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ÚVOD                                                  

Moudrost je v uchu – ne v ústech. 

            Ernst Hohenemser 

 

Absolventskou práci na téma „Sociální služby poskytované v Mladé 

Boleslavi“ jsem si vybrala, jak z důvodu profesního, tak i osobního. Přemýšlela 

jsem, co vlastně mohu nabídnout, kromě své pomoci, svým blízkým a své 

rodině. Ne vţdy budu totiţ schopna pomáhat vlastními silami a mnohokrát 

nebude stačit ani pomoc široké rodiny. Jakou sociální sluţbu mi město Mladá 

Boleslav nabízí a kterou z nich budu mít moţnost vyuţít? 

 

Zmapování sociálních sluţeb mě zajímá, neboť více neţ 15 let pracuji 

v sociální oblasti. Posledních 5 let pracuji na Magistrátu města Mladá Boleslav, 

odboru sociálních věcí, na oddělení dávek sociální péče. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách nabyl účinnosti 1. 1. 2007 

a podle mého názoru zaznamenal značný posun, dá se říci aţ revoluci, v právní 

úpravě sociálních sluţeb. Zákon umoţnil výrazný rozvoj a širokou nabídku 

sociálních sluţeb pro své potencionální uţivatele. 

 

Cílem mé práce bude popsat systém sociálních sluţeb v České republice 

a zmapovat sociální sluţby poskytované v Mladé Boleslavi pomocí Komunitního 

plánu sociálních sluţeb Statutárního města Mladá Boleslav. 

 

Svou práci jsem rozdělila na část teoretickou a praktickou. V teoretické 

části charakterizuji sociální sluţbu, její formy a typy. V praktické části popíši 

situaci, která předcházela vydání Katalogu sociálních sluţeb a sluţeb 

souvisejících Statutárního města Mladá Boleslav (dále jiţ jen katalog). Vydaný 

katalog informuje, jaké organizace v Mladé Boleslavi poskytují sociální sluţby     

a jaké cílové skupině jsou určeny. Další část tvoří řízený rozhovor, jehoţ cílem           

je zhodnocení moţností vyuţití sociálních sluţeb v běţném ţivotě, a to jak        

za pomoci institucí poskytujících sociální sluţby, tak i jiných občanů, kteří budou 

nápomocni a ochotni v této oblasti pomáhat. 
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1 CÍL 

 

1.1 Hlavní cíl 

 

Popsat systém sociálních sluţeb v České republice a zmapovat sociální 

sluţby poskytované v Mladé Boleslavi. 

 

1.2 Dílčí cíl 

 

Zhodnotit moţnosti vyuţití sociálních sluţeb v běţném ţivotě občanů 

města Mladá Boleslav. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Charakteristika sociálních služeb 

 

Systém sociálních služeb je v České republice upraven zákonem           

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. [Sociální 

sluţby     a příspěvek na péči, Praha, 2007] 

 

Sociální sluţbou se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,       

ve znění pozdějších předpisů, rozumí činnost nebo soubor činností podle tohoto 

zákona zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 

nebo prevence sociálního vyloučení.  

 

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – umožňují jim 

pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se 

aktivit volného času, starat se sám o sebe a domácnost apod. Zaměřují se                

na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života. Sociální služby jsou 

poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. 

[www.mpsv.cz/cs/9#sszp] 

 

Sociální sluţby jsou poskytovány lidem v nepříznivé sociální situaci. Mezi 

nejpočetnější skupiny příjemců sociálních sluţeb patří zejména senioři, lidé      

se zdravotním postiţením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů 

ţijí na okraji společnosti. 

 

Cílem sociálních sluţeb je: 

 podpora rozvoje, či zachování stávající soběstačnosti uţivatele,  

 návrat uţivatele do vlastního domácího prostředí,  

 obnovení nebo alespoň zachování původního ţivotního stylu, 

 podpora uţivatelů vést samostatný ţivot, pokud toho jsou schopni, 
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 sníţení sociálních i zdravotních rizik uţivatelů, která souvisí s jejich 

způsobem ţivota.  

 

Poskytovateli sociálních sluţeb, podle zákona č. 108/2006 Sb.,               

o sociálních sluţbách, v platném znění, mohou být územní samosprávné celky 

a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby              

a ministerstvo a jím zřízené organizační sloţky státu, které splní podmínky dané 

jim výše citovaným zákonem. Prostředí sociálních sluţeb můţeme 

charakterizovat jako mnoţství vztahů mezi lidmi a institucemi, které mají 

významný vliv na kvalitu ţivota lidí. Jedná se o vztahy, jejichţ význam vyţaduje 

zákonnou oporu z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů těch lidí, kteří 

jsou oslabeni ve schopnosti je prosazovat. 

 

2.2 Formy poskytování sociálních služeb 

 

Sociální sluţby lze poskytovat jako sluţby pobytové, ambulantní             

a terénní. 

 

Pobytové sluţby jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém 

období svého ţivota fakticky celoročně ţije.  

 

Ambulantními sluţbami se rozumí sluţby, za kterými osoba dochází 

nebo je doprovázena nebo dopravována. V těchto sociálních zařízeních není 

ubytování součástí sluţby. 

 

Terénními sluţbami se rozumí sluţby, které jsou osobě poskytovány 

v jejím přirozeném sociálním prostředí, tj. v prostředí, kde člověk ţije, pracuje, 

vzdělává se a kde tráví volný čas.  
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2.3 Zařízení poskytující sociální služby 

 

Sociální sluţby se poskytují v zařízeních sociálních sluţeb.  

 

Mohou se zřizovat tato zařízení: 

 centra denních sluţeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním postiţením, 

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním reţimem, 

 chráněná bydlení, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 zařízení pro krizovou intervenci, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

 noclehárny, 

 terapeutické komunity, 

 sociální poradny, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 centra sociálně rehabilitačních sluţeb, 

 pracoviště rané péče, 

 intervenční centra, 

 zařízení následné péče. 

 

Výše uvedená zařízení sociálních sluţeb lze kombinovat 

v mezigenerační a integrovaná centra.  
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2.4 Typy sociálních služeb 

 

Sociální sluţby jsou členěny do tří základních oblastí, a to:  

 sociální poradenství,  

 sluţby sociální péče,  

 sluţby sociální prevence. 

 

2.4.1 Sociální poradenství 

 

Sociální poradenství má kaţdý jednotlivec zákonem garantováno jako 

bezplatné. Vhodné a včasné sociální poradenství často řeší nepříznivé 

okolnosti v zárodku či alespoň uchrání člověka před nepříznivým dopadem 

vzniklé situace na něj. Sociální poradenství zahrnuje základní sociální 

poradenství a odborné sociální poradenství. Cílem sociálního poradenství je 

bezplatná a důvěrná pomoc, která pomáhá lidem při jejich obtíţích. Základním 

principem je, aby lidé znali svá práva a povinnosti. Důleţité také je, aby znali 

sluţby, které mohou vyuţít ve svém bydlišti. 

 

Základní sociální poradenství je nedílnou součástí všech poskytovaných 

sociálních sluţeb. Všichni poskytovatelé sociálních sluţeb jsou povinni 

bezplatně zajistit toto poradenství. Klient, který se nachází v nepříznivé sociální 

situaci, získá cenné informace, které mohou přispět k  jejímu řešení.  

 

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na konkrétní potřeby 

jednotlivých okruhů sociálních skupin, např. lidem se zdravotním postiţením, 

seniorům, rodinám s dětmi apod. Toto poradenství poskytují specializované 

poradny. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 

pomůcek.  
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2.4.2 Služby sociální péče 

 

Sluţby sociální péče se zaměřují na pomoc lidem ohledně zajištění jejich 

fyzické a psychické soběstačnosti. Jako cíl si kladou, umoţnit v co nejvyšší 

moţné míře, zapojení jedinců do běţného ţivota ve společnosti. Tyto sluţby 

mohou být poskytovány za plnou, či částečnou úhradu. Mohou být však také 

poskytované bez úhrady nákladů. 

 

Sluţbou sociální péče se rozumí: 

 osobní asistence, 

 tísňová péče, 

 průvodcovské a předčitatelské sluţby, 

 podpora samostatného bydlení, 

 odlehčovací sluţby, 

 centra denních sluţeb, 

 denní stacionáře, 

 týdenní stacionáře, 

 domovy pro osoby se zdravotním postiţením,  

 domovy pro seniory, 

 domovy se zvláštním reţimem, 

 chráněné bydlení, 

 sociální sluţby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. 

 

2.4.3 Služby sociální prevence 

 

Sluţby sociální prevence slouţí zejména k předcházení, zabránění 

sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroţeny sociálně negativními jevy. Tyto 

sluţby mohou být poskytovány za plnou, či částečnou úhradu. Mohou být také 

poskytované bez úhrady nákladů.  

 

Mezi sluţby sociální prevence patří: 

 raná péče, 

 telefonická krizová pomoc, 
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 tlumočnické sluţby, 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 kontaktní centra, 

 krizová pomoc, 

 intervenční centra, 

 nízkoprahová denní centra, 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, 

 noclehárny,  

 sluţby následné péče, 

 sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

 sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním 

postiţením, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 terapeutické komunity, 

 terénní programy, 

 sociální rehabilitace. 

 

2.5 Působnost při zajišťování sociálních služeb 

 

V souladu s § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

v platném znění obecní úřady a obce s rozšířenou působností zajišťují: 

 

a) poskytnutí sociální sluţby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu 

osobám, které nemají zavedenou ţádnou sociální sluţbu a jsou v takové 

ţivotní situaci, která vyţaduje okamţitou pomoc nebo jsou ohroţeny          

na ţivotě, či zdraví,  

 

b) koordinaci poskytovaných sociálních sluţeb a odborného sociálního 

poradenství, 

 

c) poskytnutí sociálních sluţeb osobám, které jsou umístěny ve zdravotnickém 

zařízení a to na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního 
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právního předpisu, pokud toto není moţné, sdělí tuto skutečnost 

zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístněna. 

 

V souladu s § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách 

v platném znění obec zajišťuje: 

 

a) pro své obyvatele sociální sluţby, 

 

b) dostupnost informací o svých poskytovaných sociálních sluţbách na svém 

území,  

 

c) zprostředkování sociálních sluţeb, které se poskytují mimo jejich obec 

a také zajišťuje zprostředkování kontaktu mezi jinými poskytovateli 

a občanem obce, 

 

d) zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb,  

 

e) spolupráci s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje 

sociálních sluţeb kraje. 

 

V  souladu s § 84, odst. 1 a odst. 2 písmeno d), zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích v platném znění obec zajišťuje: 

 

 zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech, které patří do samostatné 

působnosti obce a to v souladu s § 35 odst. 1 citovaného zákona,    

 

 zastupitelstvu obce je vyhrazeno, mimo jiné, zřizovat a rušit příspěvkové 

organizace a organizační sloţky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny. 

 

2.6 Poskytování sociálních služeb na území obce 

 

Odpovědnost za organizaci a poskytování sociálních služeb spočívá     

na veřejné správě, a to jak na regionální, tak na místní úrovni. Sociální služby 
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jsou obecně založeny na principu solidarity a do značné míry závisejí              

na veřejném financování, aby byla zajištěna rovnost přístupu ke službám, 

nezávisle   na bohatství nebo příjmu jedince. K podpoře udržitelných sociálních 

služeb by měly být vyvinuty zvláštní (místní a regionální) strategie, aby se 

vyřešilo napětí mezi rovným přístupem, kvalitou a finanční udržitelností.  

[Hošek, 2009, s. 27] 

 

Sociální sluţby mohou ve velké míře vyřešit problémy konkrétních osob 

s konkrétním problémem. Musí však být komplexní, ucelené, přehledné 

a srozumitelné. Sociální sluţby jsou většinou zakotveny v místní tradici a právě 

proto se v současné době stále více hovoří o nutnosti větší spolupráce v rámci 

všech organizací poskytující sociální sluţby, ať uţ se jedná o sluţby 

registrované nebo sluţby související. V obecném zájmu je i potřeba větší 

koordinace s dalšími sluţbami poskytovanými na místní úrovni, jako je doprava, 

sportovní aktivity, vzdělávání či kultura. 

 

Obce se často domnívají, ţe sociální sluţby jsou jen a jen v reţii státu. 

Obec by si měla uvědomit, ţe za současný stav v sociální oblasti zodpovídá 

především místní samospráva. Sociální péče má jít za klientem, nikoli klient     

za péčí! Obec by měla dostatečně prezentovat své organizace poskytující 

sociální péči, zvýšit podvědomí občanů o sociálních sluţbách. Ukázat na jejich 

rozsah, kvalitu, rozmanitost a dostupnost. 

 

2.7 Zapojení   obce   Mladá   Boleslav   do  plánování  sociálních 

      služeb    

 

V lednu 2006 zahájilo statutární město Mladá Boleslav (dále jen město) 

proces komunitního plánování sociálních sluţeb. Stalo se tak dalším městem 

v České republice, které povaţuje za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit 

systém sociálních sluţeb na svém území, tj. pouze pro území obce Mladá 

Boleslav. Zapojením se do procesu komunitního plánování sociálních sluţeb 

vnímalo vedení obce jako významný strategický dokument, který pomáhá přímo 
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občanům obce Mladá Boleslav, aby se sociální sluţby staly co nejkvalitnější, 

dostupné a mohly pomoci všem občanům v obtíţných ţivotních situacích. 

 

Usnesením rady města dne 16. února 2006 byl chválen návrh 

zpracovávat „Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav“. Dne 20. 

února 2006 vyhlásil hejtman Středočeského kraje výzvu č. 03 k předkládání 

žádost do grantového schématu SROP „Podpora sociální integrace                 

ve Středočeském kraji“ – opatření 3.2. V rámci této výzvy bylo možné získat 

finanční prostředky na zpracování projektu komunitních plánů sociálních služeb. 

Město Mladá Boleslav proto ihned přistoupilo ke zpracování projektu, aby bylo 

možné jej předložit do 7. dubna 2006 Středočeskému kraji a pokusit se tak 

získat finanční podporu tohoto procesu z dalších zdrojů. [Komunitní plán 

sociálních sluţeb statutárního města Mladá Boleslav, s. 5] 

 

Dne 19. října 2006 byla uzavřena smlouva se Středočeským krajem, 

projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci grantového schématu 

Společného regionálního operačního programu – podpora sociální integrace                       

ve Středočeském kraji.  

 

Projekt byl realizován ve spolupráci s občanským sdruţením Agora 

Central Europe Praha. Výstupem projektu je zpracovaný dokument „Komunitní 

plán sociálních sluţeb města Mladá Boleslav.“ 

 

2.8 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá 

      Boleslav   

 

2.8.1  Komunitní plánování 

 

Komunitní plánování je v Evropě dlouhodobě a úspěšně realizovaný 

proces umožňující zpracování rozvojových materiálů tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly dané komunitě, tedy lidem, kteří žijí v jednom místě, mají mezi 

sebou sociální vazby včetně vazby k místu, kde žijí. 
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Komunitní plánování sociálních služeb je ve své podstatě proces hledání 

potřeb v sociální oblasti. Proces reaguje na poptávku mezi obyvateli 

s přihlédnutím na dostupné zdroje, jak lidské, tak finanční a materiální.            

Při komunitním plánování sociálních služeb se vychází z porovnání existující 

nabídky sociálních služeb se zjištěním potřebami uživatelů nebo budoucí 

klientů. [Komunitní plán sociálních sluţeb statutárního města Mladá Boleslav,  

s. 4] 

 

2.8.2  Cíle komunitního plánu sociálních služeb  statutárního města  Mladá  

         Boleslav   

 

Cílem tohoto komunitního plánu sociálních sluţeb bylo a je vytvořit 

systém sociálních sluţeb na místní úrovni. Bylo třeba poznat poţadavky           

a potřeby uţivatelů – klientů, občanů Mladé Boleslavi. A také bylo velmi důleţité 

seznámit se s plány samotných poskytovatelů sociálních sluţeb a jejich dalšími 

moţnostmi v poskytování sociálních sluţeb. Do plánování se zapojila široká 

veřejnost tak, aby jejich názory byly přínosem v rozšíření a zkvalitnění 

poskytovaných sociálních sluţeb.  

 

Výsledkem procesu byl přehled o poskytovatelích sociálních sluţeb, 

zmapování potřeb uţivatelů, moţností poskytovatelů a v závěru procesu – 

stanovení priorit, které by měly být postupně naplňovány. 

 

Zastupitelstvo města dne 20. března 2008 schválilo střednědobý plán 

rozvoje sociálních sluţeb a to pod názvem „Komunitní plán sociálních sluţeb 

statutárního města Mladá Boleslav“ (dále jen KPSS). 

 

2.8.3  Účast na komunitním plánování sociálních služeb 

 

Základem plánování sociálních sluţeb je spolupráce zadavatelů (obec) 

s uţivateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivé organizace) sociálních sluţeb     

při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě sluţeb a realizaci 

konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních 
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sluţeb. Při plánování se vychází zejména z porovnání existující nabídky 

sociálních sluţeb se zjištěnými potřebami potenciálních uţivatelů.  

Zapojení poskytovatelů, veřejnosti (potencionální, budoucí, či současný 

uţivatel sociálních sluţeb) a zadavatelů, probíhalo od počátku komunitního 

plánování tak, aby názory obou stran byly přínosem. Výhodou bylo zejména to,               

ţe v Mladé Boleslavi je dostatek nejrůznějších zařízení, organizací a klubů        

a mnozí se vzájemně znali jiţ ze své činnosti.  

 

Zapojením uţivatelů se definovaly individuální potřeby a moţnosti naplnit 

je. Důleţité bylo zjištění, ţe se nemusí rozšiřovat poskytované sluţby, aby 

uţivatel naplnil své potřeby, ale ve spolupráci s nimi se zmapovaly potřeby, jaké 

jiné sluţby či instituce mu pomohou naplnit jeho osobní cíle. 

 

2.8.4 Účast veřejnosti na komunitním plánování sociálních služeb 

 

Podmínkou úspěšného naplnění komunitního plánu je zapojení               

a zaktivování veřejnosti. Účast veřejnosti přináší do plánování úplně jiný pohled                    

na poskytované sluţby. Komunikace s veřejností probíhala formou tiskových 

zpráv v médiích, relacemi v místním rozhlase, články v Boleslavském deníku 

a v Mladé frontě. Přínosem bylo vytvoření vlastních webových stránek. 

Uskutečnila se dvě veřejná setkání k rozvoji sociálních sluţeb. Občané města 

byli informováni o postupu prací na zpracování komunitního plánu. Veřejnost 

měla moţnost připomínkovat jiţ probíhající proces a jeho výstupy.  

 

2.8.5 Pracovní skupiny 

 

Důleţitým krokem jiţ v počátku komunitního plánování bylo sestavení 

čtyř pracovních skupin. Byli v nich zastoupeni zadavatelé, poskytovatelé            

i uţivatelé se zájmem o sociální oblast. V pracovních skupinách pracovali 

zaměstnanci zadavatele, osoby z řad poskytovatelů a především lidé, kteří 

přímo sociální sluţby poţadují, tzn. jejich uţivatelé. Skupiny se scházely 

nejméně jednou měsíčně. Zajímavostí je skutečnost, ţe schůzky se konaly     

ve všech zařízeních, které poskytují sociální sluţby v Mladé Boleslavi včetně 



19 

 

těch, které poskytují i sluţby související. Tím její členové získávali přehled        

o kvalitách sociálních sluţeb v jednotlivých zařízeních a navázali tak potřebné 

kontakty.  

 

Cílovou skupinou pro mapování potřeb sociální sluţby byli: 

1. Senioři 

2. Osoby se zdravotním postiţením 

3. Rodina, děti a mládeţ 

4. Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni závislostí, národnostní menšiny 

 

2.8.6 Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

 

Pro analýzu poskytovatelů sociálních služeb bylo osloveno více než 

40 poskytovatelů, kterým byl distribuován podrobný dotazník mapující 

poskytovatele sociálních služeb s ohledem na jejich činnost, poskytované 

služby včetně hodnocení kvality, hospodaření i představy o dalším rozvoji. 

[Analýza poskytovatelů sociálních sluţeb ve městě Mladá Boleslav, s. 4] 

 

Průzkumu se zúčastnila většina oslovených poskytovatelů sociálních 

sluţeb. Dotazník nevyplnilo jen 10 oslovených poskytovatelů s tím, ţe se jich 

dané téma netýká, nebo se nechtěli zapojit do KPSS. 

 

Provedená analýza odhalila celou řadu skutečností, které hrály výraznou 

roli při následném plánování rozvoje sociálních sluţeb v Mladé Boleslavi.  

 

2.8.7 Analýza potřeb cílových skupin 

 

Důleţitým krokem procesu komunitního plánování sociálních sluţeb byla 

analýza potřeb cílových skupin. Tato analýza se prováděla pomocí rozsáhlé 

dotazníkové akce s návratností 63%, kde občané Mladé Boleslavi mohli vyjádřit 

své připomínky a náměty k sociálním sluţbám. 
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Velmi důleţitý byl závěr analýzy, kde byly definovány priority a opatření         

pro jednotlivé cílové skupiny, které vyplynuly z vizí pracovních skupin. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V praktické části popisuji dva hlavní výstupy, které vzešly z KPSS: 

 Priority cílových skupin,  

 Katalog sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících Statutárního města 

Mladá Boleslav. 

 

Součástí praktické části mé absolventské práce je řízený rozhovor. 

 

Jako jednotku výzkumu pro řízený rozhovor jsem zvolila čtyři vedoucí 

pracovních skupin a koordinátorku komunitního plánování sociálních sluţeb 

statutárního města Mladá Boleslav (dále jen koordinátorka KPSS), kteří mají 

přehled o organizacích působících v sociálních a sociálně zdravotních sluţbách 

v Mladé Boleslavi.  

 

Zkoumaným vzorkem jsou registrované organizace poskytující sociální 

sluţby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, organizace 

poskytující sluţby související a zdravotnická zařízení nemocničního typu 

(občanská sdruţení, příspěvkové organizace, církevní právnické osoby, fyzické 

osoby, obecně prospěšné společnosti, akciové společnosti a svépomocné 

skupiny). Informace o organizacích jsem získala z katalogu. V Mladé Boleslavi 

působí 21 registrovaných organizací poskytujících sociální sluţby podle výše 

citovaného zákona a dále pak 38 organizací poskytujících sluţby související. 

 

3.1 Priority cílových skupin 

 

Priority určují oblasti, témata, problémy, kterými je třeba se zabývat, řešit 

je v procesu plánování a hlavně se snažit o jejich naplnění a realizaci.  

[Komunitní plán sociálních sluţeb statutárního města Mladá Boleslav, s. 15] 

 

Priority ve městě vzešly ze setkání pracovních skupin, kde docházelo 

k dialogu mezi zadavateli, poskytovateli, dále pak mezi zástupci uţivatelů, tak    
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i veřejnosti. Cenné poznatky poskytla i analýza poskytovatelů sociálních sluţeb 

a sluţeb souvisejících. Neméně důleţitým podkladem pro stanovení priorit byla 

i analýza uţivatelů sociálních sluţeb města. 

 

Priority cílové skupiny „Senioři“: 

 

1. Zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb pro 

seniory a služeb souvisejících, tím se rozumí např.: 

 zvýšit dostatečnou kapacitu kvalitních zdravotně sociálních 

terénních a ambulantních sluţeb, 

 zlepšit spolupráci a informovanost mezi jednotlivými poskytovateli 

sociálních sluţeb, 

 získávat dobrovolníky, 

 podporovat sociální poradenství, 

 získávat další dobrovolníky pro klienty. 

2. Respitní péče 

 tzn. odlehčovací péče terénní i pobytová. 

3. Celkové zlepšení života seniorů ve městě a zajištění bezpečnosti 

občanů, např.: 

 vybudovat infocentrum, 

 podporovat rozvoj aktivizačních programů, 

 podporovat klubové činnosti, 

 zajistit bezbariérovost pro pohyb ve městě. 

 

Priority cílové skupiny „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 

1. Zachování, zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb, 

tím se rozumí např.: 

 rozvoj a doplnění stávajících sluţeb, 

 zlepšit spolupráci mezi stávajícími poskytovateli, 

 zvýšit podporu ze strany magistrátu, 

 zlepšit informovanost uţivatelů, 

 rozvoj respitní péče. 



23 

 

2. Zajištění pracovních míst pro zdravotně postižené, např.: 

 zlepšit spolupráci s úřadem práce, 

 podporovat agentury podporovaného zaměstnání, 

 podporovat rozvoj marketingu chráněných dílen. 

3. Zvýšení dostupnosti vhodného bydlení pro zdravotně postižené,  

tím se rozumí, např.: 

 rozvoj osobní asistence, 

 rozšíření příleţitosti k samostatnému bydlení. 

4. Podpora místních svépomocných aktivit zdravotně postižených, 

např.: 

 zvýšit podporu ze strany magistrátu, 

 zlepšit dostupnost prostor pro sportovní aktivity. 

5. Bezbariérovost 

 zlepšit bezbariérovost např. v městské hromadné dopravě, vstupů 

do veřejných budov,  

 zlepšit stávající komunikace – zapojit se do programu MOBILITA, 

 zvýšit počet bezbariérových WC ve městě. 

 

Priority cílové skupiny „Rodina, děti a mládeţ“: 

 

1. Zachování, rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb na základě 

vzájemné aktivní spolupráce všech zúčastněných složek, tzn.: 

 informovanost a koordinaci mezi poskytovateli, 

 informovanost veřejnosti, 

 rozšíření sítě organizací pracujících se sociálně znevýhodněnými 

rodinami a dětmi.  

2. Pomoc rodinám s dětmi vystaveným nepříznivým sociálním 

situacím, které mohou ohrozit jejich zdraví, nebo život, např.: 

 vznik střediska okamţité krizové pomoci nezletilým dětem, 

 vznik azylového zařízení pro matku a dítě. 

3. Rozvoj sociální prevence rodin s dětmi a mládeže, tzn.: 

 podpořit rozvoj center pro rodiny s dětmi, 

 podpořit vznik nízkoprahového zařízení, 
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 rozvoj aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi. 

4. Rozvoj sociálního poradenství, tím se rozumí: 

 podpora odborného poradenství, 

 podpora ambulantních středisek výchovné péče. 

 

Priority cílové skupiny „Osoby a rodiny v krizi, národnostní menšiny a ohroţení 

závislostí“: 

 

1. Zkvalitnění a rozšíření současných sociálních služeb, např.: 

 spolupráce se subjekty mimo sociální oblast, 

 zvýšení počtu pracovníků v sociálních sluţbách. 

2. Zařízení nových sociálních služeb, tím se rozumí, např.: 

 dům na půl cesty, 

 azylový dům,  

 krizová pomoc, 

 nízkoprahové zařízení, 

 ambulantní poradenské zařízení pro drogově závislé. 

3. Zajištění větší informovanosti a osvěty široké veřejnosti v oblasti 

sociálních služeb s ohledem na co největší destigmatizaci osob 

z cílových skupin, čímţ se rozumí např.: 

 prevence vzniku krizových stavů,  

 zajištění dostupnosti pro cizince. 

4. Zajištění podpory pro poskytovatele sociálních služeb ze strany 

města, tím je míněno např.: 

 efektivní vyuţívání finančních zdrojů pro sociální sluţby, 

 podpora toku financí, 

 pomoc při zajišťování vhodných prostor. 

 

[Komunitní  plán  sociálních  sluţeb statutárního města Mladá Boleslav, 

s. 16 – 24] 
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3.2  Katalog     sociálních     služeb    a     služeb     souvisejících                     

      Statutárního města Mladá Boleslav 

   

Katalog byl jedním z výstupů komunitního plánování, ke kterému se 

město jiţ v začátcích zavázalo. Jde o ucelený soubor registrovaných 

organizací, podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění 

pozdějších předpisů. Prezentují se zde i organizace, jejichţ sluţby nejsou 

registrované, podle výše citovaného zákona. Jedná se o sluţby související, 

které však ve velké míře ovlivňují kvalitu ţivota občanů ve městě.  

 

Katalog představuje ucelený soubor organizací, které jsou dostupné 

v Mladé Boleslavi vţdy v aktuálním roce. Město počátkem kaţdého roku vydává 

nový, aktualizovaný katalog. 

 

V katalogu jsou obecně představeny jednotlivé sluţby sociální péče        

a sociální prevence, které jsou popsány v úvodu absolventské práce tak, jak 

jsou taxativně vymezeny v zákoně o sociálních sluţbách. A dále pak je zde 

představen odbor sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav, sluţby 

registrované, sluţby související a v závěru katalog informuje o krizových 

linkách. 

 

3.2.1 Magistrát města Mladá Boleslav 

 

V katalogu jsou představeny tři oddělení odboru sociálních věcí 

Magistrátu města  Mladá  Boleslav, kterými  jsou: oddělení  sociálně   právní  

ochrany  dětí - péče o dítě, oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální 

prevence a oddělení dávek a sluţeb sociální péče. Je zde přehledný jmenný 

seznam všech pracovníků  odboru,  včetně   jejich  pracovních  pozic, 

telefonních a  e - mailových kontaktů.  

 

Zvláštní část je zde věnována dobrovolnické činnosti města, která je 

organizována a financována odborem sociálních věcí.  
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Dobrovolnická činnost 

 

Myšlenka na zřízení dobrovolnické činnosti realizované Magistrátem 

města Mladá Boleslav vzešla ze schválených priorit KPSS. Dobrovolnickou 

činnost začalo město zajišťovat od ledna 2009. Činnost je zaměřená na sociální 

oblast. Jejím posláním je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví          

ve společnosti a spolupráce s ostatními organizacemi, poskytující sociální 

sluţby. Cílem je co největší zapojení obyvatel do dobrovolnických aktivit.  

 

Kdo je dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který část svého času, 

sebe, svých zkušeností věnuje druhým lidem, kteří pomoc potřebují, a to bez 

nároku na finanční odměnu. Účelem je zkvalitnit a zpříjemnit ţivot lidem 

s handicapem, seniorům a pomoci dětem např. s trávením volného času. 

 

Pomoc dobrovolníků probíhá ve dvou rovinách. Jednodušší a méně 

časově náročná je výpomoc na jednorázových akcích pořádaných magistrátem 

a spolupracujícími organizacemi, které jsou níţe uvedeny. Druhá, více 

dobrovolníky ţádaná, spočívá v přímé pomoci lidem. Konkrétní činnosti 

dobrovolníků jsou různorodé a odvíjejí se od potřeb a zájmů klientů.  

 

Dobrovolníci dnes působí v následujících organizacích, které jsou 

rozděleny podle cílových skupin:  

 

Cílová skupina „Senioři“: 

 Dům péče Českého červeného kříţe, 

 Kluby důchodců města Mladá Boleslav, 

 domácnosti seniorů. 

 

Cílová skupina „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 Centrum 83, poskytovatel sociálních sluţeb, 

 FOKUS Mladá Boleslav – sdruţení pro péči o duševně nemocné, 

 Základní organizace neslyšících Mladá Boleslav. 
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Cílová skupina „Rodina, děti a mládeţ“: 

 Občanské sdruţení MÁTA (sdruţení náhradních rodin 

Mladoboleslavska), 

 1. PTS TÁBORNÍK Mladá Boleslav. 

 

Cílová skupina „Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni závislostí, národnostní 

menšiny“: 

 Jekhetani Luma – Společný svět, o. s., 

 Probační a mediační sluţba Mladá Boleslav. 

 

3.2.2 Organizace poskytující sociální služby a služby související 

 

V KPSS byly vytyčeny čtyři cílové skupiny pro mapování sociálních 

sluţeb.  Z tohoto důvodu budu přiřazovat organizace, které poskytují sociální 

sluţby a sluţby související k jednotlivým cílovým skupinám uţivatelů. 

Organizace nabízející své sociální sluţby mohou mít přesah své činnosti 

v rámci jednotlivých cílových skupin uţivatelů, tzn., ţe své sluţby poskytují více 

neţ jedné cílové skupině. 

 

V níţe uvedeném přehledu jsou vybráni poskytovatelé sociálních sluţeb, 

jejichţ sluţby jsou občany obce nejčastěji vyuţívány. 

 

Úplný seznam poskytovatelů je uveden v přílohách. 

 

Registrovaní poskytovatelé sociálních sluţeb budou označeni. 

 

Poskytovatelé sluţeb pro cílovou skupinu „Senioři“: 

 Dům seniorů Mladá Boleslav, 

 Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, 

 Penzion pro důchodce, 

 Občanské sdružení Spokojený domov, 

 HELP Centrum, 

 Jídelna V Penzionu, 
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 Svaz tělesně postiţených TP 1, 

 Ţivot a zdraví, místní pobočka Mladá Boleslav, 

 Bílý kruh bezpečí, 

 Dona linka, 

 Liga proti rakovině. 

 Senior linka. 

 

Poskytovatelé sluţeb pro cílovou skupinu – „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, 

 Dům seniorů Mladá Boleslav, 

 Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, 

 TyfloCentrum Praha, o. p. s. pracoviště Mladá Boleslav, 

 HELP Centrum, 

 Jídelna V Penzionu, 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 Svaz tělesně postiţených TP 1, 

 Bílý kruh bezpečí, 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Liga proti rakovině, 

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence. 

 

Poskytovatelé sluţeb pro cílovou skupinu – „Rodina, děti a mládeţ“: 

 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé 

Boleslavi, 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie, 

 R-Mosty, os., azylový dům pro matky s dětmi, 

 Dům dětí a mládeţe „Na Výstavišti“, 

 Mateřské centrum Ovečka, občanské sdruţení Dotyk, 

 Občanské sdruţení MÁTA (sdruţení náhradních rodin 

Mladoboleslavska), 
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 Pedagogicko-psychologická poradna Střed. Kraje Kolín, odloučené 

pracoviště Mladá Boleslav, 

 Speciálně pedagogické centrum, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Linka bezpečí pro děti a mládeţ, 

 Bílý kruh bezpeční, 

 Dětské krizové centrum, 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Chat linky bezpeční, 

 Internetová linka, 

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence, 

 Rodičovská linka, 

 Linka vzkazu domu. 

 

Poskytovatelé sluţeb pro cílovou skupinu – „Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni 

závislostí, národnostní menšiny“: 

 Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., 

 Středisko Naděje Mladá Boleslav, 

 R-Mosty, o. s. azylový dům pro matky s dětmi, 

 Semiramis o. s. K – centrum Mladá Boleslav,  

 Pedagogicko-psychologická poradna Střed. Kraje Kolín, odloučené 

pracoviště Ml. Boleslav, 

 Probační a mediační sluţba Mladá Boleslav, 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 Speciálně pedagogické centrum, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Linka bezpeční pro děti a mládeţ, 

 Bílý kruh bezpečí, 

 Dětské krizové centrum, 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Chat linky bezpečí, 
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 Internetová linka,  

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence, 

 Rodičovská linka, 

 Linka vzkazu domu. 

 

3.3 Řízený rozhovor 

 

Oslovila jsem čtyři vedoucí pracovních skupin a koordinátorku KPSS 

s ţádostí o  rozhovor. Rozhovory s respondenty trvaly v průměru 2 hodiny.    

Pro vedoucí jsem měla připravený stejný okruh otázek a pro koordinátorku 

KPSS jiný okruh. Odpovědi jsem zaznamenávala písemně do připraveného 

archu korespondujícího s okruhy otázek. 

 

3.3.1 Řízený rozhovor s jednotlivými vedoucími pracovních skupin 

  

Pracovní skupina „Senioři“, vedoucí pracovní skupiny paní Vlasta Machová  

Paní Machová je zároveň seniorkou a uţivatelkou sociálních sluţeb. 

 

Otázka č. 1: 

 

Pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí katalogu k lepší orientaci 

v poskytovaných sluţbách uţivatelům sluţeb? 

 

Odpověď: 

 

Určitě ano. Během procesu komunitního plánování sociálních sluţeb se 

mnoho občanů – seniorů (kteří sluţby mnohdy ani nepotřebovali, nebo 

nehledali), začalo dozvídat a tím se také blíţe zajímat o to, ţe ve městě existují 

sociální sluţby, které jim mohou ulehčit orientaci v moţnostech a způsobech 

nejen získávání informací, ale i v samotném poskytování sluţeb. 

 

Katalog jim dopomohl k přehlednému zmapování sociálních sluţeb. 

Získali vědomosti o tom, co vše lze ve sluţbách poţadovat a kdo je poskytuje. 
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Také se seznámili s existencí sluţeb souvisejících (např. kluby a sdruţení), kde 

se poskytují další moţnosti vyuţití volného času, úměrně k jejich zdraví 

a schopnostem. Tyto informace postrádali hlavně zdraví senioři.  

 

Otázka č. 2: 

 

Jaké priority pojmenovala vaše pracovní skupina v průběhu realizace 

KPSS? 

 

Odpověď: 

 

Vyšlo najevo, ţe kaţdý má jinou představu o vlastní prioritě. Přesto se 

mnozí shodli na tom, ţe velmi důleţité je zajištění bezpečnosti pro seniory ve 

městě.  

 

Dále pak správná i pravidelná informovanost o nově vznikajících 

sociálních sluţbách v Mladé Boleslavi.  

 

Také respitní péče není ještě plně vyuţívána. A to ze dvou důvodů: je 

málo propagována a je finančně velmi náročná.  

 

Další prioritou, která je společná se skupinou zdravotně postiţených, 

která v současně v našem městě stále probíhá je bezbariérovost a ulehčení 

podmínek pro pohyb městem.  

 

Jako další a neustále se opakující připomínkou byl poţadavek na 

dostupnost bazénu i pro vozíčkáře (plošina), nejen pro seniory a občany 

s lehčím zdravotním postiţením. Tato sluţba sice patří do sluţeb souvisejících, 

ale je   pro mnohé vozíčkáře velmi podstatná. 
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Otázka č. 3 

 

Můţete zhodnotit, zda cílová skupina uţivatelů sociálních sluţeb 

v našem městě má reálnou moţnost (za pomoci nabízených sociálních sluţeb)             

se sociálně začlenit do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je       

ve společnosti povaţován za běţný? 

 

 

Odpověď: 

 

Proces a průběh komunitního plánování vzbudil zájem seniorů o veškeré 

dění, ať uţ v domovech, penzionech nebo klubech. V neposlední řadě také        

i v mnoha domácnostech.  

 

Nejdůleţitějším poznatkem bylo, ţe mnozí občané si uvědomili,             

ţe nejsou odkázáni jen na rodinu. Zjistili, ţe sociální sluţby ve jejich městě 

skutečně  existují, jen se je musí naučit vyhledávat a vyuţívat. Důleţitým 

poznatkem bylo také zjištění, ţe senioři sami mohou být velice aktivní, např.      

i s pomocí dobrovolníků – tedy kaţdý podle svých moţností.  

 

KPSS nám pomohlo získat pocit, ţe nezůstáváme sami a ţe se stále 

s námi,  se seniory počítá. Dá se říci, ţe pro mnohé seniory, jsou více důleţité 

sluţby související, tedy klubové vyuţití (plavání, cvičení, turistika, kulturní akce 

atd.), neţ samotná sociální potřeba. Ta bude vţdy více vyuţívána zdravotně 

postiţenými, i kdyţ i u nich setkávání v klubech spolu s podobně postiţenými 

vrstevníky, má svoji důleţitost v tom, ţe si mezi sebou mohou předávat různé 

informace, rady a zkušenosti s daným problémem. 

 

Moţnosti začlenění jsou velmi individuální. Velmi staří senioři jsou 

mnohdy nedůvěřiví a těţko se smiřují se změnami. Sociální sluţby často 

vyuţívají mladší senioři.  

 



33 

 

KPSS má svůj důleţitý přínos především v tom, ţe se pomalu opět 

naučíme ţít spolu v rodině a s rodinou tak, jak si ţádají jednotlivé věkové 

kategorie. Staří nebudou mít pocit, ţe jsou na obtíţ mladým a mladí se dokáţí 

postarat o své rodiče, aniţ by je musili vytrhnout z domácího prostředí 

s vědomím, ţe existují suţby, které jim budou v jejich péči nápomocny. 

 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postiţením“, vedoucí pracovní skupiny 

MUDr. Jan Stuchlík  

MUDr. Jan Stuchlík je odborný ředitel sdruţení pro péči o duševně 

nemocné Fokus Mladá Boleslav. 

 

Otázka č. 1: 

 

Pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí katalogu k lepší orientaci 

v poskytovaných sluţbách uţivatelům sluţeb? 

 

Odpověď: 

 

Zcela jistě ano. 

 

Otázka č. 2: 

 

Jaké priority pojmenovala vaše pracovní skupina v průběhu realizace 

KPSS? 

 

Odpověď: 

 

Naše pracovní skupina má mnoho shodných priorit se skupinou „Senioři“ 

a to např. vznik respitní péče, podpora a rozvoj osobní asistence a v neposlední 

řadě se to týká i zapojení do programu „MOBILITA“. Shodli jsme se,                

ţe významnou prioritou, v současné době, je zvýšení podpory ze strany 

magistrátu, rozvoj marketingu chráněných dílen. Dále pak vyhledávání vhodné 

lokality pro chráněné bydlení a rozšíření příleţitostí k samotnému bydlení, 
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vyčlenění části startovacích bytů pro podporované bydlení zdravotně 

postiţených, zřízení bezbariérové vstupu do bazénu a v neposlední řadě 

rozšíření pravidelného pronájmu sportovních zařízení v majetku města. Musím 

zde však zmínit i priority, které nebudou realizovány, neboť v současné době jiţ 

nejsou aktuální, např.: zlepšení spolupráce s úřadem práce a to z toho důvodu, 

ţe v současné době nevidí členové pracovní skupiny v komunikaci problém. 

Dále pak nebude realizovaná priorita: obchodní zástupce pro chráněné dílny. 

 

Otázka č. 3 

 

Můţete zhodnotit, zda cílová skupina uţivatelů sociálních sluţeb 

v našem městě má reálnou moţnost (za pomoci nabízených sociálních sluţeb)             

se sociálně začlenit do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je      

ve společnosti povaţován za běţný? 

 

Odpověď: 

 

Zdravotně postiţení nejsou homogenní skupina, jde o řadu podskupin 

s různými potřebami, z nichţ některé jsou existujícími sociálními sluţbami 

naplňovány, jiné nikoliv. Na tato poloţenou otázku tedy neexistuje jednoznačná 

odpověď. 

 

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládeţ“, vedoucí pracovní skupiny Šárka 

Večeřová, DiS.  

Paní Šárka Večeřová, DiS. pracuje na Magistrátu města Mladá Boleslav, 

odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí – péče o dítě, je 

zástupce vedoucího oddělení. 

 

Otázka č. 1: 

 

Pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí katalogu k lepší orientaci 

v poskytovaných sluţbách uţivatelům sluţeb? 
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Odpověď: 

 

Na Vaši první otázku mám rychlou a jednoduchou odpověď. Ano. 

Zmapování sluţeb v rámci KPSS určitě pomohlo k orientaci v sociálních 

sluţbách.  

Katalog, rozšířený i o sluţby související, zdůraznil širokou a rozmanitou 

škálu sluţeb a dalších aktivit, potaţmo organizací, která v našem městě je. 

Řekla bych, ţe „zavřel ústa“ těm, kteří stále hořekují, ţe v našem městě nic 

není.  

 

Z pohledu vedoucí pracovní skupiny povaţuji za přínosné zmapování 

sluţeb souvisejících, které rodiny s dětmi nejvíce vyuţívají. Katalog tak nabízí 

rodičům vodítko, jak a kde naučit děti trávit volný čas. Je přehledným 

adresářem, podle kterého je tato sluţba dostupná.  

 

Otázka č. 2: 

 

Jaké priority pojmenovala vaše pracovní skupina v průběhu realizace 

KPSS? 

 

Odpověď: 

 

Naše pracovní skupina pojmenovala několik priorit, které po jednáních 

vyplynuly jako potřeby uţivatelů. Pracovní skupina konstatovala, ţe v našem 

městě není dostatek sociálních sluţeb pro naši cílovou skupinu.  

 

Zmíním tedy priority, které by měly pomoci rodinám s dětmi vystaveným 

nepříznivým sociálním situacím, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo ţivot. 

Jedná se o vznik střediska okamţité krizové pomoci nezletilým dětem a dále 

pak vznikem azylového zařízení pro matku a dítě. Obě opatření jsou finančně 

náročná, vyţadují vysokou odbornost apod. Je velmi sloţité najít v dnešní době 

organizaci, která by mohla investovat prostředky do aktivity, která finance pouze 

odčerpává, nikoli přináší. Ke splnění priority došlo částečně. Azylový dům       
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pro matku a dítě byl v našem městě nestátní organizací vybudován a jeho 

provoz je v začátcích. Jiţ nyní se potýká s finančními problémy a jeho 

budoucnost není zcela jistá, proto i nadále hledáme cesty a vzory v jiných 

městech. Bohuţel, středisko okamţité krizové pomoci není realizováno. 

 

Naše skupina ještě pojmenovala jednu prioritu a to „Rozvoj sociálního 

poradenství“. Tato priorita vzešla ze zkušeností veřejnosti s nedostupností 

sluţeb v našem městě – poradit se s dětským psychologem, psychiatrem, 

zajistit dítěti pobyt či ambulantní péči v širší normě je problém. Dlouhé 

objednací lhůty, nemoţnost vybrat si odborníka.  

 

S narůstající problematikou chování dětí a mládeţe vyvstává potřeba 

středisek výchovné péče. Tato sluţba je dostupná pouze v jiných regionech, 

s tou souvisí opět dlouhé objednací lhůty a pro rodinu to znamená další nemalý 

finanční náklad. 

 

Celá pracovní skupina se snaţila pojmenovat priority na základě 

dlouhodobé práce s veřejností, tedy uţivateli a dále pak s poskytovateli             

a odborníky. Cílem bylo poskytnout sociální sluţby všem rodinám s dětmi, tedy   

i těm, které nespolupracují, nejsou aktivní a nutnost pomoci si mnohdy ani 

neuvědomují. 

 

Otázka č. 3 

 

Můţete zhodnotit, zda cílová skupina uţivatelů sociálních sluţeb 

v našem městě má reálnou moţnost (za pomoci nabízených sociálních sluţeb)             

se sociálně začlenit do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je     

ve společnosti povaţován za běţný? 

 

Odpověď: 

 

Mám-li hodnotit, zda cílová skupina uţivatelů, kterým se naše skupina 

snaţí pomoci, dokáţe začlenit do ţivota, budu asi pesimistická. Jsem ovlivněna 
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svou prací sociální pracovnice. V  této oblasti se často setkávám s klienty, kteří 

by potřebovali vyuţít nízkoprahové zařízení, bezplatné odborné poradenství, 

asistenční sluţby apod., coţ se nám zatím nepodařilo bezezbytku zajistit. Dále 

při své práci vidím koloběh těchto rodin: děti opakují chyby rodičů, a tím se kruh 

uzavírá. Tito klienti si neporadí s volným časem, na odbornou pomoc 

nedosáhnou, pro radu si nepřijdou. Ve většině případů se sociální pracovnice 

dozví o problému v době, kdy je třeba tento problém jiţ akutně řešit, a to však 

bez moţnosti mu předejít.  

 

Na druhou stranu vidím rodiny, které se zapojily do sluţeb souvisejících, 

přímo se jimi nadchly, aktivně se zapojily a své nadšení šíří dál. Je vidět,                   

ţe se v rámci KPSS o problematice rodin mluvilo a ţe je ovlivnil i katalog 

s nabízenými sluţbami. Rodiny vyjadřují svoji spokojenost a svými nápady 

moţná podpoří i vznik dalších organizací v této oblasti.  

 

Tady mě napadá, ţe by si zaslouţili pochvalu rodiče, kteří vychovávají 

děti v náhradní rodinné péči – poručníci, pěstouni, kteří jsou velmi aktivní, čelí 

řešení nelehkých situací přijatých dětí a ještě stihnou zaloţit organizaci 

náhradních rodičů, zajistit kontakt na odborníky, pořádat výlety, zajistit 

sponzory, být pozorní, nabízet pomoc atd. To je jedna krásná aktivita,          

která také vyplynula z KPSS. 

 

Pochvalu si jistě zaslouţí i dobrovolníci, kteří i pro uţivatele naší cílové 

skupiny jsou velmi uţitečnými a aktivními pomocníky právě při setkávání 

náhradních rodin a jejich aktivitách. Naše skupina se nezaslouţila sice o jejich 

vznik, ale s díky a pochvalou jejich sluţeb ráda vyuţívá. 

 

Závěrem konstatuji, ţe nelze jednoznačně odpovědět, zda cílová skupina 

uţivatelů má reálnou moţnost začlenit se do běţného ţivota společnosti,           

i kdyţ budou poskytovány sluţby v nadstandardní míře, uţivatel nebude-li chtít 

sám se začlenit, nezačlení se. Ve městě s takto vypracovaným systémem 

sociálních sluţeb však má, podle mého názoru, šanci začlenit se do společnosti 

více uţivatelů neţ ve městě, kde je sluţeb nedostatek. 
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Pracovní skupina „Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni závislostí, národnostní 

menšiny“, vedoucí pracovní skupiny Martina Čerepušťáková, DiS.  

Paní Martina Čerepušťáková, DiS. pracuje na Magistrátu města Mladá 

Boleslav, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí – sociální 

prevence, je vedoucí tohoto oddělení. 

 

Otázka č. 1: 

 

Pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí katalogu k lepší orientaci 

v poskytovaných sluţbách uţivatelům sluţeb? 

 

Odpověď: 

 

Na tuto otázku musím říci, ano. Jako vedoucí jedné z pracovních skupin 

přicházím do kontaktu s uţivateli sociálních sluţeb. Z informací, které mám, je 

zřejmé, ţe zmapování sociálních sluţeb mělo svůj význam a katalog je 

přínosem v orientaci nabízených sociálních sluţeb. 

 

Otázka č. 2: 

 

Jaké priority pojmenovala vaše pracovní skupina v průběhu realizace 

KPSS? 

 

Odpověď: 

 

Průběh sestavování KPSS byl v naší pracovní skupině velmi dynamický, 

vedly se dlouhé debaty o tom, co má obsahovat konečná verze. Výsledkem je 

proto určitý konsenzus a nemůţe to být ani jinak. 

 

V tomto procesu jsme neměli ambice pojmenovat veškeré problémy,                  

které se mohou našich klientů týkat, proto nás ani nepřekvapilo,                       

ţe se v průběhu realizace priorit KPSS začala objevovat i další témata, jako 

např. výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti nejen pro klienty 
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nízkoprahového zařízení pro děti a mládeţ (dále jen NZDM), jak je uvedeno 

v KPSS, ale i pro ostatní mladistvé klienty ve věku od 15-ti do 18-ti let. 

 

Ukazuje se zároveň, ţe některé priority tak, jak byly definovány, jsou nyní 

nepřeţivší teorií a budeme je muset přeformulovat a další priority budeme       

do KPSS muset doplnit. O transformaci si říká, např. i koncepce domu na půl 

cesty. Při svém následném zapojení do pracovní skupiny, která se tomuto 

tématu věnuje na krajské úrovni, jsem zjistila, ţe současná kapacita v kraji 

vyhovuje počtem lůţek. Faktem je však ta skutečnost, ţe domy na půl cesty 

jsou naprosto nevhodně lokalizovány.  

 

Jsem ráda, ţe se jiţ začalo pracovat na naplňování některých priorit 

KPSS, např. realizace NZDM. Město uvolnilo své nebytové prostory a začalo 

investovat do jejich úprav tak, aby místnosti byly následně pouţitelné pro tuto 

sociální sluţbu. S vytipovanou organizací, která má letité zkušenosti 

s poskytováním sociálních sluţeb a konkrétně i s provozováním NZDM město 

uzavřelo smlouvu o partnerství a následně i nájemní smlouvu na přidělené 

prostory s tím, ţe si organizace zajistí finanční prostředky na provoz. Bohuţel, 

organizaci nebyla přidělena dotace ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních 

věcí, kterou rozděluje Krajský úřad středočeského kraje, čímţ byl rozjezd této 

sluţby v Mladé Boleslavi výrazně ohroţen. Město se rovněţ pokusilo navázat 

spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách, z této 

spolupráce by mohl také plynout nárok na další dotační titul. Bohuţel, tuto 

spolupráci se v letošním roce nepodařilo navázat. Další moţnost bude mít 

město opět aţ v příštím roce. Nyní hledá město vlastní zdroje na pokrytí 

provozu NZDM a jeho otevření se tím tedy opět odsouvá. 

 

Otázka č. 3 

 

Můţete zhodnotit, zda Vaše cílová skupina uţivatelů sociálních sluţeb 

v našem městě má reálnou moţnost (za pomoci nabízených sociálních sluţeb)             

se sociálně začlenit do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je         

ve společnosti povaţován za běţný? 
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Odpověď: 

 

Pokud bych měla hodnotit sociální sluţby poskytované pro naši cílovou 

skupinu, stále se domnívám, ţe jich ve městě příliš není. Je však nutno dodat, 

ţe jich za poslední dobu přibylo. Na druhou stranu, i kdyby zde byly sociální 

sluţby v potřebném mnoţství a rozsahu, musíme si přiznat, ţe se mezi naší 

cílovou skupinou vyskytuje určité procento osob asociálních, kteří se               

do společnosti ani začlenit nechtějí a tento stav ţádná sociální sluţba nezmění. 

Takţe záleţí také na osobnosti potencionálního klienta a na jeho motivaci 

vyuţívat sociální sluţby a rovněţ na jeho motivaci na začlenění do majoritní 

společnosti. 

 

3.3.2 Koordinátorka KPSS 

 

Paní Naděţda Wolfová je koordinátorkou komunitního plánování 

sociálních sluţeb statutárního města Mladá Boleslav na odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Mladá Boleslav, do její kompetence spadá i činnost klubů 

důchodců města. 

 

Otázka č 1: 

 

Můţete zhodnotit naplněné priority KPSS dle pracovních skupin?  

 

Odpověď: 

 

KPSS, který byl schválen v březnu 2008, do dnešního dne se můţe 

pochlubit řadou splněných priorit. Zejména je třeba připomenout vize 

jednotlivých cílových skupin a pak následně zhodnotit naplněné priority. 

 

 

 

 

 



41 

 

Pracovní skupina „Senioři“: 

 

Vize: „Setrvání klientů v přirozeném prostředí co nejdéle s moţností 

zapojení do aktivního plnohodnotného způsobu ţivota v bezpečném a zdravém 

městě. Přirozené prostředí je tam, kde se člověk cítí doma.“ 

 

Magistrát města Mladá Boleslav finančně podpořil navýšení osobní 

asistence (priorita 1.1. § 39) v Pečovatelské sluţbě města, neboť pro občany 

je vhodným řešením, aby se poskytovaná sluţba realizovala v jejich domovech.                 

Je všeobecně známo, ţe senioři velmi špatně reagují na změny v ţivotě. Díky 

asistenční sluţbě se senioři nemusí stěhovat do domova pro seniory,          

nebo do domu s pečovatelskou sluţbou. 

 

Priorita 1.2 Zlepšit spolupráci a informovanost mezi jednotlivými 

poskytovateli sociálních služeb, tato spolupráce funguje a to zejména 

vydáváním aktualizovaného katalogu, kde je uvedená cílová skupina, nabídka 

sluţeb a kontakty. Dále pak existují webové stránky KPSS na www.kpssmb.cz. 

Automatické informování o nových sluţbách mezi organizacemi a směrem      

ke koordinátorce funguje, ale pouze u některých organizací. 

 

Zrealizovanou prioritou (priorita 1.3) je vytvoření dobrovolnického 

centra při Magistrátu města Mladá Boleslav od 1. ledna 2009 a jeho postupné 

rozběhnutí, získání, proškolení dobrovolníků a jejich vlastní činnost. Nejedná se 

sice o klasickou sociální sluţbu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

sluţbách, ale práce dobrovolníků je velmi potřebná a ţádaná. Tato potřeba 

dobrovolníků, jako vyuţití personálního zdroje v sociálních sluţbách, vyšla 

z analýzy poskytovatelů sociálních sluţeb. 

 

V průběhu vzniku KPSS byla jiţ naplněna respitní péče (priorita 2.1 § 

44) a to tak, ţe u denního stacionáře vznikla tři lůţka a je moţné zde umístit 

seniora na dobu určitou a tím odlehčit pečující rodině. Sluţba však není 

dostatečně vyuţívána. Domnívám se, ţe zejména z nedostatečné propagace 

této sluţby.   

http://www.kpssmb.cz/
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Také v kulturní oblasti došlo k posunu (priorita 3.2. Podpora a rozvoj 

aktivizačních programů a klubové činnosti pro seniory v zařízeních            

i ve městě), rozběhla se řada akcí pro seniory, kaţdý senior si můţe vybrat 

z nabízených akcí ve městě. Za zmínku stojí např. podpora University 3. věku, 

uspořádání Seniorských her pro seniory, odpolední taneční v kavárně Felície, 

canisterapie, zájezdy pořádané jednotlivými kluby, návštěvy divadelních 

představení a hudebních akcí, plesy pro seniory, vánoční besídky a posezení 

ke Dni matek. Mnohdy se nejedná o sociální sluţbu, ale aktivizace seniorů patří 

mezi trendy současné doby a pomáhá naplnit ţivot seniorů. 

 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 

Vize: „Umoţnit lidem se zdravotním handicapem samostatné rozhodnutí 

v otázce bydlení dle moţností. Podporovat je v co nejvyšší nezávislosti 

a samostatnosti. Podporovat je v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a vyuţívání 

volného času.“ 

 

Z části jsou priority shodné se skupinou „Senioři“ a to např. vznik 

respitní péče (priorita 1.7 § 44), podpora a rozvoj osobní asistence (priorita 

3.1), zlepšení spolupráce a informovanosti (priorita 1.4) mezi stávajícími 

poskytovateli sociálních sluţeb, dále pak zapojení do programu „MOBILITA“ 

(priorita 5.2). Tento program se týká bezbariérovosti ve městě, např.: 

bezpečné a bezbariérové vchody na úřady, poštu a škol. Nejde téţ o klasickou 

sociální sluţbu, ale vše souvisí s kvalitou ţivota ve městě. Týká se cílové 

skupiny „Osoby se zdravotním postiţením“, tak skupiny „Senioři“ a v neposlední 

řadě i cílové skupiny „Rodina, děti a mládeţ“. I na tomto příkladu je znát, jak je 

komunitní plánování provázáno napříč všemi skupinami a týká se velké skupiny 

občanů ţijících v Mladé Boleslavi. Klienti, kteří vyuţívají sluţeb příspěvkové 

organizace „Centrum 83, poskytovatel sociálních sluţeb“ se intenzivně zapojili 

do přípravy bezbariérové trasy ve městě, mapovali a zaznamenávali všechny 

přechody, chodníky, které není moţné invalidními vozíky zdolat, aniţ bychom si 

to my „zdraví“ občané uvědomovali. 
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Rozvoj marketingu chráněných dílen (priorita 2.3) – Magistrát města 

Mladá Boleslav pomáhá s prodejem (poskytuje zdarma své prostory) neziskový 

organizacím, které nemají stabilní bezplatné prodejní místo pro své výrobky.  

 

Pracovní skupina „Rodina s dětmi a mládeţ“: 

 

Vize: „Prevence nepříznivých sociálních situací mládeţe a rodin s dětmi. 

Podpora a pomoc těmto skupinám v případě, ţe jsou takovou situací ohroţeni, 

nebo se v ní nacházejí.“ 

 

Vznik azylového zařízení pro matku a dítě (priorita 2.2 § 57) patří 

bezesporu mezi nejdůleţitější naplněnou prioritu v této skupině. Toto zařízení 

bylo otevřeno v závěru roku 2009 v bývalé ubytovně v Čejetičkách. Postupně 

zde  R-Mosty, o. s. azylový dům pro matky a děti (praţská organizace) otevřelo 

14 bytových jednotek a krizový pokoj. Objekt zrenovoval soukromý majitel. 

V současné době je zde ubytováno 8 rodin. Magistrát města Mladá Boleslav 

přispěl organizaci nákupem různých spotřebičů a občané města sbírkou 

oblečení, nábytku, koberci, hračkami apod. Toto zařízení je pro město 

nezbytné, vzhledem k tomu, ţe ho provozuje praţská organizace je určeno        

i pro praţské uţivatele. 

 

Z nesociálních sluţeb patří pozornost Podpoře mateřských center pro 

rodinu s dětmi (priorita 3.1), kterých je ve městě několik. Také Magistrát 

města Mladá Boleslav zajistil např. prázdninový provoz na koupališti ve městě  

a postupně    se také vytváří sportoviště pro děti a mládeţ a dětská hřiště. Tyto 

aktivity nejsou sociálními sluţbami, ale pomáhají rodinám s dětmi proţít 

příjemnější a kvalitnější ţivot ve městě. Je třeba mít na paměti staré,              

ale pravdivé heslo: „Kdo si hraje, nezlobí.“  
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Pracovní skupina „Osoby a rodiny v krizi, národnostní menšiny a ohroţení 

závislostí“: 

 

Vize: „Předcházet krizovým situacím a sociálnímu vyloučení u našich 

cílových skupin a napomáhat jejich integraci do společnosti.“ 

 

Tato skupina, jako jediná, poţadovala v prioritách spolupráci se subjekty 

mimo sociální sluţbu, tzn. do komunitního plánování byla zahrnuta setkání, 

prezentace, přednášky např. s Policií ČR, Úřadem práce v Mladé Boleslavi, 

Okresní správou sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Intervenčním centrem 

v Nymburce apod.  

 

Krizová pomoc (priorita 2.4 § 60), tato pomoc je zajištěna od 1. 4. 2009 

občanským sdruţením Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s. Toto občanské 

sdruţení poskytuje zejména sociální poradenství. 

 

Azylový dům pro osoby bez přístřeší (priorita 2.3 § 57). V této prioritě 

není v současné době dobrá situace. Středisko Naděje Mladá Boleslav se 

 potýká s nedostatkem finančních prostředků na provoz a mimo jiné je nuceno 

omezit provozní dobu ve svém zařízení. V současné době nemůţe dojít ani 

k navýšení lůţek. Situace je řešena finanční pomocí od Magistrátu města Mladá 

Boleslav, která však pokrývá jen část nákladů s činností tohoto střediska. 

 

V nesociálních sluţbách byl vznesen poţadavek na vytvoření PR 

strategie (priorita 3.1). V této oblasti se podařilo vytvořit na stránkách 

měsíčníku Boleslavan pravidelný seriál, kde se mohly organizace poskytující 

sociální sluţbu prezentovat. Uvedly, kde je jejich sídlo, jaké sluţby nabízí a pro 

jakou cílovou skupinu jsou jejich sluţby určeny. 

 

Otázka č. 2: 

 

Existují priority, které se do dnešního dne nepodařily naplnit, nebo pouze 

částečně a priority, které jiţ v současné době nejsou aktuální a proč? 



45 

 

Odpověď: 

 

Pracovní skupina „Senioři“: 

 

Ze skupiny „Senioři“ se podařilo prakticky naplnit všechny uvedené 

priority v KPPS. 

 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 

Dopravní prostředek pro invalidní přepravu klientů (priorita 1.5)              

pro zdravotně postiţené byl poţadován v době, kdy nebyly autobusy zdarma. 

Tato priorita se pravděpodobně naplňovat nebude. 

 

Zvýšení podpory ze strany Magistrátu (priorita 1.3), k financování 

sociálních sluţeb je třeba podotknout, ţe vznikaly v roce 2008, kdy byla zcela 

jiná finanční situace, neţ v období ekonomické krize v letošním roce. Přesto má 

kaţdé občanské sdruţení právo poţádat o podporu Magistrát města Mladá 

Boleslav. Je také moţno se odvolat na schválený KPSS. 

 

Rozšíření příležitostí k samostatnému bydlení zdravotně 

postižených (priorita 3.3, z části § 43 - podporované bydlení) je nyní 

v jednání a její splnění by ukázalo, jak město myslí váţně naplňování priorit 

KPSS. Jedná se o bytový dům v majetku města v Čechově ulici, kde by měli 

společně bydlet zdravotně postiţení občané, 5 bytů by náleţelo Centru 83 - 

poskytovateli sociálních sluţeb, 10 bytů by náleţelo Fokusu Mladá Boleslav - 

sdruţení pro péče o duševně nemocné, 2 byty pro TyfloCentrum Praha, o. p. s. 

- pracoviště Mladá Boleslav. Zbývající byty by byly určeny pro matky s dětmi. 

V přízemí by působily: tým podpory chráněného bydlení občanského sdruţení 

Fokus Mladá Boleslav, sdruţení pro péči o duševně nemocné a terénní 

pečovatelská sluţba občanského sdruţení Spokojený domov. V současné době 

je rozhodnutím rady města tento záměr schválen a stavební odbor se zabývá 

stavební dokumentací. Dům by měl být k dispozici pro své potencionální 

uţivatele jiţ na podzim letošního roku. 
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Pracovní skupina „Rodina s dětmi a mládeţ“: 

 

Vznik střediska okamžité krizové pomoci nezletilým dětem (priorita 

2.1 § 60), dosud nebyl naplněn. Nenašla se provozující organizace, také je 

nedostatek volných nebytových prostor. Okamţitá pomoc dětem je řešena 

pobytem dětí v Klaudiánově nemocnici – na dětském oddělení, kde je navázána 

velmi dobrá spolupráce. Azylový dům má téţ krizový pokoj, ale zde musí být 

s dětmi matka, nebo další příbuzní. Mateřský krizový pokoj má také Dětský 

domov v Olbrachtově ulici. 

 

Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (priorita 3.2), tato 

priorita je shodná s prioritou „Osoby a rodiny v krizi, národnostní menšiny          

a ohroţení závislostí, viz níţe uvedená pracovní skupina (priorita 2.5). 

 

Pracovní skupina „Osoby a rodiny v krizi, národnostní menšiny a ohroţení 

závislostí“: 

 

Významnou prioritou v KPSS byl vznik Domu na půli cesty (priorita 2.1 

§ 58). Postupem času však bylo zjištěno, ţe zájem ze strany klientů je zejména 

o praţská zařízení. V současné době stále klesá i počet klientů, kteří se vrací 

např. z dětských domovů, či diagnostických ústavů a nemají se kam vrátit. Dům 

na půli cesty se v Mladé Boleslavi řešit nebude. 

 

Další priorita, která by měla být naplněna v nejbliţších měsících je vznik 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (priorita 2.5 § 62), tato priorita je 

shodná s prioritou skupiny „Rodina s dětmi a mládeţ“. Nízkoprahové zařízení 

by mělo být otevřeno v Havlíčkově ulici, mělo by slouţit zejména pro 

problémovou mládeţ od 13-ti do 18-ti let. Sociální sluţbu by mělo provozovat 

Proxima Sociale, o. s., nízkoprahový klub pro děti a mládeţ Klub Činţák. Jedná 

se o praţskou organizaci, která v tomto oboru pracuje s výbornými výsledky jiţ 

15 let. 
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Otázka č. 3: 

 

Co je v současné době Vaším pracovním cílem? 

 

Odpověď: 

 

No, to je velmi ošemetná otázka. Můj názor je takový, ţe by se mělo 

dotáhnout to, co je jiţ řečeno a napsáno.  

 

Proto říkám: „Nehledat nové priority, nesestavovat nový komunitní plán,       

kdyţ není dokončeno to, co je skutečně v našem městě potřeba.“  

 

Na konci měsíce května 2010 se bude psát jiţ čtvrtá monitorovací zpráva        

na Krajský úřad Středočeského kraje a to prozatím stačí na sledování naplnění 

priorit. 
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4 DISKUSE 
 

Cílem mé absolventské práce bylo popsat systém sociálních sluţeb, tak 

jak je vymezen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. V teoretické 

části jsem se zaměřila na obecný rozbor sociálních sluţeb, jejich formy, typy             

a na zařízení, která poskytují sociální sluţby.  

 

Důleţitým bodem práce je i vymezení kompetencí obce při zajišťování 

sociálních sluţeb, které jsou vymezeny ve výše citovaném zákoně a zákoně 

č. 128/2000 Sb., o obcích. 

 

V práci seznamuji s procesem komunitního plánování statutárního města 

Mladá Boleslav, ze kterého je zřejmé, ţe město povaţovalo za důleţité 

zmapovat a blíţe poznat sociální sluţby, které jsou provozovány na jeho území. 

Zapojením obce do komunitního plánování a především vytvoření dokumentu 

„Komunitní plán sociálních sluţeb statutárního města Mladá Boleslav“ je patrné, 

ţe obec chce znát potřeby svých obyvatel v sociální oblasti. Město Mladá 

Boleslav se zúčastnilo se svým komunitním plánem soutěţe „Plánujeme 

společně aneb rozvoj sociálních sluţeb ve Středočeském kraji“. Soutěţ 

organizoval Krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s Centrem          

pro komunitní práci střední Čechy. Město Mladá Boleslav získalo 2. místo       

za kvalitu procesu komunitního plánovaní sociálních sluţeb města.  Z výše 

uvedeného vyplynulo, ţe cílem obce je zajistit dostupnost kvalitních sociálních 

sluţeb pro své uţivatele (i potencionální).  

 

V práci jsou podrobně popsány také dva hlavní výstupy KPSS, kterými 

byly priority cílových skupin a Katalog sociálních sluţeb a sluţeb souvisejících 

Statutárního města Mladá Boleslav.  

 

Předloţená práce si rovněţ kladla za cíl zjistit, zda cílové skupiny 

uţivatelů sociálních sluţeb ve městě mají reálnou moţnost, v rámci nabízených 

sociálních sluţeb (prostřednictví katalogu), se sociálně začlenit do běţného 

ţivota. K tomuto zjištění jsem pouţila metodu řízeného rozhovoru 
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uskutečněného se čtyřmi vedoucími pracovních skupin a s koordinátorkou 

KPSS. Tuto část práce vnímám jako nejpřínosnější, neboť pro mně, jako        

pro vedoucí oddělení dávek a sluţeb sociální péče je velmi inspirativní a má   

pro mně vysokou vypovídající hodnotu. Získané informace mohu dále pouţít   

při sociálním poradenství klientů na našem oddělení. 

 

Na otázku č. 1, zda pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí 

katalogu k lepší orientaci, odpověděli vedoucí pracovních skupin shodně, tedy 

ano. Katalog zdůraznil širokou a rozmanitou škálu sociálních sluţeb a sluţeb 

souvisejících, které poskytují organizace působící v našem městě.  Katalog 

nabízí přehledný ucelený seznam organizací, který ulehčí orientaci při výběru 

sluţby. Katalog je důleţitým zdrojem informací i pro jednotlivé poskytovatele 

sociální sluţby. Poskytovatelé mohou nabídnout svým klientům                         

(i potencionálním) informace i o sluţbách jiných organizací, které sami 

neposkytují, či nemohou poskytnout např. z  kapacitních důvodů. 

 

Na otázku č. 2 odpověděli vedoucí skupin v souladu s vytyčenými 

prioritami dle jednotlivých cílových skupin v KPSS. Pojmenované priority vzešly 

z dlouhodobé práce s veřejností, uţivateli, poskytovateli i odborníky. Zhodnotili 

naplňování priorit, tzn. označili splněné priority, které vnímají jako úspěch        

ve své práci. Upozornili i na priority, které se v průběhu realizace ukázaly jiţ 

nepotřebné.  Součástí odpovědi bylo samozřejmě i zmapování priorit, které se 

do současné doby ještě nepodařilo naplnit a proč.   

 

Na třetí otázku, zda mají cílové skupiny uţivatelů se sociálně začlenit              

do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je ve společnosti 

povaţován za běţný nebyla jednoznačná odpověď: 

 

 Vedoucí pracovní skupiny „Senioři“ zkonstatovala – ano. Senioři zjistili, 

ţe sociální sluţby ve městě existují, jsou dostupné, jen se je musí naučit 

vyhledávat a vyuţívat. Vedoucí však i připouští, ţe začlenění je velmi 

individuální, ţe záleţí především na věku seniorů. 
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 Vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním postiţením“ 

zkonstatoval, ţe zdravotně postiţení nejsou homogenní skupinou. Tudíţ 

na začlenění do většinové společnosti neexistuje jednoznačná odpověď. 

 

 Vedoucí pracovní skupiny „Rodina, děti a mládeţ“ připouští,                  

ţe se setkává s klienty, kteří vyuţívají nabízené sluţby i s klienty,                 

kteří o zapojení zájem nemají. Sociální sluţby jsou poskytovány 

v nadstandardní míře, a pokud uţivatel sám nebude chtít, tak se 

nezačlení. Důleţitým konstatováním byl fakt, ţe ve městě, s takto 

vypracovaným systémem sociálních sluţeb však má šanci začlenit se    

do společnosti mnohem více uţivatelů, neţ ve městě, kde je sluţeb 

nedostatek. 

 

 Vedoucí pracovní skupiny „Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni závislostí, 

národnostní menšiny“ se domnívá, ţe sociální sluţby poskytované      

pro tuto cílovou skupinu stále není dostatek. Dodává, ţe za poslední 

období jich několik přibylo. Konstatuje, ţe většina osob z této cílové 

skupiny je osob asociálních, kteří se do společnosti začlenit nechtějí a na 

daném stavu nic nezmění ţádná nabízená sociální sluţba.  

 

Řízený rozhovor vedený s koordinátorkou KPSS, na základě poloţených 

otázek, zmapoval současný stav sociálních sluţeb. Komplexně zhodnotila 

průběh naplňování a realizace jednotlivých priorit. Uvedla důvody, které vedly 

k nenaplnění některých priorit. Tento stav zmapovala podle jednotlivých 

pracovních skupin. Z rozhovoru vyplynulo, ţe navzdory finanční krizi jsou 

sociální sluţby stále zajišťovány na velmi dobré úrovni. Dále konstatovala,      

ţe její hlavní prioritou, v současné době, je naplňování jiţ vytyčených priorit 

jednotlivých pracovních skupin plynoucí z KPSS. 
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ZÁVĚR 
 

Sociální sluţby prošly od devadesátých let minulého století velkým 

kvalitativním posunem. 

 

Prostředí sociálních služeb je charakterizováno množstvím vztahů mezi 

lidmi a institucemi, které mají významný vliv na kvalitu života lidí. Jedná se        

o vztahy, jejichž význam vyžaduje zákonnou oporu z důvodu ochrany práv        

a oprávněných zájmů těch lidí, kteří jsou oslabeny ve schopnosti je prosazovat.  

 

Hlavním cílem zákona bylo vytvoření podmínek pro uspokojování 

přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče             

o vlastní osobu, v soběstačnosti nezbytné pro plnohodnotný život a v životních 

situacích,      které mohou člověka vyřazovat z běžného života společnosti. 

[Stručný průvodce zákonem o sociálních sluţbách, Praha, 2006, s. 4] 

 

Nový zákonný systém umoţnil poskytovatelům přesnější vymezení 

rozsahu sluţeb, které poskytují, a zároveň dal uţivatelům sociálních sluţeb 

moţnost výběru takového poskytovatele, který nabízí pro uţivatele nejvhodnější 

sociální sluţbu. 

 

Důleţitým bodem v zákoně je uloţení povinnosti obcím (i krajům) 

zajišťovat dostupnost informací o moţnostech a způsobech poskytování 

sociálních sluţeb. Dále jde o povinnost zprostředkování kontaktu mezi 

uţivatelem a poskytovatelem sluţby.  

 

Důvodem pro komunitní plánování statutárního města Mladá Boleslav 

bylo určit, co a jak zlepšit v oblasti péči o osoby se zdravotním postiţením,        

o rodiny a osoby v krizi o seniory nebo etnické menšiny. Nešlo jen o zmapování 

současné nabídky jednotlivých sociálních sluţeb ve městě, ale docílit toho, aby 

sluţby byly dostupné, na kvalitativně vyšší úrovni, reagovaly tak na aktuální 

potřeby uţivatelů a aby také například finanční prostředky byly vynakládány jen 
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na skutečně potřebné sluţby. Podstatné bylo také vytvořit systém sociálních 

sluţeb, který koresponduje s realitou. 

 

Obec by měla dostatečně prezentovat své organizace poskytující 

sociální péči, zvýšit podvědomí občanů o sociálních sluţbách. Ukázat na jejich 

rozsah, kvalitu, rozmanitost a dostupnost. 

 

Cílem obce by mělo být vytvoření sítě sluţeb s individuálním přístupem 

k uţivateli a podporou jeho sociálního začlenění do většinové společnosti. 
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РЕЗЮМЕ 
 

 

 

  

Выпускная работа 

 

Тему своей выпускной работы под названием Социальные услуги 

предоставляемые в городе Млада Болеслав я избрала по двум причинам, 

профессиональной и личной.  

Я размышляла о том, что я могу предоставить своей семье помощь разного 

рода, используя свои знания и опыт в области социальной работы. Это значит 

например  в случае болезни, нетрудоспособности, безработицы или  кризиса. 

Мне известно, что не будет всегда в моих силах помочь. 

Система социальных услуг меня тоже интересует с точки зрения моей 

профессии, так как я работаю свыше пятнадцати лет в социальной области в 

Городском управлении города Млада Болеслав.  

Целью моей выпускной работы является описать систему социальных услуг в 

Чешской республике и разработать обзор социальных услуг в нашем городе. 

Частичной целью является обсудить имеют–ли люди, пользующиеся 

социальными услугами, реальную возможность включиться в нормальную 

жизнь с помощью социальных услуг, которые им предоставляются.  

Я могу констатировать, что сеть социальных услуг в нашем городе широкая и 

доступная людям, которые в них нуждаются. Люди имеют реальную 

возможность социального включения в повседневную жизнь общества. Таким 

образом они имеют возможность жить способом, который в обществе считается 

нормальным. 
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Přílohy 
 



 

Příloha č. 1 – Poskytovatelé sociálních služeb  

 

Poskytovatelé pro cílovou skupinu „Senioři“: 

 CZP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav,  

 Diecézní charita Litoměřice, středisko Ml. Boleslav – ošetřovatelská 

péče v rodinách, 

 Dům seniorů Mladá Boleslav, 

 Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie, 

 Středisko Naděje Mladá Boleslav, 

 Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, 

 Penzion pro důchodce, 

 Občanské sdružení Spokojený domov, 

 Agentura – Slunečnice, 

 Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., 

 Domácí péče, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

 Dům dětí a mládeţe „Na Výstavišti“, 

 HELP Centrum, 

 Jídelna V Penzionu, 

 Kadeřnictví v domácím prostředí klienta,  

 Klub PARKINSON Mladá Boleslav, 

 Klub University 3. věku a volného času seniorů, 

 Kluby důchodců města Mladá Boleslav, 

 MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení, 

 Oblastní spolek Červeného kříţe, 

 Péče pro tebe, 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 Sluţba škole MB, 

 Svaz diabetiků ČR – územní organizace Mladá Boleslav, 

 Svaz tělesně postiţených TP 1, 

 Ţivot a zdraví, místní pobočka Mladá Boleslav, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Bílý kruh bezpečí, 

 Dona linka,



 

 Liga proti rakovině. 

 Senior linka. 

 

Poskytovatelé pro cílovou skupinu „Osoby se zdravotním postiţením“: 

 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, 

 CZP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, 

 Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav, 

 Diecézní charita Litoměřice, středisko Ml. Boleslav – ošetřovatelská 

péče v rodinách, 

 Dům seniorů Mladá Boleslav, 

 Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné, 

 Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie, 

 Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, 

 Penzion pro důchodce, 

 Středisko rané péče SPRP Praha, 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Mladá 

Boleslav, 

 Občanské sdružení Spokojený domov, 

 TyfloCentrum Praha, o. p. s. pracoviště Mladá Boleslav, 

 Základní organizace neslyšících Ml. Boleslav, 

 Tlumočník znakové řeči, 

 Agentura – Slunečnice, 

 Bulldog gym czech fighters team, 

 Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., 

 Domácí péče, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

 HELP Centrum, 

 Jídelna V Pezionu, 

 Kadeřnictví v domácím prostředí klienta, 

 Klub PARKINSON Mladá Boleslav, 

 Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, 

 Klub ROSKA Mladá Boleslav, 

 MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení, 

 Oblastní spolek Českého červeného kříţe,



 

 Péče pro tebe, 

 Pro-audio s.r.o., 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 Rehabilitační pobyty dospělých postiţených DMO, 

 Speciálně pedagogické centrum, 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v ČR, okresní 

organizace  

 SPMP Mladá Boleslav, 

 Svaz diabetiků ČR – územní organizace Mladá Boleslav, 

 Svaz tělesně postiţených TP 1, 

 ZO SPCCH Mladá Boleslav,   

 Ţivot a zdraví místní, odbočka Mladá Boleslav, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Bílý kruh bezpečí, 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Liga proti rakovině, 

 Senior linka, 

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence. 

 

Poskytovatelé pro cílovou skupinu „Rodina, děti a mládeţ“: 

 Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, 

 Jekhetani Luma – Splečný Svět, o. s., 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie, 

 Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé 

Boleslavi, 

 Proxima Sociale, o.s. nízkoprahový klub pro děti a mládež Klub 

Činžák, 

 R-Mosty, os., azylový dům pro matky s dětmi, 

 Semiramis o. s. K – centrum Mladá Boleslav,  

 Středisko rané péče SPRP Praha, 

 Občanské sdružení Spokojený domov, 



 

 1.PTS Táborník MB, 

 Abadá Capoeira Mladá Boleslav o. s., 

 Agentura – Slunečnice, 

 Bulldog gym czech fighters team, 

 Dětský domov pro děti od 0-3 let, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

a.s.,  

 nemocnice Středočeského kraje, 

 Domácí péče, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

 Dům dětí a mládeţe „Na Výstavišti“, 

 Jídelna V Penzionu, 

 Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, 

 MALYRA – nestátní zdravotnické zařízení, 

 Mateřské centrum Ovečka, občanské sdruţení Dotyk, 

 Nadační fond „Nová šance“, 

 Občanské sdruţení MÁTA (sdruţení náhradních rodin 

Mladoboleslavska), 

 Občanské sdruţení STROM ŢIVOTA, Klub Delfín, 

 Pedagogicko-psychologická poradna Střed. Kraje Kolín, odloučené 

pracoviště Ml. Boleslav, 

 Probační a mediační sluţba Mladá Boleslav, 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 REZA MB, o.p.s. – jesle a MŠ Pohádka, 

 Rodinné centrum Kulíšek, Výr – občanské sdruţení, 

 Slánka, 

 Sluţba škole MB, 

 Speciálně pedagogické centrum, 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v ČR, okresní 

organizace,  

 SPMP Mladá Boleslav, 

 Ţivot a zdraví, místní odbočka Mladá Boleslav, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Linka bezpečí pro děti a mládeţ, 

 Bílý kruh bezpeční, 

 Dětské krizové centrum,



 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Chat linky bezpeční, 

 Internetová linka, 

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence, 

 Rodičovská linka, 

 Linka vzkazu domu. 

 

Poskytovatelé pro cílovou skupinu „Osoby a rodiny v krizi, ohroţeni závislostí, 

národnostní menšiny“: 

 Jekhetani Luma – Společný Svět, o. s., 

 Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie, 

 Středisko Naděje Mladá Boleslav, 

 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé 

Boleslavi, 

 Proxima Sociale, o.s. nízkoprahový klub pro děti a mládež Klub 

Činžák, 

 R-Mosty, o. s. azylový dům pro matky s dětmi, 

 Semiramis o. s. K – centrum Mladá Boleslav,  

 Abadá Capoera Mladá Boleslav os., 

 Bulldog gym czech fighters team, 

 Dětský domov pro děti od 0-3 let, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav 

a.s., nemocnice Středočeského kraje, 

 Nadační fond „Nová šance“, 

 Občanské sdruţení MÁTA (sdruţení náhradních rodin 

Mladoboleslavska), 

 Pedagogicko-psychologická poradna Střed. Kraje Kolín, odloučené 

pracoviště Ml. Boleslav, 

 Probační a mediační sluţba Mladá Boleslav, 

 Psychologické poradenství a psychoterapie, 

 Speciálně pedagogické centrum, 

 Linka AIDS pomoci, 

 Linka bezpeční pro děti a mládeţ, 

 Bílý kruh bezpečí,



 

 Dětské krizové centrum, 

 Dona linka, 

 DROP In linka, 

 Chat linky bezpečí, 

 Internetová linka,  

 Psychiatrická léčebna Bohnice, Centrum krizové intervence, 

 Rodičovská linka, 

 Linka vzkazu domu. 



 

Příloha č. 2 – Otázky k řízenému rozhovoru pro vedoucí pracovních 

skupin 

 

Otázka č. 1 

 

Pomohlo zmapování sociálních sluţeb pomocí katalogu k lepší orientaci 

v poskytovaných sluţbách uţivatelům sluţeb? 

 

Otázka č. 2  

 

Jaké priority pojmenovala vaše pracovní skupina v průběhu realizace 

KPSS? 

 

Otázka č. 3 

 

Můţete zhodnotit, zda Vaše cílová skupina uţivatelů sociálních sluţeb 

v našem městě má reálnou moţnost (za pomoci nabízených sociálních sluţeb)             

se sociálně začlenit do běţného ţivota společnosti a ţít způsobem, který je           

ve společnosti povaţován za běţný? 



 

Příloha č. 3 – Otázky k řízenému rozhovoru pro koordinátorku 

komunitního plánování sociálních služeb 

 

Otázka č 1: 

 

Můţete zhodnotit naplněné priority KPSS dle pracovních skupin?  

 

Otázka č. 2: 

 

Existují priority, které se do dnešního dne nepodařily naplnit, nebo pouze 

částečně a priority, které jiţ v současné době nejsou aktuální a proč? 

 

Otázka č. 3: 

 

Co je v současné době Vaším pracovním cílem? 

 

 

 

 


