus dopravu personálu. Dojezdnost 
služby je 30 km od Lysé nad Labem, tzn., služba nepokrývá celé území ORP 
Poděbrady. 
Návrh řešení: 
Jedná se o službu, která v současné chvíli kapacitně postačuje. Je třeba ji 
udržet. 

Aktivity k naplnění opatření 
- Zachovat stávající finanční podporu služby  
- Zachovat stávající kapacity služby a podporovat rozvoj v případě potřeby 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po službě terénní hospicové péče, zajištěná dostupnost 
v území  

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace obsahu tohoto 
opatření 

- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
- Domácí hospic Nablízku, z.ú. 

Partneři - Další poskytovatelé služeb pro CS se sídlem mimo území ORP 
- Dotčené obce, tzn. je zde poskytovaná služba 

Předpokládané finanční 

náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace od Středočeského kraje 
- Další dotační tituly, např. MAS Mezilesí 
- Rozpočty měst a obcí 
- Sponzoři 
- Nadace 
- Úhrady uživatelů (týká se některých poskytovatelů) 
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Opatření 6.7.  Podpora chráněného bydlení a formy samostatného bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Samostatné formy bydlení mohou osoby se zdravotním postižením využívat 
formou chráněného bydlení, případně formou podporovaného bydlení.  
Služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení poskytuje v městě 
Poděbrady organizace Handicap centrum Srdce, o.p.s. Klienti obou sociálních 
služeb mají zohledněnou výši nájmu k jejich příjmům dle rozhodnutí Rady 
města Poděbrady. Město Poděbrady každoročně podporuje provoz obou 
sociálních služeb účelovou dotací. Služba chráněného bydlení je určena CS 
osoby s mentálním postižením, kapacita v Krajské síti pro rok 2021 je 5 lůžek 
(kapacita v Registru poskytovatelů sociálních služeb je 6 lůžek). Služba je 
poskytována ve 2 bytech v běžné panelové zástavbě (2 bezbariérové 
čtyřpokojové byty, jeden byt pro 3 osoby). Služba podpora samostatného 
bydlení je určená stejné CS a její kapacita v Krajské síti pro rok 2021 je 1,2 
úvazku. Jedná se o 8 bezbariérových bytů v majetku města Poděbrady. Služby 
využívá 16 obyvatel Poděbrad. 
Službu chráněného bydlení dále v území poskytuje FOKUS Mladá Boleslav, z.s., 
a to pro CS osoby s chronickým duševním onemocněním. Celková kapacita byla 
v Krajské síti v roce 2019 22 lůžek (pozn. pro rok 2021 je kapacita navýšená na 
29 lůžek), z toho je 6 lůžek určeno pro okres Nymburk. Bydlení je poskytováno 
formou skupinového, komunitního typu (jednolůžkové pokoje), a to 
v Nymburce (služba je, bohužel, dlouhodobě obsazena a není pro tuto CS 
v ORP Poděbrady možnost následné služby – podpora samostatného bydlení 
(soc. byty)). 
Pro obyvatele ORP Poděbrady je dostupná i služba poskytovaná Zvonečkem 
Bylany, a to CS osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Celková 
kapacita služby je v Krajské síti 18 lůžek, z toho v chráněném bydlení Bylany 12 
lůžek a v chráněném bydlení Polepy 6 lůžek. 
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP bylo zjištěno, že v území ORP chybí dostatek bezbariérových bytů 
pro osoby s tělesným postižením. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat stávající kapacity sociálních služeb chráněné bydlení a 
podpora samostatného bydlení pro území ORP Poděbrady a finanční podporu 
města Poděbrady. V případě poptávky je třeba podporovat jejich navýšení. 
Dále je třeba zajistit dostatek bezbariérových bytů pro osoby s tělesným 
postižením. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat, udržet, případně navýšit stávající kapacity chráněného 
a podporovaného bydlení 

- Podporovat iniciativu poskytovatelů v oblasti rozšiřování služby 
chráněného a podporovaného bydlení ve vazbě ke konkrétní potřebě 
spádového území 

- Podporovat iniciativy v území ORP směřující k navýšení počtu 
bezbariérových bytů pro osoby s tělesným postižením 

- Zachovat finanční podporu města Poděbrady 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Poskytovaná finanční podpora 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
- FOKUS Mladá Boleslav, z.s. 

Partneři 
- Další poskytovatelé sociálních služeb se sídlem mimo území ORP, např. 

Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služeb 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a dotčených spádových obcí 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.8.   Podpora denních stacionářů 

 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 
Osoby s chronickým onemocněním  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Služby denního stacionáře jsou důležitou součástí péče o lidi se zdravotním 
postižením a seniory (zejména s poruchami paměti). Pomáhají uživatelům 
rozvíjet a udržovat jejich rozumové schopnosti, motorické, komunikační 
a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do kolektivu a setrvání 
v domácím prostředí co nejdelší možnou dobu. Uspokojení potřeb lidí se 
zdravotním postižením je z hlediska sociálních služeb náročné z toho důvodu, 
že škála jejich diagnóz a možných kombinací je velmi široká a často vyžaduje 
velmi individuální přístup. 
K 31. 12. 2020 žilo v ORP Poděbrady příjemců různého stupně příspěvku na 
péči celkem 1133, z toho 995 (88 %) v domácím prostředí. Dle informací MPSV 
terénní či ambulantní služby v území ORP k 31. 12. 2020 využívalo 153 
příjemců příspěvku na péči (z toho bylo 141 osob starších 65 let). Tato statistika 
představuje pouze část uživatelů uvedených služeb, jejich počet je ve 
skutečnosti vyšší. 
Obyvatelé ORP Poděbrady využívají službu denní stacionáře poskytovanou 
několika organizacemi. Službu pro seniory poskytuje Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Jedná se o zařízení Denní stacionář 
Tyršova – Poděbrady, Denní stacionář Poděbrady – Kluk a Denní stacionář 
Sány. Celková kapacita služby na celém okrese je 45 klientů, v Krajské síti je 
uvedeno 14,4 úvazků zaměstnanců, tzn. cca 22 klientů a tomu odpovídající 
personální zajištění pro ORP Poděbrady. 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. plánuje rekonstrukci 
Denního stacionáře Poděbrady – Kluk, která umožní navýšení kapacity o 3 – 5 
klientů.  
Dále službu pro osoby s mentálním postižením poskytuje Handicap centrum 
Srdce, o.p.s. (kapacita 25 uživatelů, kapacita v Krajské síti 3,35 úvazku).  
Pro obyvatele ORP Poděbrady je dostupná i služba poskytovaná Domovem 
Mladá poskytovatel sociálních služeb, p.o. (CS osoby s kombinovaným 
postižením, služba je poskytovaná v Milovicích, kapacita 7 uživatelů, kapacita 
v Krajské síti 2 úvazky) a Zvonečkem Bylany (CS osoby s mentálním postižením, 
ORP Český Brod, kapacita 4 uživatelé, kapacita v Krajské síti 1,1 úvazku).   
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat stávající kapacitu sociální služby denní stacionáře pro území 
ORP Poděbrady a do budoucna podporovat její navýšení (viz např. uvedené 
navýšení DS Poděbrady – Kluk o 3 – 5 klientů). Dále je třeba, zachovat, případně 
navýšit, poskytovanou finanční podporu. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat, udržet, do budoucna navýšit stávající kapacity sociální služby 
denní stacionáře 

- Zachovat, případně navýšit finanční podporu města Poděbrady či 
spádových obcí ORP 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Navýšená kapacita služby 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 
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- Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

Partneři 

- Další poskytovatelé sociální služby se sídlem mimo území ORP, např.  
Domov Mladá poskytovatel sociálních služeb, p.o., Zvoneček Bylany, 
poskytovatel sociálních služeb apod. 

- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 
- Náklady spojené s navýšením kapacity služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet města Poděbrady a spádových obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.9.   Podpora sociálně terapeutických dílen 
 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, s duševním onemocněním 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Sociálně terapeutické dílny připravují osoby se zdravotním postižením na vstup 
do chráněných pracovních míst nebo na běžný trh práce dlouhodobou a 
pravidelnou podporou a vytvořením pracovních návyků a dovedností. 
Sociální službu sociálně terapeutické dílny zajišťuje v ORP Poděbrady Handicap 
centrum srdce, o.p.s. Aktuální kapacita v Krajské síti je 30 klientů a 2,95 úvazku 
v přímé práci. Kapacita dílny se stále navyšuje z důvodu nárůstu zakázek a 
pracovní pozice jsou rozšířeny i na odborné profese - administrativní 
pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Dle informací od poskytovatele 
služby je pro region dostačující. Blíže k dalším službám organizace Handicap 
centrum srdce, o.p.s. v Opatření 6.2., 6.7., 6.8. 
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat, v případě potřeby podporovat navýšení, stávající kapacity 
sociální služby sociálně terapeutické dílny pro území ORP Poděbrady a 
poskytovanou finanční podporu. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat, udržet, případně navýšit stávající kapacity sociální služby 
sociálně terapeutické dílny 

- Zachovat finanční podporu města Poděbrady, případně spádových obcí 
ORP 

- Podporovat spolupráci mezi praktickými školami, poskytovateli sociálních 
služeb, Úřadem práce a potencionálními zaměstnavateli 

- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službě a její dostupnosti 

Kritéria naplnění 
 

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora 
- Fungující spolupráce mezi praktickými školami, poskytovateli sociálních 

služeb, Úřadem práce a potencionálními zaměstnavateli 
- Informovanost o možnostech nácviku pracovních návyků a pracovních 

dovedností v sociálně terapeutických dílnách 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Handicap centrum Srdce, o.p.s. 

Partneři 
- Spádové obce ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočet města Poděbrady a spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.10.   Rozvoj bezbariérové individuální dopravy seniorů a osob se zdravotním postižením 

Cílová skupina 
Senioři  
Osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním  

Zdůvodnění potřebnosti a 

návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Na území města Poděbrady je služba Senior taxi poskytována od 1. 4. 2016. 
Služba byla zavedena, jelikož město Poděbrady nemá MHD, a služba tedy 
pomohla vyřešit závislost seniorů na jejich známých a rodinných příslušnících 
při přepravě například k lékaři, na nákupy, na hřbitov apod. Služba je určena 
pro občany s trvalým bydlištěm v Poděbradech starším 65 let a pro držitele 
průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“ a lze ji využívat každý pracovní den od 7 do 15 hod. 
V současné době lze Senior taxi využít i pro jízdy do zdravotnických zařízení na 
území města Nymburk. Cena za jednu jízdu po Poděbradech je pro seniory 
stanovena na 15,- Kč. Za jednu jízdu do sousedního města zaplatí senioři 45,- 
Kč. O službu je meziročně stoupající zájem, tato služba zkvalitnila seniorům a 
osobám se zdravotním postižením život. Senior taxi podporuje samostatnost 
osob, které ho využívají, a zároveň odlehčuje pečujícím rodinám. 
V jiných obcích ORP Poděbrady není tato služba poskytována.  To může být pro 
některé lidi se speciálními potřebami důvodem jejich sociální izolace, pokud 
není možné z jejich strany využít hromadnou dopravu, jelikož se nemohou 
přesouvat mezi místem, kde bydlí, a místy, kde se věnuje různým aktivitám. 
Ti obyvatelé spádových obcí ORP, kteří jsou uživateli terénních sociálních 
služeb, mohou v rámci základních činností uvedených sociálních služeb 
využívat doprovod k lékaři, na úřad apod.  
Návrh řešení: 
V případě zájmu ze strany obcí mohou zástupci města Poděbrad 
prostřednictvím příkladu dobré praxe předat zkušenosti s touto službou. Dále 
je možné iniciovat diskusi s poskytovatelem služby Senior taxi o jejím možném 
rozšíření do území ORP. 
Pro obyvatele spádových obcí ORP, kteří jsou uživateli sociálních služeb, je 
důležité nadále podporovat jejich doprovod k lékařům, na úřady apod.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Zachovat stávající kapacitu služby a podporovat její rozvoj v případě 
potřeby 

- Zachovat finanční podporu města Poděbrady 
- Průběžně monitorovat potřeby služby ze strany obyvatel ostatních obcí 

ORP Poděbrady 
- V případě zjištění poptávky po službě iniciovat jednání se současným 

poskytovatelem, případně zmapovat další poskytovatele a s nimi navázat 
jednání 

- Finanční podpora služby ze strany dalších obcí v území 
- Nadále podporovat terénní sociální služby, které pro své uživatele zajišťují 

doprovody k lékařům, na úřady apod.  

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po službě 
- Zajištěné doprovody uživatelů terénních sociálních služeb 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Poskytovatel služby Senior taxi 
- Poskytovatelé terénních sociálních služeb (např. Centrum sociálních a 

zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.) 
- Město Poděbrady 
- Dotčená spádová obec – tzn. bude zde poskytována služba  

Partneři - Další poskytovatelé služeb pro CS  
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Předpokládané finanční 

náklady 

- Konkrétní náklady na provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet města Poděbrady 
- Rozpočet města Městec Králové a dalších obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Úhrady uživatelů služby Senior taxi 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.11.   Rozvoj bezbariérovosti města Poděbrady a spádových obcí ORP 

Cílová skupina 
Senioři  
Osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním  
Rodiny s dětmi 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Nejen ve veřejném prostoru, ale i při poskytování sociálních a návazných 
služeb se vyskytují různé stavební a komunikační bariéry, které mohou bránit 
hladkému využívání veřejného prostoru či poskytování uvedených služeb. 
Z tohoto důvodu je potřebné uvedené bariéry nadále mapovat a hledat možná 
řešení. Při mapování bariér se osvědčuje zapojení různých subjektů i obyvatel 
v území.  
K pravidelnému monitorování bariér v městě Poděbrady dochází v rámci 
činnosti Komise sociální, zdravotní, hendikepovaných občanů a seniorů.   
V ostatních spádových obcích ORP k pravidelnému monitorování bariér 
nedochází. 
Návrh řešení: 
V pravidelném monitorování bariér se bude nadále na území města Poděbrad 
pokračovat i v plánovaném období. Cílem by mělo být komplexní řešení 
bezbariérového pohybu po městě/obci. 
Monitorování bariér by mělo být realizováno i ve spádových obcích ORP. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Zapojovat spolupracující poskytovatele sociálních a návazných služeb do 
zjišťování bariérových míst 

- V Poděbradech předávat podněty Komisi sociální, zdravotní, 
hendikepovaných občanů a seniorů 

- Do dané problematiky zapojit všechny obce v území 
- Spolupracovat na zpětné vazbě směrem k občanům 
- Mapovat další bariéry – smyslové, jazykové, kulturní a jiné 
- Hledat možnosti osvěty či seminářů 
- Hledat možnosti řešení/zmírnění zjištěných bariér ve spolupráci 

s příslušným odborem města 

Kritéria naplnění 
 

- Míra naplnění řešení bezbariérového pohybu po městě/obci 
- Počet nahlášených, specifikovaných a odstraněných bariér 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Město Poděbrady a obce na území ORP Poděbrady  

Partneři - Další zainteresovaní partneři  

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na odstranění stavebních bariér 
 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet města Poděbrady 
- Rozpočet dalších obcí ORP 
- Dotační programy EU 
- Rozpočet Středočeského kraje 
- ROP NUTS II Střední Čechy 
- Soukromí investoři 
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.12.   Rozvoj služeb pro děti a dospělé s PAS a další 
 

Cílová skupina 
Osoby s PAS 
Neformální pečující 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Vzhledem k celorepublikovému nárůstu počtu osob s PAS v dětském a 
dospívajícím věku vzrůstá naléhavost řešení otázky dostupnosti sociálních 
služeb pro tuto cílovou skupinu. 
V současné době neexistují statistiky, které by dokázaly specifikovat počet 
osob s PAS žijících na území ORP Poděbrady. Částečně můžeme vyjít ze statistik 
MŠMT. K 30. 9. 2020 docházelo do školských zařízení na území ORP Poděbrady 
celkem 44 žáků s diagnózou PAS (zdroj: MŠMT). Z toho 1 dítě navštěvovalo 
mateřskou školu, 2 žáci střední školu (s PAS diagnózou bez závažného odrazu 
do vzdělávání) a celkem 41 žáků s diagnózou PAS navštěvovalo základní školy 
v území (z toho 21 z nich byla diagnostikována porucha PAS se závažným 
odrazem do vzdělávání žáka). Nejvíce žáků s PAS v území navštěvuje Speciální 
základní školu Poděbrady, příspěvkovou organizaci (30 žáků).  
Z dat MPSV pak vyplývá, že pečující rodiny (a to nejen s dětmi s PAS) v území 
v současné době nevyužívají v kombinaci se školním zařízením žádnou sociální 
službu. Důvodem je pravděpodobně místní nedostupnost služeb pro tuto 
věkovou skupinu, která je u terénních i ambulantních služeb klíčová.  V rámci 
analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP 
byla ze strany rodičů zjištěna poptávka po denním stacionáři či odlehčovací 
službě, tedy službách, které by mohly být využívány v kombinaci se školním 
zařízením v průběhu školního roku, celodenně pak o prázdninách, kdy jsou 
školy zavřené. Zákonní zástupci by tak mohli při péči o dítě se zdravotním 
postižením docházet do běžného zaměstnání.  
V současné době není v území poskytována žádná sociální služba, která by se 
prioritně zaměřovala na osoby s PAS.  S dětmi s PAS ve věku 0 - 7 let zde 
v terénní formě pracuje sociální služba raná péče Oblastní Charity Kutná Hora 
(tvoří převážnou část jejích uživatelů). Někteří klienti s diagnózou 
vysokofunkčního autismu využívají služby Handicap centrum Srdce, o.p.s., 
které jsou však zaměřeny především na osoby s mentálním postižením 
(případně s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, se sluchovým 
postižením, se zdravotním postižením či osoby se zrakovým postižením, ve 
věkové skupině od 16 let výše). Mimo území ORP Poděbrady v dojezdové 
vzdálenosti mohou osoby s PAS využít podpory ze strany kolínské organizace 
VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. (odlehčovací 
služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a službu sociální 
rehabilitace) či nymburského spolku Centrum pro všechny (volnočasové 
aktivity).  
Obecně víme, že dostupnost služeb pro osoby s PAS je nedostatečná i na 
celorepublikové úrovni, služeb primárně určených pro osoby s PAS je pouze 
v řádu jednotek. Služby pro osoby se zdravotním postižením pak klienty s PAS 
s problémovým chováním odmítají. O to více je složitá situace pečujících rodin 
o osoby s nízkokofunkčním autismem, které vyžadují odbornou intenzivní 
celodenní podporu, dohled a pomoc.  Místa v pobytových zařízeních jsou plně 
obsazena a, jak již bylo zmíněno, pro tyto osoby chybí dostupné terénní a 
ambulantní sociální služby. V důsledku toho pak péče o děti, mladistvé a 
dospělé lidi s autismem a náročným chováním často zůstane pouze na rodičích, 
kteří stárnou, postupně jim ubývá sil. 
Návrh řešení: 
Vzhledem ke kontinuálnímu nárůstu počtu osob s PAS v populaci je řešení 
dostupnosti sociálních služeb osobám s PAS velmi naléhavé, je nutné zohlednit 
specifické  potřeby charakteristické  pro  celé  spektrum  PAS,  individuální  
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situaci,  míru  potřeby  podpory  konkrétního člověka a respektovat přání a vůli 
jeho i pečující rodiny.  
V regionu  by  se měl podporovat rozvoj  dostupných služeb,  které  tyto  
potřeby  naplňují  a  vycházejí  vstříc  různým preferencím. Při plánování 
zajištění dostupnosti služeb je třeba, aby se do něj aktivně zapojili všichni aktéři 
včetně samotných uživatelů služeb a jejich rodin.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat plánování rozvoje sociálních služeb pro osoby s PAS 
- Na úrovni Středočeského kraje jednat o možnostech zajištění sociálních 

služeb pro osoby s PAS dostupných pro obyvatele ORP 
- Průběžně monitorovat potřeby ve vztahu ke službám a jejich dostupnosti 
- Navázat spolupráci se sociálními službami pro osoby s PAS 
- Podporovat poskytovatele poskytováním finančních prostředků z rozpočtů 

dalších měst a obcí ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Zajištěné dostupné sociální služby pro osoby s PAS z území ORP, tj. pokrytá 
poptávka po službách  

- Závěry z jednání se Středočeským krajem 
- Počet osob, kterým byly služby poskytnuty 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Města Poděbrady, Městec Králové – v rovině koordinace rozvoje služeb 

 

Partneři 

- Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
- Centrum pro všechny (návazné služby) 
- Další poskytovatelé služeb pro CS se sídlem mimo území ORP, např.  

Oblastní Charita Kutná Hora, VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s 
postižením, z.ú., Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služeb 

Možné zdroje financování 

- MPSV ČR 
- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a dotčených spádových obcí 
- Dotační programy EU 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Úhrady uživatelů 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 6.13.   Podpora neformálně pečujících 

 

Cílová skupina Lidé pečující o osobu blízkou (děti i dospělé)  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky dožití 
významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby a s tím také 
zároveň počet osob neformálně pečujících. K 31. 12. 2020 žilo v ORP 
Poděbrady příjemců různého stupně příspěvku na péči celkem 1133, z toho 
995 (88 %) v domácím prostředí. Dle informací MPSV terénní či ambulantní 
služby v území ORP k 31. 12. 2020 využívalo 153 příjemců příspěvku na péči (z 
toho bylo 141 osob starších 65 let). Tato statistika představuje pouze část 
uživatelů uvedených služeb, jejich počet je ve skutečnosti vyšší. 
Neformálně pečující (NP) jsou osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, považuje 
za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. Jedná se o příjemce příspěvku 
na péči ve všech stupních závislosti. Příjemci ve III. a IV. stupni závislosti 
vyžadují ve většině případů celodenní péči a obracejí se na sociální a návazné 
služby nejčastěji.  
Obdobná situace je u cílové skupiny (CS) dětí se zdravotním postižením, 
různého rozsahu závislosti, které potřebují péči rodičů a širší rodiny. Doba péče 
o ně se pohybuje od několika hodin po celodenní péči. Dalším tématem u této 
CS (v určitém věku) je možnost navštěvovat speciální školské zařízení (v ORP 
Poděbrady 2 speciální školy, a to v Poděbradech a Městci Králové) a možnost 
využití mimoškolních aktivit, více viz Opatření č. 8.3. 
Neformálně pečující nejsou explicitně definováni jako cílová skupina sociálních 
služeb, přesto je potřeba je podporovat.  
Sdílení péče s profesionálními službami (a dalšími osobami v rámci neformální 
péče) může výrazně přispět ke snížení břemena péče pro hlavního pečujícího. 
Zároveň poskytuje možnost setrvání závislé osoby v domácím prostředí a 
eliminuje riziko vyhoření, sociálního a ekonomického vyloučení samotného 
pečujícího.  
V území ORP poskytuje podporu neformálně pečujícím, kteří zároveň pro své 
blízké využívají sociální služby organizace, Centrum sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s. Kromě podpory ve formě poskytování sociálních 
služeb poskytuje organizace ošetřovatelskou péči, sociální a psychologické 
poradenství, sdílené skupiny, relaxaci a další podpůrné aktivity. 
V DDM Symfonie je od září 2022 realizován pilotní projekt Cesta, v rámci které 
zde funguje svépomocná skupina pro pečující rodiny:  
https://www.ddmpodebrady.cz/teens/kurzy-1/cesta-skupinova-setkani.  
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a rozvíjet podporu neformálně pečujících v rámci celého 
území ORP, a to ve formě poradenství, odborných konzultací, vzdělávání, 
individuální podpory, svépomocných setkávání pečujících a dalších 
podpůrných činností, včetně podpory sociálních služeb. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat setkávání svépomocných skupin 
- Podporovat poradenství, individuální podporu, odborné konzultace 
- Podporovat vzdělávání NP 
- Propojovat jednotlivé podpory neformálně pečujícím 
- Realizovat osvětu v oblasti neformální péče 
- Podporovat rozvoj sociálních a návazných služeb v území ORP 
- Podporovat rozvoj hospicové péče, viz případné Opatření č. 6.6. 

Kritéria naplnění 
 

- Dostupná síť sociálních a návazných služeb vedoucí k odlehčení nároků na 
neformálně pečující 

- Zvýšení míry informovanosti neformálně pečujících o dostupných 
možnostech pomoci prostřednictvím sociálních a návazných služeb 

https://www.ddmpodebrady.cz/teens/kurzy-1/cesta-skupinova-setkani
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- Počet aktivit realizovaných pro neformálně pečující 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 

- Realizátoři podpůrných činností pro neformálně pečující: 
o Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.  
o DDM Symfonie 
o Další poskytovatelé podpory 

Partneři 
- Město Poděbrady – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření 
- Spádové obce ORP 
- Realizátoři sociálních služeb 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Celkové náklady na realizaci podpůrných činností pro neformálně pečující 
a realizaci sociálních služeb 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové 
- Rozpočty spádových obcí ORP 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, např. MAS Mezilesí 
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Priorita č. 7. Podpora pobytových služeb 

Opatření 7.1.   Podpora domovů pro seniory 

Cílová skupina Senioři  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Domov pro seniory poskytuje dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby.  
V ORP Poděbrady jsou 2 domovy pro seniory. V Poděbradech tuto sociální 
službu poskytuje pro osoby nad 60 let příspěvková organizace Středočeského 
kraje LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb, kapacita je 70 lůžek. 
V Libici nad Cidlinou pak domov pro seniory pro osoby nad 65 let (výjimečně 
nad 60 let) s kapacitou 27 lůžek provozuje Diakonie Českobratrské církve 
evangelické – středisko Střední Čechy. 
V případě domovů pro seniory (dále DS) je v rámci přijímacího řízení jedním z 
kritérií aktuální zdravotní a sociální stav, každý žadatel je posuzován 
individuálně dle nastaveného bodového systému. Příspěvkové organizace 
Středočeského kraje zohledňují místní občany (zohledněni jsou i senioři 
sociálně ohrožení z malých obcí, kteří nemají koupelnu, topí uhlím apod.).  
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy zájemce také posuzuje individuálně, dle 
skutečné potřebnosti a zohledňují potřeby místních obyvatel a osob se 
vztahem k místu (mají zde příbuzné apod.). Služby tohoto zařízení využívají 
především obyvatelé Libice nad Cidlinou, kde se toto zařízení nachází, a 
blízkého okolí. Počet žádostí o umístění je v roce 2022 cca 100 (řada z nich jsou 
tzv. „jistiny“, tzn. zájemci mají žádost podanou řadu let dopředu před 
skutečnou potřebou).  
Dopravně dostupné pro obyvatele ORP Poděbrady jsou pak domovy pro 
seniory na území Středočeského kraje, např. Domov Rožďalovice, poskytovatel 
sociálních služeb, domov organizace PRAGOM CS, spol. s.r.o. v Pňově – 
Předhradí, případně Domov Na Zámku, poskytovatel sociálních služeb, p. o. v 
Lysé nad Labem.   
Přehled o dostupných kapacitách a hodnocení aktuální potřebnosti komplikuje 
překrývání žádostí (žadatelé o místa mají často podané žádosti na více místech) 
a podávání žádostí tzv. v předstihu (v době, kdy služba není ještě potřebná). To 
je částečně důvodem dlouhých pořadníků (počty zájemců se v jednotlivých 
zařízeních počítají v desítkách až stovkách). Poskytovatelé se snaží s pořadníky 
aktivně pracovat – ověřovat aktuální potřebnost, vyřazovat umístěné či 
zemřelé žadatele. 
V domovech pro seniory se dle poskytovatelů služby v současné době relativně 
daří žadatele o místo uspokojit. Přesto kapacitu služby v území nemůžeme 
označit za dostatečnou, a to především vzhledem k demografickému vývoji 
sledovaného území.  
Návrh řešení: 
Vzhledem k demografickému vývoji lze očekávat nárůst počtu osob z řešené 
cílové skupiny, a proto je důležité uvedené pobytové sociální služby nadále 
udržet, zkvalitňovat a v případě vzniklé potřeby ve spolupráci s KÚ 
Středočeského kraje rozvíjet. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Monitorovat skutečnou poptávku po této službě 
- Udržet současné kapacity služby a podporovat rozvoj v případě potřeby 
- Podporovat případné navýšení kapacit přímo v území tak, aby byl klientům 

umožněn co nejintenzivnější kontakt s rodinou 
- Zachovat stávající finanční podporu ze strany měst a obcí ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po sociální službě domov pro seniory 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP, Středočeského 

kraje 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
- Středočeský kraj 
- LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 
- Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy 

Partneři 

- Města a obce v ORP 
- Další poskytovatelé služby se sídlem mimo území ORP (např.  Domov 

Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb, PRAGOM CS, spol. s.r.o., 
Domov Na Zámku, poskytovatel sociálních služeb, p.o.) 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.2.   Podpora dostupnosti služby domov se zvláštním režimem 

Cílová skupina 
Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří trpí chronickým duševním 
onemocněním, jsou závislí na návykových látkách nebo trpí Alzheimerovou 
chorobou či jiným typem demence 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Domov se zvláštním režimem (DZR) je pobytová sociální služba, která je 
poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se 
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které z důvodu 
těchto onemocnění již nejsou schopny dalšího setrvání ve svém původním 
sociálním prostředí. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým 
potřebám těchto osob.  
V ORP Poděbrady poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem 
Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Střední Čechy (pro 
osoby starší 55 let, výjimečně 50 let). Celková kapacita zařízení Diakonie 
Českobratrské církve evangelické je 20 lůžek, tzn. 10 lůžek v domově 
v Opolanech a 10 lůžek v domově v Pátku. Kapacita je dlouhodobě naplněná, 
uvolněná místa jsou obsazována okamžitě. Organizace odkazuje na domov G-
HELP z.ú. v Kouřimi (kratší čekací doba). V blízkosti se pak nachází Domov 
Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb (pro osoby starší 55 let), jehož 
kapacita je 38 lůžek.  
Problematika nedostatečných kapacit pobytových zařízení pro seniory 
s demencí je v současné době velmi aktuální, jelikož počet míst je v domovech 
se zvláštním režimem nedostatečný. Stává se tak, že například klienti domovů 
pro seniory, jejichž stav se zhorší a potřebovali by službu domova se zvláštním 
režimem, zůstávají ve stávajícím zařízení, dokud se pro ně nenajde 
specializované lůžko.  
Návrh řešení: 
Vzhledem k demografickým prognózám a rapidnímu nárůstu seniorů se 
stařeckými demencemi je třeba ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje zajistit 
dostatečnou kapacitní dostupnost pobytové služby domov se zvláštním 
režimem v území ORP tak, aby byla saturována potřeba zajištění péče o seniory 

s demencí, kteří již nemohou setrvat v domácím prostředí bez nutnosti jejich 
hospitalizace v LDN či setrvání v nevhodné sociální službě. Řešením je udržení 
spolupráce a podpora stávajících poskytovatelů služby na území ORP a v jeho 
blízkosti. Dále je důležité hledat možnosti navýšení kapacity služby formou 
vzniku dalšího zařízení na území ORP. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat navýšení kapacit služby, tzn.  iniciovat jednání s poskytovateli 
a KÚ SK o možném navýšení počtu lůžek v této sociální službě 

- Hledat možnosti zřízení dalšího domova se zvláštním režimem na území 
ORP 

- Monitorovat potřeby ve vztahu ke službě, monitorovat její dostupnost 
(nastavení systému, díky němuž bude možné doložit informace o 
potřebných kapacitách této služby) 

- Na úrovni Středočeského kraje konzultovat dostupnost kapacit služby 
- Zachovat stávající finanční podporu ze strany měst a obcí ORP   

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po sociální službě domov se zvláštním režimem 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtů měst a obcí ORP,  Středočeského 

kraje  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Poskytovatelé sociální služby domov se zvláštním režimem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sob%C4%9Bsta%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronick%C3%A9_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vislost_(psychologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1vykov%C3%A1_l%C3%A1tka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alzheimerova_choroba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Demence
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o Diakonie ČCE 
- Středočeský kraj 

Partneři 

- Města a obce v území 
- Další poskytovatelé služby se sídlem mimo území ORP (např. G-HELP z.ú., 

Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb), potenciální 
poskytovatelé dalšího zařízení DZR v území ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.3.   Podpora dostupnosti služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) je pobytovou sociální 
službou, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, příp. jiných 
dlouhodobých chronických důvodů (např. mentální postižení). Tito lidé 
potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to při různých činnostech, 
např. hygieně, stravování, při zvládání úkonů péče o vlastní osobu. Ne vždy 
může osoba se zdravotním postižením žít ve svém přirozeném prostředí. Proto 
mají pobytové sociální služby, ideálně komunitního typu svoje opodstatněné 
místo v saturaci potřeb této cílové skupiny. 
Pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením jsou dopravně dostupné 
domovy na území Středočeského kraje, které leží mimo území ORP Poděbrady. 
Klienty z ORP Poděbrady je využíváno především zařízení Domov Mladá, 
poskytovatel sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením v 
Milovicích), zařízení Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb (domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Bylanech u Českého Brodu) či Domov 
Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb. Kapacity domovů pro osoby se 
zdravotním postižením jsou však v současné době naplněny. Vzhledem k faktu, 
že klienti v těchto zařízeních stárnou, se snižuje jejich kapacita pro ostatní 
věkové skupiny. 
Návrh řešení: 
Je třeba ve spolupráci s KÚ SK podporovat dostatečnou kapacitní dostupnost 
pobytové služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro obyvatele 
ORP Poděbrady všech věkových skupin. Řešením je udržení spolupráce a 
podpora stávajících poskytovatelů služby v blízkosti ORP. Dále je důležité 
hledat možnosti navýšení kapacity služby formou vzniku zařízení na území 
ORP. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Udržet stávající kapacitu služby, podporovat rozvoj v případě potřeby 
- Hledat možnosti navýšení kapacity služby formou vzniku zařízení na území 

ORP 
- Monitorovat potřeby ve vztahu ke službě, monitorovat její dostupnost 
- Na úrovni Středočeského kraje konzultovat dostupnost kapacit služby 
- Zachovat finanční podporu ze strany měst a obcí ORP 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po sociální službě domov pro osoby se zdravotním 
postižením 

- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora ze Středočeského kraje, případně od měst a 

obcí ORP 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

- Středočeský kraj 
- Poskytovatelé sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

mimo území ORP: 
o Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb 
o Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb 
o Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb 

Partneři - Města a obce v území 
- Potenciální poskytovatelé zařízení DOZP na území ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 
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Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.4.   Rozvoj pobytových odlehčovacích služeb 

Cílová skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Jedná se o sociální službu, kterou využívá především rodina pečující o seniora 
či o osobu se zdravotním postižením, v době své nemoci či dovolené, nutné 
k vlastnímu odpočinku. Tato služba podporuje setrvání osob v domácím 
prostředí a pomáhá rodinám v péči o jejich blízké. 
K 31.12. 2020 žilo v ORP Poděbrady 995 příjemců příspěvku na péči, o které 
pečovali jejich blízcí. Předpokládá se, že tento počet bude v budoucnu dále 
stoupat. 
V území jsou pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 18 let dostupná 
krátkodobá lůžka odlehčovací péče Centra sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o.p.s. v Sánech. Jedná se o 8 lůžek a jsou využívána klienty z celého 
bývalého okresu Nymburk. 
Dále tuto službu pro dospělé osoby s autismem (i pro klienty s těžkou formou 
postiženi či problémovým chováním) s nepřetržitým provozem poskytuje 
organizace VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 
(kapacita v Krajské síti je 2,46 úvazku pro celou službu, finanční podpora města 
Poděbrady).  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP bylo zjištěno: 
- v území ORP chybí kapacita cca 15 – 20 lůžek pro osoby starší 18 let 
- v území jsou nedostupné odlehčovací služby v jakékoliv formě pro děti do 

18 let (v domácím prostředí o děti se zdravotním postižením mladší 18 let 
pečovalo v území ORP k 31.12.2020 62 rodin) 

Návrh řešení: 
V území je třeba zajistit dostatečnou kapacitní dostupnost pobytové 
odlehčovací služby, a to nejen pro dospělé osoby (navýšení o 15 – 20 lůžek), 
ale i pro děti mladší 18 let.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Podporovat rozvoj odlehčovacích služeb v pobytové formě ve smyslu 
navýšení počtu lůžek a dostupnosti služby pro osoby mladší 18 let  

- Monitorovat potřeby ve vztahu ke službě, monitorovat dostupnost služby 
- Na úrovni Středočeského kraje konzultovat dostupnost kapacit odlehčovací 

služby pro osoby mladší 18 let 
- S poskytovateli sociální služby jednat o jejím zajištění pro klienty mladší 18 

let, dále o navýšení kapacity pro klienty starší 18 let 
- Zachovat finanční podporu ze strany města Poděbrady a spádových obcí 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po sociální službě odlehčovací služby v pobytové formě 
- Dostupnost sociální služby pro osoby mladší 18 let 
- Navýšená kapacita sociální služby pro osoby starší 18 let min.  rozsahu 15 – 

20 lůžek 
- Závěry z jednání na Středočeském kraji 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtu města Poděbrady a spádových 

obcí 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

Partneři 

- Poskytovatelé sociálních služeb se sídlem mimo území ORP: 
o VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 

- Města a spádové obce v území 
- Další poskytovatelé sociální služby se sídlem mimo území ORP 
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Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 
- Náklady spojené s navýšením kapacity služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Opatření 7.5.   Podpora služeb týdenního stacionáře 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti: 
Služby týdenního stacionáře jsou důležitou součástí péče o seniory a osoby 
se zdravotním postižením (OZP) a také důležitou součástí podpory 
neformálních pečujících. Jedná se o sociální službu, kterou využívá především 
rodina pečující o seniora či osobu se zdravotním postižením v průběhu 
pracovního týdne (provozní doba týdenních stacionářů je zpravidla od pondělí 
ráno do pátku odpoledne). Tato služba tedy podporuje setrvání osob 
v domácím prostředí a pomáhá odlehčit rodinám v péči o jejich blízké. 
K 31. 12. 2020 žilo v ORP Poděbrady 995 příjemců příspěvku na péči, o které 
pečovali jejich blízcí. Předpokládá se, že tento počet bude v budoucnu dále 
stoupat. 
V současné době mohou osoby se zdravotním postižením ve věku 16 - 64 let 
využívat této sociální služby poskytované Handicap centrem Srdce, o.p.s., a to 
v Chotěšicích. Kapacita služby je plně využita počtem 35 lůžek (23/SK, 
11/Praha) s potenciálem k dalšímu rozvoji v případě zájmu klientů. Stacionář 
má celoroční provoz od pondělí do pátku, zajišťuje stravování a kvalitní trávení 
volného času svých klientů. Vzhledem k potřebnosti této sociální služby pro 
osoby se zdravotním postižením je důležité uvedenou sociální službu 
týdenního stacionáře nadále udržet, zkvalitňovat a rozvíjet dle průběžně 
zjištěných potřeb OZP a jejich rodin. Jedná se o velmi důležitou součást nabídky 
sociálních služeb v území. 
Osoby s mentálním či kombinovaným postižením mohou využít sociální službu 
organizace Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb (týdenní stacionář 
v Bylanech u Českého Brodu). 
Návrh řešení 
V území je třeba zajistit ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje dostatečnou 
kapacitu této služby na základě doložených potřeb, a to pro osoby se 
zdravotním postižením. 

Aktivity k naplnění opatření 
- Podporovat udržení sociální služby týdenní stacionáře v území ORP 
- Monitorovat potřeby ve vztahu ke službě, monitorovat dostupnost služby 
- Zachovat finanční podporu ze strany města Poděbrady a spádových obcí 

Kritéria naplnění 
 

- Pokrytá poptávka po sociální službě týdenní stacionáře 
- Počet osob, kterým byla služba poskytnuta 
- Poskytovaná finanční podpora z rozpočtu města Poděbrady a spádových 

obcí 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři - Handicap centrem Srdce, o.p.s. 

Partneři - Města a spádové obce v území 
- Další poskytovatelé této sociální služby se sídlem mimo území ORP 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby 

Možné zdroje financování 

- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Rozpočty měst a obcí ORP 
- Úhrady uživatelů 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností 
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Priorita č. 8. Podpora vzdělávacích a volnočas. aktivit pro osoby ohrožené soc. vyloučením 

Opatření 8.1.   Podpora vzdělávání seniorů, seniorských zájmových skupin a organizací 

Cílová skupina Senioři  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti:  
Pro plnohodnotný život seniorů je důležité podporovat nejen klubové aktivity, 
ale i vzdělávání pro ně určené. Seniorské organizace umožňují seniorům 
společenské vyžití, osaměle žijícím seniorům pak mnohdy jediné společenské 
kontakty s jejich okolím. Seniorské aktivity jsou zaměřené na podporu 
aktivního života seniorů, tzn. vzdělávání, volnočasové aktivity a mezigenerační 
spolupráce. Zahrnují jak pravidelné klubové aktivity, tak jednorázové akce. 
Mezigenerační spolupráce probíhá zejména mezi školskými zařízeními a 
poskytovateli sociálních a návazných služeb v území, dále i formou 
mezigeneračních akcí ve spádových obcích. 
Na sledovaném území působí velké množství organizací, které sdružují 
nezanedbatelný počet seniorů. Organizace jsou financovány z dotačních titulů, 
případně přímo z rozpočtu měst a obcí. Uvedenými organizacemi např. jsou: 
Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Poděbrady a Městec 
Králové, Svaz postižených civilizačními chorobami, Spolek pro aktivní život 
v Poděbradech, Akademie 3. věku, Klub českých turistů, Klub důchodců 
Městec Králové, Klub důchodců Poděbrady, Senior klub při RCVČ Městec 
Králové, DDM Symfonie (cvičení pro seniory) apod. Mimoto v oblasti 
vzdělávání realizují řadu aktivit místní knihovny. Součástí nabídky jsou také 
spolky jako hasiči, rybáři, chovatelé, myslivci apod.  
Z řad poskytovatelů sociálních služeb nabízí v území jednorázové společenské 
akce CSZS Poděbrady, o.p.s. Na tyto akce mohou imobilní senioři využít svozu, 
případně sociální službu osobní asistence této organizace. 
Podpora volnočasových aktivit pro seniory (podpora zájmových organizací 
apod.) v městě Poděbrady i ve spádovém území průběžně probíhá. Zejména 
v Poděbradech, ale i v některých spádových obcích ORP, je škála nabízených 
aktivit velmi široká. Zahrnuje oblast vzdělávání (včetně výuky jazyků, zacházení 
s moderními technologiemi apod.), volného času, zájmových aktivit apod. 
Přehled spolků monitoruje Koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb města Poděbrady, ve spádovém území v Městci Králové Oddělení 
sociální péče, v ostatních obcích jejich vedení.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byla identifikována potřeba v nabídce podpůrných aktivit více 
zohledňovat dostupnost pro seniory v obtížnějších životních situacích a 
podmínkách (např. seniory se smyslovým či pohybovým omezením, ohrožené 
osaměním, pečující o své blízké, v tíživé životní situaci, ohrožené sociálním 
vyloučením atd.).  
Návrh řešení: 
Je třeba v území zachovat a nadále finančně podporovat stávající nabídku 
seniorských aktivit zaměřených na podporu aktivního života seniorů, tzn. 
vzdělávání, volnočasové a pohybové aktivity a mezigenerační spolupráce, 
jelikož zde žije nemalá skupina seniorů, pro které představují podnětně a 
smysluplně naplněný volný čas. V rámci nabízených aktivit je třeba zaměřit se 
na větší dostupnost i pro seniory v obtížnějších životních situacích a 
podmínkách (včetně neformálně pečujících, viz Opatření 6.13.). Důležitou roli 
v podpoře realizace uvedených aktivit hrají dobrovolníci z řad studentů a 
dalších zájemců (návaznost na Opatření č. 1.3.). Mimoto je třeba pravidelně 
informovat cílovou skupinu o nabízených aktivitách v rámci celého území ORP. 

Aktivity k naplnění opatření 

- Monitorovat nabídku a poptávku po seniorských aktivitách 
- Udržet současnou podporu činnosti  
- Zachovat finanční podporu aktivit ze strany měst a obcí ORP 
- Zajistit možnosti seniorských aktivit pro seniory v obtížnějších životních 

situacích 
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- Podporovat a rozvíjet jednorázové akce pro seniory 
- Zvýšit informovanost o aktivitách pro seniory 
- Podporovat setkávání zástupců jednotlivých organizací za účelem 

předávání zkušeností 
- Podporovat aktivity pro neformálně pečující (návaznost na Opatření č. 

6.13.) 
- Rozvíjet síť dobrovolníků (návaznost na Opatření č. 1.3.) 

Kritéria naplnění 
 

- Udržený současný rozsah seniorských aktivit v městě Poděbrady i území 
ORP  

- Počet jednorázových akcí pro seniory  
- Počet seniorských aktivit  
- Zachovaná finanční podpora aktivit ze strany měst a obcí ORP 
- Počet osob, které se aktivit účastní 
- Počet nově vzniklých aktivit pro seniory (v obtížnějších životních 

podmínkách) či pro neformálně pečující 
- Fungující síť dobrovolníků 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Stávající realizátoři z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
- Stávající spolky a kluby 
- Dobrovolníci 

Partneři 
- Města Poděbrady, Městec Králové a spádové obce ORP – v rovině podpory 

koordinace obsahu tohoto opatření 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na realizaci seniorských aktivit 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a spádových obcí ORP 
- Dotační tituly 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, MAS Mezilesí 
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Opatření 8.2.   Individuální podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a mládež z rodin 
ohrožených sociálním vyloučením  

Cílová skupina 
Děti a mládež ze sociálně ohrožených rodin, trávící volný čas v území ORP, 
ohrožené rizikovými jevy 

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti:  
Aktivity, které navazují na poskytování registrovaných sociálních služeb, jsou 
důležitou součástí podpory cílové skupiny ohrožené rizikovými jevy. Jedná se 
o aktivity, které zajišťují někteří poskytovatelé sociálních služeb nad rámec 
základních činností daných zákonem o sociálních službách (např. nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež) a především řada poskytovatelů návazných služeb, 
tzn. volnočasových, sportovních, vzdělávacích a dalších zájmových aktivit.  
Podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež z rodin 
ohrožených sociálním vyloučením navazuje na Prioritu 4. (Opatření 4.1 – až 
4.4).  
Cílem tohoto opatření je umožnit dětem ze sociálně ohrožených rodin účastnit 
se sportovních a volnočasových aktivit, které jsou přizpůsobené jejich 
možnostem, tzn., nejsou finančně nákladné, nejsou podmíněny pravidelným 
docházením, respektive jsou v co nejmenší míře bariérové. U řady dětí může 
být i bariérou, pokud jsou tyto aktivity úzce navázané na školy. Kromě 
mimoškolního vyžití je u těchto dětí důležitá i kontinuální podpora jejich 
školních dovedností ve formě doučování.  
Odbor sociální péče a zdravotnictví MěÚ Poděbrady využívá k zajištění 
finančních prostředků na volnočasové aktivity pro uvedenou cílovou skupinu 
nadační zdroje. 
Z řad poskytovatelů sociálních služeb poskytuje volnočasové a další zájmové 
aktivity v městě Poděbrady organizace LECCOS, z.s., a to pouze jako 
doplňkovou činnost pro uživatele NZDM Zvonice, tedy ne jako hlavní činnost.  
Z poskytovatelů návazných služeb nabízí řadu aktivit DDM Symfonie 
v Poděbradech. V případě potřeby je zde možné vyjednat splátkový kalendář 
nebo snížení poplatku za kroužek. Na financování vhodných volnočasových 
aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin se částečně podílí i město 
Poděbrady (pokud rodiče nemohou díky své finanční situaci aktivity dětí plně 
hradit, situaci je možné řešit ve spolupráci s Odborem sociální péče a 
zdravotnictví MěÚ Poděbrady). Dále zde funguje Mateřské centrum Poděbrady 
a v Městci Králové Rodinné centrum volného času Městec Králové o.s. Mimoto 
v obou městech i v řadě spádových obcí ORP fungují sportovní kluby a spolky 
pro mladší i starší děti a mládež (Junák, Sokol, dobrovolní hasiči apod.), 
případně i jiné zájmové aktivity, ale víceméně výhradně pouze pro mladší 
věkovou skupinu dětí.  
Pro starší věkovou skupinu, případně pro děti a mládež, která má jiné než 
sportovní zájmy, již není nabídka tak široká, mimoto se tyto aktivity nabízejí 
zejména ve 2 městech ORP, tedy řešená CS dětí a mládeže z menších obcí za 
těmito aktivitami nedojede, řada činností je hrazených, organizovaných 
(pravidelná docházka je podmínkou) apod.  
Co se týče doučování, nabízí ho v rámci sociálních služeb organizace LECCOS, 
z.s., Respondeo, z.s., sporadicky i Romodrom o.p.s. Pro děti s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ) nabízí kurzy češtiny Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s. skupinovou formou ambulantně v Kolíně, individuálně v terénní formě 
v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi i v území ORP 
Poděbrady. Kurzy češtiny jsou velmi efektivní u dětí mladšího věku, které 
navštěvují základní školu. U starších dětí bez znalosti češtiny není kurz 1x týdně 
dostačující. 
Důležitou roli hrají v oblasti doučování základní školy. Jimi nabízené doučování 
cílová skupina napříč územím využívá. V rámci analýzy potřebnosti a 
dostupnosti sociálních a návazných služeb na území ORP bylo zjištěno, že 
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stávající kapacita doučování, zejména díky fungování základních škol, je 
dostatečná.  
Návrh řešení: 
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající nabídku sportovních, 
volnočasových a dalších zájmových činností v území, jelikož zde žije nemalá 
skupina dětí a mládeže, pro které představují smysluplně naplněný volný čas. 
Kromě toho je třeba nadále podporovat finančně zvýhodněné aktivity, které 
se v území nabízejí. Nad rámec stávající nabídky je třeba rozvíjet aktivity pro 
děti a mládež z nízkopříjmových rodin, tj. zdarma, nízkoprahové, dostupné i 
mimo města Poděbrady a Městec Králové, a zohledňovat i zájmy dětí ze starší 
věkové skupiny. 
V případě doučování je třeba zachovat stávající kapacitu. Pouze v případě 
zjištěné zvýšené poptávky je třeba na ni reagovat. Zároveň je důležité rozvíjet 
síť dobrovolníků z řad studentů škol či členů různých spolků v území ORP a 
blízkého okolí, kteří by mohli doučování, v případě potřeby, realizovat. Na tuto 
část opatření navazuje Opatření 1.3.  

Aktivity k naplnění opatření 

- Monitorovat nabídku a poptávku po těchto aktivitách 
- Udržet současnou podporu (snížení cen za kroužky apod.) 
- Zachovat finanční podporu aktivit ze strany měst a obcí ORP, včetně 

využívání nadačních zdrojů 
- Zvýšit motivaci těchto dětí využívat dostupné volnočasové aktivity (zvýšit 

informovanost) 
- Zajistit možnosti dostatečných volnočasových aktivit pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí či pro starší věkovou skupinu dětí 
- Rozvíjet informovanost cílové skupiny 
- V oblasti doučování monitorovat poptávku a v případě jejího zvýšení na 

ni reagovat 
- Rozvíjet síť dobrovolníků  

Kritéria naplnění 
 

- Počet dětí, které aktivity využívají 
- Počet sportovních, volnočasových a dalších zájmových aktivit pro děti ze 

sociálně znevýhodněného prostředí či pro děti ze starší věkové skupiny 
- Počet nově vzniklých aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí či pro děti ze starší věkové skupiny 
- Zachovaná finanční podpora aktivit ze strany měst a obcí ORP 
- Zachovaná stávající kapacita doučování v území (v případě zjištěné 

zvýšené poptávky navýšená kapacita) 
- Fungující síť dobrovolníků 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Stávající realizátoři z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
- Stávající spolky a kluby 
- Dobrovolníci 

Partneři 
- Města Poděbrady, Městec Králové a spádové obce ORP – v rovině podpory 

koordinace obsahu tohoto opatření 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na realizaci vzdělávacích, volnočasových a dalších zájmových 
aktivit 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a spádových obcí ORP 
- Dotační tituly 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, MAS Mezilesí 



83 
 

Opatření 8.3.   Podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním 
postižením 

Cílová skupina Děti, mládež a dospělí lidé se zdravotním postižením žijící  

Zdůvodnění potřebnosti a 
návrh řešení 

Zdůvodnění potřebnosti:  
Pro plnohodnotný život zdravotně postižených osob (OZP) z řad dětí i 
dospělých je důležité podporovat vzdělávání a volnočasové aktivity pro ně 
poskytované. Umožnit jim účastnit se nejen volnočasových aktivit určených 
přímo osobám se zdravotním postižením, ale dle vlastního přání se zapojit i do 
aktivit pro širokou veřejnost. Mnohdy je však mohou provozovat pouze za 
pomoci jiné osoby. Doprovázet je mohou nejen rodinní příslušníci či osobní 
asistenti, ale i dobrovolníci. 
V území ORP působí 2 speciální základní školy, a to Speciální základní škola 
Poděbrady, příspěvková organizace a Základní škola Městec Králové, Náměstí 
republiky 303, které se věnují základnímu vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
Mimoto zde působí organizace, které cílové skupině nabízejí volnočasové či 
zájmové aktivity. Z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb to jsou: 

- Centrum pro všechny, spolek 
- volnočasové aktivity Handicap centra Srdce, o.p.s. 
- VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z.ú. 
- Přístav o.s. - aktivizace volnočasových aktivit 
- Centrum sociální rehabilitace - FOKUS Mladá Boleslav z.s. - středisko 

Nymburk 
Dále zde působí řada spolků, např.:  

- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. – MO Poděbrady a MO Městec Králové 
- Společnost pro podporu lidí s mentálním a zdravotním postižením -

pobočný spolek Poděbrady 
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Poděbrady 
- Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Poděbrady 

Podpora volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením v městě 
Poděbrady i ve spádovém území průběžně probíhá. Přehled poskytovatelů a 
spolků monitoruje Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
města Poděbrady, ve spádovém území v Městci Králové Oddělení sociální 
péče, v ostatních obcích jejich vedení.  
V rámci analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních a návazných služeb na 
území ORP byly identifikovány některé potřeby nad rámec sociálních a 
návazných služeb, tj. chybějící MŠ pro děti se speciálními potřebami a chybějící 
možnost absolventů Speciální ZŠ Poděbrady, příspěvkové organizace navázat 
středoškolským vzděláváním. Dále byly zjištěny potřeby řešitelné v rámci 
návazných služeb, a to potřeba podpory tréninku paměti osob se zdravotním 
postižením a potřeba zázemí pro rodiče dětí navštěvujících Speciální ZŠ 
Poděbrady, příspěvkovou organizaci (v Poděbradech chybí prostory, kde by 
mohli rodiče trávit čas při čekání na děti, které se účastní výuky ve speciální 
ZŠ). 
Návrh řešení: 
Je třeba v území zachovat a nadále finančně podporovat stávající nabídku 
aktivit pro osoby se zdravotním postižením zaměřených na vzdělávání, 
volnočasové a zájmové aktivity. Mimoto je třeba monitorovat možnosti zázemí 
pro rodiče dětí navštěvujících Speciální ZŠ Poděbrady, příspěvkovou 
organizaci. 
Nad rámec sociálních a návazných služeb je třeba informovat o potřebách 
v rámci systému vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením.  

Aktivity k naplnění opatření 
- Monitorovat nabídku a poptávku po aktivitách pro osoby se zdravotním 

postižením 
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- Udržet současnou podporu činností poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb a místních spolků v oblasti vzdělávání, volnočasových a zájmových 
aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

- Podporovat rozšíření nabídky těchto aktivit, např. trénink paměti osob se 
zdravotním postižením 

- Zachovat finanční podporu aktivit ze strany měst a obcí ORP 
- Zvýšit informovanost o aktivitách pro osoby se zdravotním postižením 
- Zvýšit informovanost o potřebách v rámci systému vzdělávání dětí a 

mládeže se zdravotním postižením 
- Monitorovat možnosti zázemí pro rodiče dětí navštěvujících Speciální ZŠ 

Poděbrady, příspěvkovou organizaci 
- Rozvíjet síť dobrovolníků (návaznost na Opatření č. 1.3.) 

Kritéria naplnění 
 

- Udržený současný rozsah aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
v městě Poděbrady i území ORP, případně rozšířená nabídka o nové 
aktivity  

- Počet aktivit pro osoby se zdravotním postižením 
- Počet osob, které se aktivit účastní 
- Zachovaná finanční podpora aktivit ze strany měst a obcí ORP 
- Zvýšená informovanost o potřebách v rámci systému vzdělávání dětí a 

mládeže se zdravotním postižením 
- Zmonitorované možnosti zázemí pro rodiče dětí navštěvujících Speciální 

ZŠ Poděbrady, příspěvkovou organizaci 
- Fungující síť dobrovolníků 

 
Finanční a organizační zajištění opatření 
 

Realizátoři 
- Stávající realizátoři z řad poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
- Stávající spolky 
- Dobrovolníci 

Partneři 
- Města Poděbrady, Městec Králové a spádové obce ORP – v rovině podpory 

koordinace obsahu tohoto opatření 

Předpokládané finanční 
náklady 

- Náklady na realizaci aktivit pro osoby se zdravotním postižením 

Možné zdroje financování 

- Rozpočet měst Poděbrady, Městec Králové a spádových obcí ORP 
- Dotace Středočeského kraje 
- Další dotační tituly 
- Sponzoři  
- Nadace 
- Další zdroje dle individuálních možností, MAS Mezilesí 
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Použité zkratky 

a.s.  Akciová společnost 

CDZ  Centrum duševního zdraví 

CPKP  Centrum pro komunitní práci 

CS  Cílová skupina 

CSZS  Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. 

ČCE  Českobratrská církev evangelická 

ČR   Česká republika 

DDM  Dům dětí a mládeže 

DOZP  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

DS  Domov pro seniory 

DZR  Domov se zvláštním režimem 

ESF  Evropský sociální fond 

FCH  Farní charita 

KPSS  Komunitní plánování sociálních služeb 

KÚ  Krajský úřad 

LDN  Léčebna dlouhodobě nemocných  

MAS  Místní akční skupina 

MěÚ  Městský úřad 

MHD  Městská hromadná doprava 

MO  Místní organizace 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠ  Mateřská škola 

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

NP  Neformálně pečující 

NRP  Náhradní rodinná péče 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

o.p.s.  Obecně prospěšná společnost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OS  Odlehčovací služby 

o.s.  Občanské sdružení 

OSPOD  Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSPZ  Odbor sociální péče a zdravotnictví 

OZP  Osoba/y se zdravotním postižením 

PAS  Porucha autistického spektra 

Plán Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Poděbrady 2023 - 2025 

PnP  Příspěvek na péči 

p.o.  Příspěvková organizace 

PP  Pěstounská péče 

ROP NUTS II Regionální operační program Severozápad 

SAS  Sociálně aktivizační služby 

SK  Středočeský kraj 

SMI  Závažné duševní onemocnění 

SPC  Speciálně pedagogické centrum 
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SPOD  Sociálně-právní ochrana dětí 

spol.  Společnost 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

SSL  Sociální služba/by 

ÚP ČR  Úřad práce 

z.s.  Zapsaný spolek 

ZŠ  Základní škola 

ZTP  Zvlášť těžké postižení 

ZTP/P  Zvlášť těžké postižení s průvodcem 

z.ú.  Zapsaný ústav 

 

 


