Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun
a spádového území 2019–2023

Akční plán na roky 2020 až 2021

Tento dokument je podkladem pro zajištění sociálních a návazných služeb v území
ORP Beroun.
Je podkladem pro zařazení potřebných sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb
Středočeského kraje, pro rozdělování finančních prostředků z individuálních dotací města
Beroun, pro obce z území ORP Beroun a další donátory.

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019–2023“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548, který je
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ÚVOD

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 - 2023 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
města Beroun a spádového území.
Tvorbu plánu i následnou realizaci stanovených priorit je důležité vnímat v kontextu obecného
systému řízení a financování sítě sociálních služeb.
Níže uvedené priority byly schváleny Koordinační skupinou dne 26. března 2019 a Radou města dne
29. dubna 2019. Navazuje na ně Akční plán na období 2020 až 2021. V následujícím období budou
zpracovány akční plány na roky 2022 a 2023.
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.
Tento dokument navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového
území 2019 – 2023.
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Přehled priorit na období 2019 – 2023 a opatření na roky 2020 – 2021

Priorita č. 1
Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin
Opatření:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Podpora současných kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Rozvoj terénní sociální práce s dětmi a mládeží.
Podpora programu a dalších aktivit primární prevence rizikových jevů na školách.
Podpora návazných aktivit pro děti, mládež a dospívající mládež.
Podporovat streetové akce pro děti a mládež.
Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi po celém území ORP Beroun.
Rozvoj dostupnosti psychologického poradenství/služeb dětského psychiatra.

Priorita č. 2:
Rozvoj služeb podporujících setrvání osob v domácím prostředí
Opatření:
2.1. Rozvoj kapacity pečovatelských služeb a zvýšení jejich dostupnosti po celém území ORP Beroun.
2.2. Rozvoj terénních odlehčovacích služeb a jejich dostupnosti po celém území ORP Beroun.
2.3. Rozvoj individuální dopravy po celém území ORP Beroun.
2.4. Podpora domácí zdravotní péče a terénní hospicové péče.
2.5. Podpora sociální rehabilitace (všechny formy, včetně pobytové).
2.6. Rozvoj služeb osobní asistence po celém území ORP Beroun.
2.7. Rozvoj mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním a vznik Centra duševního zdraví.
2.8. Podpora sociálně aktivizačních služeb pro OZP a seniory.
2.9. Podpora terapeutických dílen.
2.10. Podpora klubových aktivit a akcí pro seniory po celém území ORP Beroun.
2.11. Podpora svazů, klubových aktivit a akcí pro OZP.
2.12. Rozvoj denních stacionářů pro seniory a OZP.
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Priorita č. 3:
Podpora služeb pro dospělé osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené
Opatření:
3.1. Podpora terénních programů.
3.2. Podpora služby pomoci při základním zdravotním ošetření.
3.3. Podpora služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší.
3.4. Podpora dostupnosti ambulantní a pobytové léčby závislostí (včetně mladistvých).
3.5. Podpora projektu „Teplá židle“.
3.6. Rozvoj noclehárny pro muže, vznik noclehárny pro ženy.

Priorita č. 4:
Rozvoj služeb a různých forem bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny a jednotlivce
Opatření:
4.1. Rozvoj azylového bydlení pro ženy, muže a rodiny s dětmi.
4.2. Rozvoj různých forem bydlení pro osoby se zdravotním postižením.
4.3. Udržení počtu bytů zvláštního určení.
4.4. Zavedení systému sociálního bydlení – vazba na koncepci sociálního bydlení.
4. 5. Zajištění bydlení pro nízkopříjmové osoby.

Priorita č. 5:
Rozvoj poradenských a podpůrných služeb v Berouně a spádových obcích ORP
Opatření:
5.1. Rozvoj psychologického a dalšího poradenství.
5.2. Rozvoj dluhového poradenství a zvýšení dostupnosti v území ORP Beroun.
5.3. Rozvoj odborného sociálního poradenství a služeb v krizi pro různé cílové skupiny.

Priorita č. 6:
Rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Opatření:
6.1. Rozvoj a zkvalitnění služeb domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, pobytové
odlehčovací služby a zkvalitnění služby domova pro osoby se zdravotním postižením.
6.2. Vznik pobytových služeb pro nízkopříjmové seniory.
6.3. Rozvoj týdenních stacionářů pro osoby se zdravotním postižením.
6.4. Vznik týdenních stacionářů pro seniory.
6.5. Rozvoj chráněného bydlení.
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Priorita č. 7:
Podpora pracovního uplatnění znevýhodněných osob
Opatření:
7.1. Podpora sociálního podnikání.
7.2. Podpora znevýhodněných osob při uplatnění na otevřeném trhu práce.
7.3. Podpora tréninkového zaměstnávání.

Priorita č. 8:
Rozvoj a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a rozvoj informovanosti
Opatření:
8.1. Udržení aktivního zapojení občanů a dalších subjektů do plánování.
8.2. Zajištění koordinace KPSS.
8.3. Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
8.4. Průběžné mapování stavebních a komunikačních bariér.
8.5. Zvyšování kvality sociální práce a podpora spolupráce.
8.6. Efektivní a transparentní rozdělování finančních prostředků na podporu sociálních služeb.
8.7. Individuální podpora jednotlivců a organizací dle doložené potřeby (např. raná péče, služby pro
smyslově postižené, terapeutické komunity, autistické děti a dospělí apod.).
8.8. Podpora setkávání svépomocných skupin a neformálních pečujících.

Akční plán a jeho jednotlivá opatření jsou rozpracována do projektových karet, které obsahují:
 popis a zdůvodnění potřebnosti,
 plánované klíčové aktivity,
 cílovou skupinu,
 předpokládané výstupy,
 dopad na cílovou skupinu,
 realizátory a partnery,
 harmonogram,
 předpokládané finanční náklady,
 možné zdroje financování.
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PRIORITA 1. Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin

Opatření 1.1.: Podpora současných kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

V území funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub 21“
provozované organizací Pro zdraví 21 z.ú. Služba je určena dětem ve věku
6 – 26 let. Děti zde mohou 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 zažívali v co nejmenší míře a aby si byli vědomi
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“.
V předchozím období se podařilo přestěhovat službu do nových prostor přízemí domu Havlíčkova 8, Beroun. V současné době je řešeno udržení
těchto prostor. Služba je zařazena do krajské sítě sociálních služeb SK
(ambulantní i terénní forma) a je finančně podporována. Služba je zajišťována
v rozsahu 4x v týdnu ambulantní forma, 7x v týdnu terénní forma.
V současné době ji navštěvuje průměrně denně 25 dětí.
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity služby (k 30. 9. 2019
je v přímé práci úvazek 2,95), případně v souvislosti s opatřením 1.2. jednat
s poskytovatelem o navýšení stávající kapacity terénní formy. Dále je třeba
zvýšit informovanost cílové skupiny.
Zachovat finanční podporu služby ze strany města Beroun.
V případě propojení s opatřením 1.2. iniciovat jednání s Krajským
úřadem Středočeského kraje o možnostech navýšení stávající
kapacity terénní formy v krajské síti sociálních služeb SK, respektive
navýšení financování z dotace kraje.
Rozvíjet informovanost cílové skupiny.
děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
závěry z jednání se Středočeským krajem ve vazbě k 1.2.
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
-

prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

Pro zdraví 21 z.ú. - poskytovatel sociální služby
město Beroun
po celou dobu platnosti Plánu
jednání se Středočeským krajem do června 2020
celkové náklady na provoz sociálních služeb zahrnující různé finanční
zdroje
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun
sponzoři
nadace
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.2.: Rozvoj terénní sociální práce s dětmi a mládeží

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

V předešlých letech byla identifikovaná potřeba zaměřit se na práci s dětmi
a mládeží, které tráví svůj volný čas venku/na ulici rizikovým způsobem
života. Vhodným řešením je realizace terénního programu pro děti a mládež,
a to buď ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která má
s uvedenou sociální službou zkušenosti, nebo ve spolupráci s místním
nízkoprahovým klubem – rozšíření jejich současné terénní formy. V případě
místního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM [Pro
zdraví 21 z.ú., kde je k 30. 9. 2019 na ambulantní i terénní formu 2,95 úvazku]
), by to znamenalo rozšíření terénního programu. 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. Zázemí služby může být zároveň
i zázemím pro terénní formu. Pokud by se navázala spolupráce s jinou
neziskovou organizací, ta by již musela zavést samostatnou sociální službu.
Případně lze řešit i rozšířením terénní formy sociálně aktivizační služby.
Výhodou terénního programu, tedy působení terénních pracovníků v lokalitě,
je i získání velmi efektivního „informačního kanálu“ mezi úřadem (sociálním
odborem) a „ulicí“, tedy skupinou neorganizovaných dětí a mládeže.
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. Zázemím mohou být
i prostory NZDM (v případě terénní formy, viz výše). Funguje tedy 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.
Personální zajištění služby 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. Opatření navazuje na
opatření 1.1.
Jednat
s poskytovatelem
místního
NZDM,
případně
zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby ochotné
realizovat službu ve městě Berouně.
Zahájit jednání v rámci města o formě zajištění uvedené sociální
služby/rozšíření stávající terénní formy místního NZDM, a potřebné
podpoře z rozpočtu města Beroun.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení kapacity krajské sítě 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 Berouně a spádových
obcích ORP.
děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
-

Výstup = co bude výsledkem
-

ujasněné možnosti spolupráce/zajištěním organizací
přehled možných poskytovatelů této služby a záznam o výsledku
jednání s nimi
závěry z jednání se Středočeským krajem
popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů
vyhodnocení dalšího postupu
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Dopad na cílovou skupinu

-

prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

Partneři

-

Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

město Beroun – v rovině koordinace obsahu tohoto opatření
Realizátoři sociální služby:
současné NZDM - Pro zdraví 21 z.ú.
další poskytovatelé sociálních služeb
do června 2020 závěry ve vazbě ke krajské síti sociálních služeb SK
v roce 2021 dle závěrů z roku 2020
náklady spojené s koordinací v přípravné fázi
v roce 2021 dle závěrů, v případě zvýšení kapacity - náklady na
provoz sociálních služeb – potřebná částka na uvolnění z rozpočtu
konkrétní náklady na přímou práci a provoz služby
dotace Středočeského kraje pro rok 2021
rozpočet města Beroun
rozpočty spádových obcí ORP
humanitární fond
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.3.: Podpora programu a dalších aktivit primární prevence rizikových jevů na školách

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Programy primární prevence probíhají na všech ZŠ ve městě Berouně a území
ORP Beroun, střední školy/gymnázia realizují preventivní aktivity dle
vlastního uvážení/vlastního plánu. Velkou část primární prevence na školách
zajišťuje dlouhodobě Mgr. Jiří Sixta. Další oblasti prevence zajišťují další
odborníci např. Magdaléna, o.p.s. V uplynulém období byly také realizovány
projekty ke kyberbezpečnosti (natočeno studenty gymnázia a následně
promítáno v kině), Společně proti domácímu násilí (gymnázium), interaktivní
programy Sprejerství (ZŠ). Každoročně probíhá program Hrou proti AIDS pro
žáky 9. tříd.
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity programů, nadále se
věnovat tématům – šikana, vztahy s vrstevníky/ve třídě, závislosti, bezpečí na
internetu apod. V případě tématu šikany je řešením zavedení programu
Selektivní prevence, který je určen pro třídní kolektivy, u kterých je ve
zvýšené míře přítomen rizikový faktor pro vznik a rozvoj projevů agrese a
počátečních stádií šikanování, včetně kyberšikany. Cílem programu je
zmírňovat či zastavovat projevy rizikového chování v těchto třídních
kolektivech a zajišťovat tím bezpečné prostředí pro žáky ve školním prostředí.
Opatření lze propojit s aktivitami v Místním akčním plánu (MAP) v Prioritě č.
4, Komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun.
Zachovat finanční podporu programu ze strany města Beroun
a pádových obcí ORP, kde sídlí školy.
Zjistit další potřeby školských zařízení v území ORP Beroun ve
spolupráci s MAP.
Podporovat další rozšíření programů dle zjištěné aktuální poptávky
školských zařízení.
Propojit se záměry v MAP.
děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
-

pravidelně uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města Beroun
a spádových obcí ORP
počet osob, kterým byly programy poskytnuty
zjištěné další potřeby školských zařízení
prevence rizikového chování dětí a mládeže

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

Realizátoři programů:
Magdalena, o.p.s., Mgr. Jiří Sixta a další odborníci
město Beroun a spádové obce ORP
každoročně v průběhu platnosti Plánu
náklady na realizaci programů – finanční částka uvolněná z rozpočtu
příslušných obcí a měst, škol, MŠMT
náklady spojené s koordinací naplňování opatření
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
rozpočty škol
dotace MŠMT
podpora v souvislosti s MAP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.4.: Podpora návazných aktivit pro děti, mládež a dospívající mládež

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Aktivity, které navazují na poskytování registrovaných sociálních služeb, jsou
důležitou součástí podpory cílové skupiny ohrožené rizikovými jevy. Jedná se
o aktivity, které zajišťují různé organizace mimo činnosti zahrnuté do
sociálních služeb.
Konkrétně se jedná o:
- doučování, kariérní poradenství např. Člověk v tísni, o.p.s.
- tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin
- volnočasová stipendia - město Beroun,
- realizace víkendových či pobytových zážitkových aktivit,
- rozvoj dobrovolnictví apod.
Opatření lze propojit s aktivitami v Místním akčním plánu (MAP) v Prioritě
č. 2 a 3, Komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun.
Zachovat finanční podporu návazných aktivit ze strany města Beroun
a spádových obcí ORP.
Průběžně vyhodnocovat potřebu návazných aktivit a jejich rozvoj.
Propojit se záměry v MAP.
Podporovat akce poskytovatelů sociálních a návazných služeb
s dětmi a mládeží.
děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
-

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

pravidelně uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města Beroun
a spádových obcí ORP
počet podpořených akcí
počet osob, kterým byly návazné aktivity poskytnuty
zjištěné další potřeby
vyhodnocení dalšího postupu
prevence rizikového chování dětí a mládeže

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

realizátoři jednotlivých programů
město Beroun a spádové obce ORP
každoročně v průběhu platnosti Plánu

-

náklady na realizaci návazných aktivit

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
v případě úhrady klienty - příspěvky účastníků
dotace Ministerstva vnitra ČR
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.5.: Podpora streetových akcí pro děti a mládež

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Cílem opatření je poskytnout dětem a mládeži možnost kvalitního trávení
volného času aktivitami, které jsou jejich věku adekvátní a které vycházejí
z jejich zájmových preferencí. Mimoto dát prostor jejich zájmům, jak
výtvarným, tak sportovním, či oblíbeným hudebním stylům. Samotné akce by
měly být s respektem ke všem účastníkům i k okolí a umožňovat tak
nahlédnout do světa mladých lidí bez mezigeneračních bariér.
Akce mohou mít charakter lokální akce s kulturním či sportovním
programem, např. koncerty mladých hudebních uskupení, tvorba Dj´s,
skateboardové závody, streetfotbalové turnaje, parkour či graffiti workshopy
a jejich vzájemná kombinace.
Důležitou součástí akcí by měl být i rozvoj kompetencí samotných účastníků
tím, že mají možnost se na přípravě jednotlivých akcí sami podílet, zapojit se
do jejich plánování a realizace. Cennou zkušeností tak pro ně může být
přebírání odpovědnosti a dodržování dohodnutých pravidel. Mladí lidé mají
dále možnost prezentovat své dovednosti z oblastí svých zájmů, uplatnit svůj
tvořivý potenciál. Mohou si vzájemně změřit síly v soutěžích a zasportovat si
v duchu fair play. Akce tak mohou mít i preventivní přesah. Opatření souvisí
s aktivitami Komise pro prevenci kriminality města Berouna a opatřením 1.1.
a 1.2.
Je vhodné, aby na streetových akcích spolupracovali poskytovatelé sociálních
a návazných služeb (včetně organizací zaměřených na sportovní, volnočasové
a zájmové činnosti), kteří s danou cílovou skupinou pracují.
Podporovat akce poskytovatelů sociálních a návazných služeb
s dětmi a mládeží.
Průběžně mapovat zájem dětí a mládeže o různě pojaté akce.
Jednat s místními poskytovateli o realizaci streetových akcí, jejich
zaměření apod.
Zajistit finanční podíl města na realizaci akcí.
děti a mládež ohrožené rizikovými jevy
pravidelné jednání v rámci pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb za účasti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
o potřebě těchto akcí a jejich zaměření
počet realizovaných streetových akcí na základě zjištěné poptávky
dětí a mládeže
prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

místní poskytovatelé sociálních a návazných služeb
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na realizaci akcí (vybavení, lektoři workshopů apod.)
náklady spojené s koordinací naplňování opatření
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
sponzoring
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.6.: Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi po celém území ORP Beroun

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Jedná se o sociální službu, která je poskytována buď terénní formou
v přirozeném prostředí rodiny, nebo formou ambulantní. Jde o dlouhodobou
intenzivní podporu rodin při řešení obtíží v oblasti bydlení, financí,
zaměstnání, péče o domácnost, péče o děti a naplňování jejich potřeb apod.
Spolupráce s rodinou může být navázána prostřednictvím orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) nebo se zájemce může obrátit přímo na
pracovníky služby.
V území poskytují tuto sociální službu poskytovatelé:
Charita Beroun - S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba [2/2]1)
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (Návrat dítěte
do rodiny – Beroun [5,1/5,1])
Pro zdraví 21 z.ú. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi –
Beroun [2,05/2,05]).
Uvedené služby pokrývají poptávku ve městě Berouně a spádovém území
ORP. Je důležité zaměřit se na územní rozvoj, a to buď ve spolupráci se
stávajícími poskytovateli sociálně aktivizačních služeb (SAS), (podpora města
na zvýšení jejich kapacity), nebo jednání s dalšími poskytovateli SAS. Zároveň
je důležitá podpora stávajících kapacit ze strany města.
Případně rozvoj ve vazbě k opatření 1.2.a 1.1.
Zachovat, respektive navýšit finanční podporu služby ze strany
města Beroun a spádových obcí ORP jejichž rodiny služby využívají.
Jednat se stávajícími poskytovateli o navýšení jejich kapacity
směřující k rozšíření činnosti v celém území ORP Beroun.
V případě nepokrytí poptávky v ORP jednat s dalšími poskytovateli
SAS.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení stávající kapacity SAS pro území ORP Beroun
v krajské síti sociálních služeb SK, respektive navýšení financování
z dotace kraje.
rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v obtížné situaci
potenciálně či reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
závěry z jednání se Středočeským krajem a navýšení kapacity o
1 úvazek
pokrytá poptávka po službě SAS v území ORP Beroun
počet osob/rodin, kterým byly služby poskytnuty
rodina, která dokáže efektivně hospodařit, má zajištěné dostupné
bydlení, dokáže se postarat o chod domácnosti, má upraveny právní
vztahy, využívá možnosti zapojení na trhu práce, řeší svou situaci
v oblasti zadlužení
rodiče, kteří dokáží dětem poskytnout adekvátní péči v oblasti
tělesných a emočních potřeb, dokáží zajistit přiměřený dohled,
denní režim, výchovu a péči o rozvoj osobnosti dítěte a jeho
vzdělávání
rodina, ve které fungují zdravé vztahy

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

1

-

Charita Beroun - S.A.S. Betlém (sociálně aktivizační služba)
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (Návrat dítěte

Jedná se o úvazky přímé péče zahrnuté do krajské sítě sociálních služeb SK pro rok 2019/2020. Toto platí
v celém dokumentu.
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-

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

do rodiny – Beroun)
Pro zdraví 21 z.ú. (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi –
Beroun)
případně další poskytovatelé sociální služby SAS
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
leden – prosinec 2020 jednání se Středočeským krajem o navýšení
kapacity
náklady na zachování stávajících kapacit dané sociální služby
náklady na rozšíření kapacity
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
sponzoři, nadace
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 1.7.: Rozvoj dostupnosti psychologického poradenství/služeb dětského psychiatra
Odborné poradenství psychologů a dětských psychiatrů pro rodiny s dětmi
a jednotlivce není v rámci území dostatečně zajištěno. Nejbližší psychiatr je
v Hořovicích. Jedná se o oblast, která navazuje i na závěry v rámci MAP.
Seznam dětských psychologů a psychiatrů a jejich smluvní pojišťovny pro
území ORP Beroun je k dispozici na sociálním odboru, jedná se o přehled
získaný k březnu 2018. Současné objednací lhůty jsou neúměrně dlouhé.
Dětští psychiatři, kteří mají uzavřenou smlouvu se všemi nebo s některými
zdravotními pojišťovnami a mohou je využít také obyvatelé ze spádových
obcí ORP: Dojezd se pohybuje v rozmezí od 23 do 48 km.
3 organizace, kde jsou poskytovány tyto služby (Hořovice, Příbram,
Kladno)
1 lékařka - (Rokycany)

Popis a zdůvodnění

Dětští psychologové, kteří mají uzavřenou smlouvu se všemi nebo
s některými zdravotními pojišťovnami a mohou je využít také obyvatelé ze
spádových obcí ORP: Dojezd se pohybuje v rozmezí od 23 – 41 km.
8 psychologů (7 psycholožek + 1 psycholog / 5 Kladno,
1 Řevnice, 1 Slaný, 1 Rakovník)
1 psychologické pracoviště v nemocnici (Hořovice)
Je tedy důležité rozvoj uvedených služeb v území podpořit, a to např.
zřízením zázemí poradny.
Požadavky na prostory poradny:
místní dostupnost, dobré parkování
zajištění anonymity a bezpečí
adekvátní vybavení prostor s ohledem na poskytované služby
Realizace služby je možná buď ve spolupráci s místními poskytovateli,
speciálním pedagogickým centrem (SPC), nebo na základě jednání nového
poskytovatele/odborníka.
-

Klíčové plánované aktivity

-

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

-

Vytipovat možné poskytovatele poradenství ochotné realizovat
poradenské služby v území ORP Beroun.
Komunikovat zvýšení dostupnosti psychiatrů se zdravotními
pojišťovnami.
Zahájit jednání v rámci území ORP Beroun o potřebné finanční
podpoře z rozpočtu města a spádových obcí ORP.
Navrhnout další postup v podpoře vzniku psychologického
poradenství v území ORP Beroun.
rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v obtížné situaci
potenciálně či reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte

-

finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
závěry z jednání s poskytovateli/odborníky
navýšená kapacita psychologického poradenství pro děti a služeb
dětského psychiatra v území ORP Beroun

-

psychologické poradenství a služby psychiatra budou nabídnuty
občanům v náročné životní situaci či v nepříznivé sociální situaci tak,
aby se minimalizovaly či odvrátily negativní dopady, které z této
životní situace pramení
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

realizátoři poradenství a zdravotní péče
město Beroun a spádové obce ORP
výše uvedené kroky po dobu roku 2020
náklady na koordinaci
od roku 2021 náklady na navýšení kapacit psychologického
poradenství a dětského psychiatrie
náklady na zřízení zázemí
zdravotní pojišťovny
úhrady klientů
rozpočet města Beroun a spadových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 2. Rozvoj služeb podporujících setrvání osob v domácím prostředí

Opatření 2.1.: Rozvoj kapacity pečovatelských služeb a zvýšení jejich dostupnosti po celém území
ORP Beroun

Terénní sociální služby mohou částečně nahradit ústavní péči, lze
předpokládat, že jsou finančně méně náročné a flexibilní. Podporují
maximální setrvání seniora či osoby se zdravotním postižením v přirozeném
prostředí. Pomáhají pečujícím osobám v péči o jejich blízké. Struktura a počet
příjemců příspěvku na péči (dále PnP), který lze považovat za měřítko
potřebnosti, je přílohou Plánu. K 1. 12. 2017 bylo příjemců různého stupně
PnP pro Beroun 647 a pro spádové obce ORP 1818.
Pečovatelskou službu (dále jen PS) nabízí na území ORP Beroun Domov
penzion pro důchodce Beroun (dále jen DPD [10,85]), Charita Beroun (dále
jen CHB [3,92/8,54 – k navýšení došlo sloučením služeb této organizace]),
VČELKA senior care o.p.s. (dále jen VČELKA [3,5]), Domov V Zahradách Zdice,
poskytovatel sociálních služeb (2), dále obce Hlásná Třebaň (1) a Tmaň
(3). V některých částech ORP ji zajišťuje
Digitus Mise, z.ú., sídlící
v Hořovicích. Další poskytovatelé sídlící mimo ORP Beroun jsou Domov Na
Výsluní, Hořovice a Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci
v Žebráku, okres Beroun, p.o.
Popis a zdůvodnění

Pečovatelská služba organizace DPD nabízí služby v PO-PÁ včetně SO, NE a SV
v časovém rozpětí od 7:00 hod. do 19:00 hod., jak v rámci DPD, tak v terénu
na území města Berouna. Charita Beroun a VČELKA poskytují služby i ve
večerních hodinách a o sobotách a nedělích. Rozvoz obědů nad kapacitu PS je
možné zajistit u komerčních služeb.
Současnou nabídku PS je třeba udržet ve vazbě na skutečné potřeby občanů.
Je vhodné podporovat flexibilní poskytování PS, propojení sociálních služeb
navzájem a informovanosti o jejich službách. Zároveň se ukazuje jako
problematické dostatečné pokrytí službami v lokalitách se špatnými
příjezdovými cestami. Dále zajištění služeb v domácnostech s problémovým
hygienickým zázemím či domácnostech ve špatném technickém stavu. Proto
je důležité zajistit jejich dostupnost po celém území ORP Beroun, včetně
těchto problematických míst a situacích.
Výhodou PS je možnost rychlého zahájení poskytování, dále nízká finanční
a materiálová nákladovost a vysoká flexibilita.

Klíčové plánované aktivity

Dále je nutné udržet potřebnou kapacitu půjčoven kompenzačních pomůcek.
Tato skutečnost je provázána také s opatřeními: 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8.,
2.11., 8.8.
Udržet současný stav nabídky pečovatelských služeb.
Udržet potřebnou nabídku půjčoven kompenzačních pomůcek.
Podporovat navýšení kapacit terénních služeb průběžně o 2 úvazky
ročně (jedná se o kvalifikovaný odhad vycházející z demografického
vývoje a předpokladu potřeby podpory péče v domácím prostředí po
celém území města Beroun).
Zohlednit potřebu dle aktuálního stavu a zejména s aspektem na
dostupnost v problematických místech.
Finančně podporovat PS.
Podporovat spolupráci mezi poskytovateli PS.
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Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

-

Zvýšit informovanost o PS, včetně informovanosti praktických lékařů
o možnostech poskytování sociálních služeb.

-

senioři
osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi (dle zákona 108/2006 Sb.)
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
pokrytá poptávka po službě PS, respektive zajištěná dostupnost
v území ORP Beroun, včetně problematicky dostupných míst
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
zprostředkování informací o dostupné pomoci a podpoře
předávání informací o sociálních službách v území ORP Beroun
praktickým lékařům
podpora setrvání občanů v domácím prostředí dle jejich
individuálních potřeb
zvýšení kvality života seniorů, osob se zdravotním postižením a jejich
rodin

-

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociální služby
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na zachování stávajících kapacit dané sociální služby a její
rozšíření na území ORP Beroun
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjmy od klientů
další zdroje dle individuálních možností

-
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Opatření 2.2.: Rozvoj terénních odlehčovacích služeb a jejich dostupnosti po celém území ORP
Beroun

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

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 jedinou
možností, jak využít odlehčovací služby pro ty pečující, kteří pečují o osobu
neschopnou transportu (např. osoby na přístrojích, psychicky nemocné
apod.).
Odlehčovací službu v domácnosti klienta pro obyvatele ORP poskytují Charita
Beroun s kapacitou 6 klientů, Digitus Mise, z.ú. s kapacitou 10 klientů
(celkový počet společný i pro ORP Hořovice), Socius, z. ú. (s kapacitou
2 klienti) a Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská
organizace Středočeského kraje, p.s. s kapacitou 4 klientů. Nabídku doplňuje
ambulantní odlehčovací služba - Dobromysl, z.ú.
Současnou nabídku služeb je třeba udržet, zároveň je důležité zajistit jejich
dostupnost po celém území ORP Beroun.
Udržet současný stav nabídky odlehčovací služby.
Podporovat navýšení kapacit služeb dle aktuální potřeby, zejména
s aspektem na dostupnost v celém území ORP Beroun.
Finančně podporovat tyto služby.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení stávající kapacity terénních odlehčovacích
služeb pro ORP Beroun v krajské síti sociálních služeb SK.
Zvýšit informovanost o terénní odlehčovací službě, včetně
informovanosti praktických lékařů o možnostech jejího poskytování.
senioři
osoby se zdravotním postižením
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
závěry z jednání se Středočeským krajem
pokrytá poptávka po službě, respektive zajištěná dostupnost v území
ORP Beroun
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
předávání informací o sociálních službách v území praktickým
lékařům
podpora setrvání občanů v domácím prostředí za podpory jejich
blízkých
zvýšení kvality života cílových skupin

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociální služby
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
leden – prosinec 2020 jednání se Středočeským krajem o navýšení
kapacity
náklady na zachování stávajících kapacit dané sociální služby a její
rozšíření na celé území ORP Beroun
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje, úhrady od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2. 3.: Rozvoj individuální dopravy po celém území ORP Beroun
Individuální doprava na celém území ORP Beroun je dostupná pouze
částečně.
V současné době pokrývají individuální dopravu pro různé věkové kategorie
a cílové skupiny tito poskytovatelé:
Dobromysl, z.ú.
Charita Beroun
Klubíčko Beroun, z.ú.
PB HELP ASISTENT ÚAMK - AMK ZPM Příbram Beroun sociální
podnik (dále jen PB HELP)
Sociální podnik Klubák, z.ú.
VČELKA senior care o.p.s. poskytuje individuální dopravu pouze
zřídka v mimořádných případech
a další poskytovatelé, dle aktuálního vývoje potřeb území

Popis a zdůvodnění

Dobromysl, z.ú., Klubíčko Beroun, z.ú. a Charita Beroun poskytují svoz
a odvoz jen v rámci fakultativních služeb pro klienty svých služeb.
Sociální podnik Klubák, z.ú. a PB HELP poskytují dopravu mimo režim
sociálních služeb.
V Berouně je poskytována individuální doprava za účelem odvozu
občanů na místo určení – na nákup, k lékaři, na úřady, do školy a
školky aj. výše uvedených subjektů.
Hromadná veřejná doprava (bezbariérová) buď v území není dostupná, nebo
neodpovídá specifickým potřebám lidem s různým znevýhodněním.
Pro velkou část klientů přichází s ohledem na jejich zdravotní potíže v úvahu
jen individuální doprava (doprava jednotlivců) nebo individuální skupinová
doprava (doprava jedné až tří osob dle kapacity auta).
Tam, kde situaci lze naplánovat (každodenní svoz dětí do ZŠ Žebrák, svoz
klientů Dobromysly a Klubíčko), svoz organizuje poskytovatel služby a je
pravidelně využíván.
Vývoj počtu držitelů průkazů OZP za celé území ORP Beroun i město Beroun
nám dávají představu o přibližných počtech lidí, kterých by se individuální
doprava mohla týkat.
Za rok 2015 bylo držitelů průkazu ZTP na území ORP Beroun celkem 1135
a v roce 2018 jich bylo 1425.
Držitelů průkazů ZTP/P bylo v roce 2015 celkem 528 a v roce 2018 jich bylo
572.
Za prosinec 2015 bylo v rámci ORP Beroun 1600 příjemců PnP. Za červen
2018 bylo v rámci ORP Beroun 1837 příjemců PnP.

Klíčové plánované aktivity

Řešením může být:
Podání žádosti na Konto Bariéry o projekt Taxík Maxík pro individuální
skupinovou dopravu. Maxík Taxík by měl přednostně sloužit k dopravě
skupiny.
Rozvoj a podpora individuální skupinové dopravy Sociálního podniku Klubák.
Snaha o vznik centrálního dispečinku – koordinace dopravy, kde by mohly být
zasíťovány různé formy individuální dopravy pro cílovou skupinu. Případná
spolupráce s dalšími obcemi, čím by došlo k efektivnějšímu zajištění dopravy
a zvýšení dostupnosti pro více osob.
Předložit návrh zajištění individuální skupinové dopravy vedení
města Beroun a dalším obcím ORP, popř. městu Hořovice.
Podpořit komunikaci se spádovými obcemi ORP o potřebném
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spolufinancování. Navýšení nabídky individuální dopravy.
Podpora a rozvoj stávajících poskytovatelů.
Začínat komunikovat možnost zapojení do projektu Taxík Maxík.
osoby pečující o nemocné a blízké se zdravotním postižením, senioři,
občané se zdravotním postižením, nemocní občané, rodiče s dětmi
se zdravotním postižením, osoby v tíživé situaci.
návrh zajištění individuální skupinové dopravy ve městě Beroun
a spádových obcí ORP
počet klientů služeb
počet zajištěných cest
počet zapojených obcí ORP
zapojení cílové skupiny do běžného života, zvýšení kvality života
integrace do většinové společnost

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

Dobromysl, z.ú.
Charita Beroun
Klubíčko Beroun, z.ú.
PB HELP ASISTENT ÚAMK - AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik
Sociální podnik Klubák, z.ú.
a další poskytovatelé, dle aktuálního vývoje potřeb území
město Beroun a spádové obce ORP

-

předložení návrhu Radě města Beroun do března 2020
další kroky v první polovině roku 2020
náklady spojené s koordinací naplnění opatření
náklady na individuální skupinovou dopravu
město Beroun
rozpočty spádových obcí ORP
uživatelé služeb
nadace, fondy, dárci
další zdroje dle individuálních možností

20

Opatření 2.4.: Podpora domácí zdravotní péče a terénní hospicové péče

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Domácí zdravotní a terénní hospicovou péči provádí ve městě Beroun a jeho
okolí CENTRUM DOMÁCÍ PÉČE (provozovatel Kompletní péče s.r.o.) a Domácí
péče Včelka Berounsko, s.r.o. Jedná se o terénní zdravotně sociální službu,
která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a osobám vyžadujícím
zdravotní péči a jejich rodinám, zvládnout závěrečné období života
v domácím prostředí 24 hodin denně. Odborný personál provádí úkony podle
indikace ambulantního či lůžkového zdravotnického zařízení a je schopen
poradit rodinným příslušníkům s péčí. Jedná se o službu, která v současné
chvíli kapacitně postačuje. Je třeba ji udržet.
Udržet současnou nabídku domácí zdravotní a terénní hospicové
péče.
Finančně podpořit domácí zdravotní a terénní hospicovou péči
a zajistit další finanční zdroje.
Podporovat spolupráci mezi poskytovateli terénních zdravotnických
a sociálních služeb.
nevyléčitelně nemocní a jejich rodinní příslušníci/neformální
pečovatelé
osoby vyžadující zdravotní a sociální péči v domácím prostředí
zachování kapacity domácí zdravotní a terénní hospicové péče
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
- zajištění péče o nevyléčitelně nemocné a osoby vyžadující zdravotní
péči v domácím prostředí
- udržení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu.

-

náklady na zachování stávajících kapacit dané služby

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
zdravotní pojišťovny
příjem od uživatelů služeb
nadace
dárci
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.5.: Podpora sociální rehabilitace (všechny formy, včetně pobytové)
Službu sociální rehabilitace v území poskytují 3 organizace, a to Charita
Beroun (Sociální rehabilitace – terénní [2,72/2,72 úvazků přímé péče]). Dále
zde působí Lomikámen, z.ú. (tzv. Re-start [3,9/11 úvazků přímé péče –
k navýšení dochází mimo jiné v souvislosti s Centry duševního zdraví, viz.
opatření 2.7.]), jedná se o terénní a ambulantní formu. Pod sociální
rehabilitaci je přesunut program STD, kde v rámci ambulantní služby probíhá
intenzivní „specializovaný“ rehabilitační program.
Další organizací je Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o.p.s. – ambulantní a terénní forma (3,5/3,5 úvazku přímé
péče zahrnuje lokalitu Beroun, Kladno a Příbram).

Popis a zdůvodnění

Tento druh služby posiluje soběstačnost osob, např. s psychickými problémy,
s duševním onemocněním, se sluchovým postižením, osoby bez přístřeší
apod., a to tím, že jim poskytuje prostor a podporu pro nácvik potřebných
dovedností, umožňující jim vést samostatnější život (nácvik pracovních
dovedností, podporu při samostatném bydlení, podporu při uplatňování práv
a zájmů, podporu při plánování volného času, nácvik komunikačních
dovedností a doprovod. V rámci sociální rehabilitace ambulantního typu si
klienti např. obnovují a upevňují pracovní návyky na tréninkových
pracovištích pod vedením kouče.
Mimoto zde organizace Tichý svět, o.p.s. poskytuje specificky zaměřenou
sociální rehabilitaci pro cílovou skupinu osoby se sluchovým postižením,
jedná se o službu s celorepublikovou působností.

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Do budoucna je třeba dané kapacity udržet.
Udržet současné kapacity služby sociální rehabilitace.
Mapovat poptávky po službě – průběžné zjišťování potřeb občanů.
Podporovat spolupráci mezi poskytovateli sociální služby, Úřadem
práce a potencionálními zaměstnavateli.
Zvyšovat informovanost o možnostech pracovního uplatnění cílové
skupiny.
osoby s psychickými problémy
osoby s duševním onemocněním
osoby dlouhodobě nezaměstnané
osoby bez přístřeší
osoby z různých důvodů znevýhodněné na trhu práce
udržení služby sociální rehabilitace v současné podobě
průběžně zmapovaná poptávka po službě
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
fungující spolupráce mezi poskytovateli sociální služby, AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. (technické služby), Úřadem práce
a potencionálními zaměstnavateli
zprostředkování informací o dostupné pomoci a podpoře
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
podpora samostatnosti uživatelů a integrace do společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

poskytovatelé sociální služby

22

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun a spádové obce ORP
Úřad práce
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
zaměstnavatelé
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na zachování stávajících kapacit dané služby – potřebná
částka v rozpočtu
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností

-
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Opatření 2.6.: Rozvoj služeb osobní asistence po celém území ORP Beroun
V současné době pokrývají asistenční služby pro různé věkové kategorie
a cílové skupiny tito poskytovatelé:
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje,
o.p.s. (21,55/21,55 - pro území Beroun, Benešov, Kladno a Příbram)
Dobromysl, z.ú. (6,39/8)
Charita Beroun (2,36/0)
Klubíčko Beroun, z.ú. (6/6)
VČELKA senior care o.p.s. (9,91/9,91 – v rámci krajské sítě)
Osobní asistence pomáhá zvládat náročné situace nejen osobám/dětem se
zdravotním postižením a seniorům, ale i pečujícím osobám.

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Senioři
Stárnutí populace je vnímáno jako celorepublikový fenomén. Dle
Sociodemografického popisu území lze říci, že ve sledovaném období (2000 –
2018) došlo k nárůstu seniorů o cca 40 %. Počet seniorů (65 a více let) v roce
2000 na území ORP Beroun dosáhl počtu 6 914. V roce 2018 počet seniorů
vzrostl na 11 116.
Osoby se zdravotním postižením - dospělí
Počty osob se zdravotním postižením není snadné přesně stanovit. Jeden
z ukazatelů, který může tento počet přiblížit, je příspěvek na péči (PnP). Je
nutné si uvědomit, že absolutní počty příjemců PnP nereflektují skutečný
počet osob se zdravotním postižením. V rámci celého ORP Beroun v prosinci
2014 byl počet obyvatel s PnP 1491 osob a vzrostl v červnu 2018 na 1837
osob.
Dle demografické analýzy lze říci, že příjemců PnP v celém ORP Beroun v roce
2017 bylo 1782 (oproti roku 2014 se jedná o nárůst o 291 osob). A také lze
vyčíst, že cca 2/3 příjemců tvoří senioři.
Osoby se zdravotním postižením - děti
Mimo výše jmenované údaje víme, že další potencionální skupinou klientů
jsou děti se zdravotním postižením. U dětí se zdravotním postižením nastává
náročná situace, když dítě doroste do věku cca 4 let a rodina začne uvažovat
o jeho umístění do MŠ. Na území ORP Beroun se nachází dvě speciální MŠ.
Počet osob pobírající PnP, ve věkovém rozhraní 0-18 let, ve městě Berouně
v prosinci 2014 činil 52, za červen 2018 počet vzrostl na 59. Počet osob
pobírající PnP, ve věkovém rozhraní 0-18 let, v ORP Beroun v prosinci 2014
činil 137, za červen 2018 počet vzrostl na 186.
Výše uvedené organizace poskytující osobní asistenci nemají kapacity na
zajištění služby v domácím prostředí klienta (např. trávení volného času dětí),
pečující, kteří potřebují tuto formu služby si tak např. nemohou odpočinout,
jít k lékaři nebo do práce. Dobromysl, z.ú. a Klubíčko Beroun, z.ú. mají
kapacity pouze na poskytování služby ve svých prostorách.
Situaci by částečně mohl řešit rozvoj dobrovolnictví.
Udržet současnou nabídku asistenčních služeb.
Průběžně zjišťovat potřeby občanů.
Rozpracovat otázku dobrovolnictví a možnosti jejího využití.
Mapovat možnosti poskytovatelů/hledání poskytovatele, který by
se zaměřil na dětskou klientelu.
Jednat se Středočeským krajem o navýšení kapacity v krajské síti
sociálních služeb SK o 2 úvazky.
osoby se zdravotním postižením
neformální pečovatelé
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-

senioři a jejich rodiny

Výstup = co bude výsledkem

-

Dopad na cílovou skupinu

-

udržení současné kapacity osobní asistence
zajištěná osobní asistence pro dětské klienty díky navýšené kapacitě
v síti průměrně o 2 úvazky ročně přímé práce
návrh zapojení dobrovolníků
zvýšení samostatnosti osob se zdravotním postižením a seniorů
podpora setrvání občanů v domácím prostředí
zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociální služby
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
leden – červen 2020 jednání se Středočeským krajem ve vazbě
k osobní asistenci obou cílových skupin
červenec – srpen vyhodnocení jednání a návrh dalšího postupu
náklady na poskytování osobní asistence v současné kapacitě
náklady související s navýšením kapacity osobní asistence
dotace Středočeského kraje
rozpočty spádových obcí ORP
město Beroun v rámci dotačního programu
příjmy od uživatelů služeb
MPSV, ESF, nadace, fondy, dárci
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.7.: Rozvoj mobilních týmů pro osoby s duševním onemocněním a vznik Centra
duševního zdraví.
V území ORP Beroun je zmapován přehled organizací poskytujících sociální
služby pro osoby s duševním onemocněním, z nichž terénní či ambulantní
služby poskytují:
Lomikámen, z. ú. - Sociální rehabilitace RE-START (k září 2018 měli
48 klientů)
Lomikámen, z. ú. - Sociálně terapeutická dílna JINÁ KÁVA (k září
2018 měli 10 klientů)
Lomikámen, z. ú. – všechny sociální služby: 130 klientů k říjnu 2019
Charita Beroun - Charitní odlehčovací služba

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V souvislosti s reformou psychiatrické péče je třeba počítat s nárůstem počtu
klientů, který nastane z důvodu propuštění osob s duševním onemocněním
z pobytových zařízení. Na základě závěrů v rámci zmíněné reformy
psychiatrické péče lze předpokládat pro okres Beroun specializované týmy
pro SMI (závažné duševní onemocnění) ve výši sociálních 9 úvazků. Současný
stav je 7 úvazků.
Cílem tohoto opatření je:
podporovat vznik mobilních týmů pro osoby s duševním
onemocněním v následujících 5 letech.
v rámci reformy psychiatrické péče propojit sociální a zdravotní
služby a to včetně podpory Centra duševního zdraví (dále CDZ).
zlepšit informovanost o terénních službách pro osoby s duševním
onemocněním a podpořit osvětu.
Realizovat kroky pro navýšení úvazků organizace Lomikámen, z. ú.
pro okres Beroun o 1,6 úvazek. V roce 2020 by měl být úvazek
celkem 8.
Do konce roku 2022 v okrese Beroun vybudovat multidisciplinární
tým v rozsahu 9 úvazků v SSL. Nastavení úvazků vychází z metodik
CDZ. Tým by měl být „zárodkem“ budoucího CDZ. Pro území ORP
Beroun se jedná o poměrnou část.
Stávající dvě sociální služby organizace Lomikámen, z. ú. (sociální
rehabilitace a sociálně terapeutická dílna) sloučit pod jednu službu –
sociální rehabilitaci s tím, že tréninkový program Jiná Káva bude
zachován.
Realizovat kroky pro zřízení potřebných forem bydlení.
Realizovat setkání organizací pracujících s lidmi s duševním
onemocněním, osob s duševním onemocněním, sociálního odboru
a dalších dotčených aktérů, např. v rámci jednání pracovní skupiny
pro koordinaci naplňování tohoto opatření a reálného průběhu.
Jednat se Středočeským krajem o potřebné kapacitě úvazků.
osoby s duševním onemocněním na celém území ORP Beroun
pečující o osoby s duševním onemocněním
závěry z jednání se Středočeským krajem o možném navýšení
kapacit v souvislosti s multidisciplinárním týmem
navýšený na 8 úvazků v roce 2020
multidisciplinární tým v okrese Beroun v rozsahu 9 úvazků do konce
roku 2022 včetně zajištění jeho financování
existence služby chráněného bydlení pro cílovou skupinu osoby
s duševním onemocněním s kapacitou 12 lůžek do konce roku 2022
dostupnost terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním
a podpora jejich setrvání v domácím prostředí včetně zvýšení jejich
kompetencí v samostatném životě
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři

-

Lomikámen, z. ú.
město Beroun a spádové obce ORP

-

v roce 2020: navýšený úvazek v rámci organizace Lomikámen, z. ú.
na 8,0
v roce 2020: sloučení sociální rehabilitace a sociálně terapeutické
dílny v rámci organizace Lomikámen, z. ú. v jednu službu sociální
rehabilitace
do konce roku 2022: vytvořený multidisciplinární tým v okrese
Beroun v rozsahu 9 úvazků
do konce roku 2022: služba chráněného bydlení pro cílovou skupinu
osoby s duševním onemocněním s kapacitou 12 lůžek, případně jiná
pobytová služba
náklady na navýšení kapacity sociální rehabilitace.
náklady na zajištění multidisciplinárního týmu.
náklady na zajištění chráněného bydlení.
dotace Středočeského kraje
dotace města Beroun a spádových obcí ORP
další dostupné zdroje a dotační výzvy
další zdroje dle individuálních možností

Harmonogram

-

Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-
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Opatření 2.8.: Podpora sociálně aktivizačních služeb pro OZP a seniory

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Pro plnohodnotný život je důležité osoby se zdravotním postižením i seniory
aktivizovat. Jednou z možností jsou sociálně aktivizační služby, které mimo
jiné klientům zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, zajišťují
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity. Registrované sociálně aktivizační
služby pro osoby se zdravotním postižením v Berouně provozuje:
Charita Beroun (0,95/0,95 přímé úvazky péče)
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje, o.p.s.
(2,37/2,37 pro několik obcí Středočeského kraje)
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. (0,25 do roku
2019/0,25)
Klubíčko Beroun, z.ú. (5,51/5,51 úvazky přímé péče)
VČELKA Senior Care o.p.s. (v rámci národní sítě sociálních služeb)
Z dosavadní realizace služeb, procesu plánování apod. vyplývá, že je třeba
rozsah a kvalitu sociálně aktivizačních služeb udržet. Zároveň je důležité
pozornost věnovat i mladým lidem s postižením.
Udržet současný stav nabídky sociálně aktivizačních služeb.
Jednat s potenciálními poskytovateli i o možnostech nabídky aktivit
mladým lidem s postižením.
Průběžně mapovat poptávku po službě – průběžné zjišťování potřeb
občanů.
Podporovat spolupráci mezi poskytovateli sociální služby.
osoby se zdravotním postižením
senioři
udržení sociálně aktivizačních služeb v území
zmapovaná poptávka po službě
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
fungující spolupráce mezi poskytovateli sociální služby
zprostředkování informací o dostupné pomoci a podpoře
podpora samostatnosti uživatelů a integrace do společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení
- udržení kvality života

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociální služby
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zachování stávajících kapacit dané služby

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.9.: Podpora terapeutických dílen

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

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. V
Berouně v současné době provozuje sociálně terapeutickou dílnu Dobromysl,
z.ú. (2,65/2,65 úvazku v přímé péči), a do roku 2019 i Lomikámen, z.ú. (3,10
úvazku v přímé péči, pro rok 2020 došlo k převodu do sociální rehabilitace).
Uživatelé služby Dobromysl, z.ú. pracují v sídle stacionáře při nácviku prací
(úklid, zahradničení apod.). Lomikámen, z.ú. podporuje v dovednostech
osoby s duševním onemocněním v „dílně Jiná káva“ (obsluha zákazníků,
vaření, úklid, zacházení s penězi, uspořádání pracovního dne apod.) – tato
podpora pokračuje dál i v roce 2020, pouze bude zařazena pod službou
sociální rehabilitace, což vyplývá ze zaměření služby.
Do budoucna je třeba kapacity daných služeb udržet a jejich činnost rozvíjet.
Udržet současný stav nabídky sociálně terapeutických dílen.
Podporovat spolupráci mezi praktickými školami, poskytovateli
sociálních služeb, Úřadem práce a potencionálními zaměstnavateli.
Zvýšit informovanost o možnostech nácviku pracovních návyků
a pracovních dovedností v sociálně terapeutických dílnách.
Průběžně zjišťovat potřeby občanů.
osoby se zdravotním postižením
-

udržení kapacity sociálně terapeutických dílen v území
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
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
možnost nácviku pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie
snížení rizika sociálního vyloučení
udržení kvality života osob se zdravotním postižením

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé služeb
město Beroun a spádové obce ORP
praktické školy
Úřad práce
potencionální zaměstnavatelé
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zachování stávajících kapacit dané služby

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
nadace, dárci, ESF
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.10.: Podpora klubových aktivit a akcí pro seniory po celém území ORP Beroun

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Pro plnohodnotný život seniorů je důležité podporovat klubové aktivity pro
ně určené. Seniorské organizace umožňují seniorům společenské vyžití,
osaměle žijícím seniorům pak mnohdy jediné společenské kontakty se svým
okolím. Seniorské aktivity jsou zaměřeny na podporu aktivního života
a socializace seniorů se zaměřením na vzdělávání, volnočasové aktivity
a mezigenerační spolupráci. Zahrnuje jak pravidelné klubové aktivity, tak
jednorázové akce.
Na sledovaném území působí velké množství těchto organizací, které sdružují
nezanedbatelný počet seniorů. Např. kluby důchodců, Klub Zvonek – sdružení
zdravotně postižených z.s., Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky, z. s., oblastní odbočka Beroun, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. – pod ním působí Berounský spolek
nedoslýchavých, p.s., Krajská organizace Středočeského kraje, p.s. a Základní
organizace Beroun, p.s., dále Svaz tělesně postižených v České republice z.s. –
místní i okresní organizace Beroun a další v celém území ORP Beroun.
Je potřeba realizovat/podporovat nejenom klubové aktivity, ale i jednorázové
akce pro širší skupinu seniorů, kteří nemají o klubové aktivity zájem. Jedná se
např. o zdravotní cvičení, různé formy podpory kulturních akcí, trénink
paměti, přednášky.
Počet seniorů na území ORP Beroun každoročně stoupá, a proto je třeba
udržet rozsah a kvalitu aktivizačních činností.
Udržet současnou nabídku klubových aktivit po celém území ORP
Beroun.
Rozvíjet jednorázové akce pro seniory po celém území ORP Beroun.
Finančně podporovat aktivity pro seniory.
Zvýšit informovanost o aktivitách pro seniory.
Podporovat setkávání zástupců jednotlivých organizací za účelem
předávání zkušeností.
senioři
udržený současný rozsah volnočasových aktivit pro seniory po celém
území ORP Beroun
počet jednorázových akcí pro seniory po celém území ORP Beroun
zápisy z pravidelných setkání zástupců seniorských organizací
počet osob, které se aktivit účastní
prevence sociální izolace a osamocení
- zvýšená kvalita života cílové skupiny

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

realizátoři volnočasových aktivit pro seniory
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zajištění aktivit pro seniory na celém území ORP Beroun

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
členské příspěvky
nadace, dárci
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.11.: Podpora svazů, klubových aktivit a akcí pro OZP
Pro plnohodnotný život zdravotně postižených osob je důležité podporovat
klubové aktivity osob se zdravotním postižením. Umožnit jim účastnit se
nejen volnočasových aktivit určených přímo osobám se 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.

Popis a zdůvodnění

Velké množství integrovaných volnočasových aktivit, které nejsou
registrované jako sociální služby, pořádají především pro své klienty a jejich
rodinné příslušníky i ostatní organizace, jako např. např. Klubíčko Beroun,
z.ú., Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Uzlík,
Medvídek – spolek rodičů a přátel dětí s autismem - pořádání výletů, táborů,
rekondičních a rodinných pobytů.
Některé organizace pořádají kulturní, sportovní a společenské akce nejen pro
osoby se zdravotním postižením, ale i pro širokou veřejnost, např.
Lomikámen, z.ú., Klubíčko Beroun, z.ú., Dobromysl, z.ú., Centrum pro
zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., jednotlivé svazy
zdravotně postižených, kluby důchodců, Klub Zvonek – sdružení zdravotně
postižených z.s., Charita Beroun, Rodinné centrum Slunečnice, z.ú., aj. pořádání koncertů, sportovních utkání, výstav a různých benefičních
a prezentačních akcí, kavárničky, tréninky paměti, besedy, přednášky, kurzy
počítačové gramotnosti, společné čtení, zpívání, různé výtvarné činnosti,
fotografické soutěže aj.
Dále na sledovaném území působí Klub Zvonek – sdružení zdravotně
postižených z.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, z. s., oblastní odbočka Beroun, Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s. – pod ním působí Berounský spolek nedoslýchavých, p.s.,
Krajská organizace Středočeského kraje, p.s. a Základní organizace Beroun,
p.s., dále Svaz tělesně postižených v České republice z.s. – místní i okresní
organizace Beroun a další v celém území ORP Beroun.

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Z dosavadní realizace aktivit, zájmu účastníků, procesu plánování apod.
vyplývá, že je třeba rozsah a kvalitu aktivizačních služeb udržet. Zároveň je
důležité pozornost věnovat i mladým lidem s postižením.
Opatření navazuje na opatření 2.8.
Udržet současný stav nabídky aktivizačních služeb a integrovaných
volnočasových aktivit.
Jednat s potenciálními poskytovateli i o možnostech nabídky aktivit
mladým lidem s postižením.
Finančně podporovat aktivizační aktivity a zajistit finanční zdroje.
Zvýšit informovanost o aktivizačních aktivitách.
osoby se zdravotním postižením
neformální pečovatelé
udržení nabízených volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním
postižením, včetně mladých lidí s postižením
počet osob, které získají podporu/účastní se aktivity
zajištěná možnost aktivního trávení volného času
prevence sociální izolace a osamocení
- zvýšení kvality života
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Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

realizátoři volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zajištění aktivit pro osoby se zdravotním postižením

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
nadace
dárci
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 2.12.: Rozvoj denních stacionářů pro seniory a OZP

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Služby denního stacionáře jsou důležitou součástí péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením. Pomáhají uživatelům udržet kontakt se
společenským prostředím, umožňují jejich zařazení do kolektivu, rozvíjejí
a udržují jejich osvojené rozumové schopnosti a motorické, komunikační
a sociální dovednosti.
V současné době mohou obyvatelé ORP Beroun využívat tuto sociální službu
poskytovanou Charitou Beroun - Stacionář sv. Anežky České pro seniorydenní s kapacitou 10 míst (5,56/5,56 úvazků v přímé péči), organizací
Dobromysl, z.ú. pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 25 míst
(3,15/4,15 úvazků v přímé péči). Oba stacionáře mají celoroční provoz od
pondělí do pátku, zajišťují stravování a trávení volného času svých klientů.
Jak vyplývá z analýzy pečujících osob, pečující rodiny na Berounsku jen
minimálně využívají tyto služby, a to z důvodu vzdálenosti od místa jejich
bydliště, obtížné dopravní dostupnosti a finanční nákladnosti.
Konkrétně 33 z 50 rodin, které se účastnily šetření, nevyužívalo žádnou
službu a projevilo největší zájem právě o denní stacionář - 9 rodin by využilo
služby denního stacionáře okamžitě, tj. od roku 2019, dalších 14 rodin by
chtělo začít čerpat tyto služby v horizontu následujících tří let (2020-2022).
Vzhledem k potřebnosti této sociální služby v území je důležité ji nadále
udržet, zkvalitňovat a rozvíjet dle zjištěných potřeb seniorů a osob se
zdravotním postižením a jejich rodin, včetně řešení problému dostupnosti.
Podpořit udržení současné kapacity.
Navrhnout konkrétní postup ve zvýšení kapacity služby.
Zvýšit kapacitu denních stacionářů nejméně o 23 míst.
osoby se zdravotním postižením
senioři
neformální pečovatelé
udržení stávajících kapacit
zvýšení dostupnosti služby v území
počet míst v daných službách
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
dostupnost potřebné služby pro občany daného území
podpora rozvoje sociálních dovedností, samostatnosti a sebeobsluhy
udržení ekonomické aktivity, odpočinku a vlastních volnočasových
aktivit rodin uživatelů služby

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociální služby
město Beroun a spádové obce ORP
po dobu platnosti Plánu.
náklady na provoz sociálních služeb

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 3. Podpora služeb pro dospělé osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené
Opatření 3.1.: Podpora terénních programů

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

V území jsou poskytovány terénní programy pro různé cílové skupiny,
zajištěné několika organizacemi. V minulém období se podařilo zajistit
koordinaci jejich vzájemného působení, a je důležité v této činnosti
pokračovat i v plánovaném období.
Drogovou problematikou se v území zabývá Magdaléna, o.p.s.
Terénní programy Magdalény (4,1/4,1 – pro celý okres Beroun) pravidelně
probíhají ve městě Berouně a Králově Dvoře. Probíhá zde vyhledávání klientů,
informační servis, výměnný program, poradenství, asistence, zprostředkování
návazné péče apod.
Terénní program je v území ORP Beroun dostupný 3x týdně, z toho 1x
v Berouně. Organizace nabízí následnou péči buď ve vlastní adiktologické
ambulanci (k poslednímu říjnu 2019 byla z důvodu nedostatku finančních
prostředků v Berouně zavřena) či v terapeutické komunitě v Mníšku pod
Brdy, nebo v zařízeních poskytujících adiktologické služby v nejbližším okolí.
Mimoto jsou v území realizovány terénní programy pro jiné cílové skupiny,
a to Charitou Beroun (3,44/3,44) a Poradnou pro občanství/Občanská a lidská
práva, z. s. (5,35/5,35 – ve vazbě pouze k městu Berounu se jedná o 2,2
úvazku).
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity uvedených služeb.
Zachovat a iniciovat finanční podporu službám ze strany města
Beroun a spádových obcí ORP.
Udržet současné personální kapacity v krajské síti sociálních služeb
SK.
Nadále podporovat vzájemnou spolupráci a koordinaci služeb
v celém území ORP Beroun.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
-

zachování stávajících terénních programů
uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových
obcí ORP
vzájemná spolupráce města Beroun, spádových obcí ORP
a poskytovatelů
počet osob, kterým byly služby poskytnuty
prevence rizikových jevů a zdravotních rizik

Výstup = co bude výsledkem
-

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé sociálních služeb
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na provoz sociálních služeb

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností

34

Opatření 3.2.: Podpora služby pomoci při základním zdravotním ošetření

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

Uvedené opatření bylo již součástí Plánu na předchozí období. Vzhledem
k tomu, že v území potřeba nízkoprahové zdravotní služby stále existuje
a tato služba zde není zajištěna, přechází opatření i do tohoto Plánu.
V minulosti proběhla jednání s VZP ČR o možnostech zajištění této služby,
dále jednání s lékaři o poskytování základní lékařské péče pro osoby bez
domova, které nebylo zcela úspěšné. V současné době je zdravotní péče
osobám bez domova poskytována individuálně na základě ochoty
jednotlivých lékařů v celém území ORP Beroun.
Zajištění zdravotnické služby pro osoby bez přístřeší je třeba z důvodu
poskytnutí základní zdravotní péče pro uvedené osoby a také z důvodu
prevence šíření infekčních onemocnění mezi ostatní obyvatele města.
Zmapovat praktické lékaře za účelem realizace nízkoprahové
zdravotní služby pro osoby bez přístřeší.
Jednat s těmito lékaři o možné spolupráci.
Zrealizovat jednání se zdravotními pojišťovnami o případné realizaci
služby, proplácení výkonů lékaři.
Navrhnout postup zajištění zdravotnické služby.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
-

zajištění nízkoprahové zdravotní služby pro osoby bez přístřeší
počet osob, kterým byla služba poskytnuta
prevence zdravotních rizik

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun v rovině koordinace obsahu tohoto opatření
lékaři a poskytovatelé sociálních služeb jako svoje návazné aktivity
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na zdravotnické služby

-

zdravotní pojišťovny
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 3.3.: Podpora služby nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity
Cílová skupina

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší provozuje Charita
Beroun. Klienti se zde mohou za motivační poplatek najíst, vykoupat, vyprat
si prádlo. Existuje zde i sociální šatník. Nízkoprahové denní centrum pro
osoby bez přístřeší se podařilo udržet i po ukončení podpory z individuálních
projektů kraje. V čase vyhodnocení, tzn. v roce 2018, je jeho okamžitá
kapacita 20 osob, denně službu využívá průměrně 30 klientů. Za rok 2017 se
jednalo o 184 klientů a v roce 2018 to bylo 189 klientů. V letech 2017 a 2018
měla tato služba v krajské síti sociálních služeb SK 6,19, v roce 2020 to je 6,75
úvazku.
Je třeba zachovat a nadále podporovat stávající kapacity služby.
Podporovat činnosti služby ze strany města Beroun.
Informovat veřejnost o činnosti nízkoprahového denního centra
a důležitosti jeho fungování.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené

Výstup = co bude výsledkem

-

Dopad na cílovou skupinu

-

fungující služba
počet osob bez přístřeší, kterým jsou zabezpečeny základní životní
potřeby
prevence rizikových jevů

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Charita Beroun
město Beroun
po dobu realizace Plánu
náklady na provoz služby

-

dotace Středočeského kraje
dotace města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 3.4.: Podpora dostupnosti ambulantní a pobytové léčby závislostí (včetně mladistvých)
Pro uživatele návykových látek je v území poskytován terénní program, chybí
zde ale dostupné ambulantní a pobytové služby pro léčbu závislostí, mimoto
i léčba zaměřená na jiné než nealkoholové drogy. Z řad závislých osob jsou
kromě dospělých výrazně ohroženou skupinou i mladiství.

Popis a zdůvodnění

Z výše uvedených důvodů je třeba v následujícím období hledat řešení
dostupnosti
uvedených
služeb,
a
to
navázáním
spolupráce
se specializovanými odborníky/organizacemi poskytující potřebné služby.
V druhé polovině roku 2019 z finančních důvodů ukončila v Berouně činnost
adiktologická ambulance, která je potřebná. Je nutné hledat způsob jak tuto
službu dál zafinancovat.

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Opatření navazuje na opatření 3.1.
Zjistit stávající dostupnost služeb pro obyvatele Berouna
a spádových obcí ORP.
Zajistit dostupnost pobytové služby pro léčbu závislostí dle
individuální aktuální potřeby – formou spolupráce s příslušnou
službou mimo území ORP Beroun.
Zajistit další fungování adiktologické ambulance.
- Navrhnout další postup v podpoře zvýšení dostupnosti řešených
služeb.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
udržení současné finanční podpory z rozpočtu města Beroun
a spádových obcí ORP
dostupnost vybraných ambulantních či pobytových služeb léčby
závislostí na základě zjištěných aktuálních potřeb v území
prevence rizikových jevů a zdravotních rizik

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

poskytovatelé služeb – Magdaléna, o.p.s.
město Beroun a spádové obce ORP
po dobu platnosti Plánu
náklady na provoz služeb

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
zdravotní pojišťovny
nadace
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 3.5.: Podpora projektu „Teplá židle“

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity
Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Projekt „Teplá židle“ realizuje od roku 2012 Charita Beroun a plně ho hradí
město Beroun. Projekt má preventivní charakter jak pro osoby bez přístřeší,
které jsou v mrazivém počasí ohroženy na životě či na zdraví, tak pro ostatní
obyvatele města, napomáhá ochraně jejich majetku, nemovitostí. Projekt je
realizován v zimních měsících, kdy teploty klesají pod -10⁰C. V roce 2017 tato
služba fungovala 14 nocí, pokaždé služby využilo nejméně 8 osob bez
přístřeší, nejvíce během jedné noci 16 osob, celkem byla během tohoto roku
využita 181x, z toho 13x ženami. V roce 2018 služba fungovala 11 nocí,
pokaždé služby využilo nejméně 8 osob, byla využita 109x, z toho 7x ženami.
Horní hranice naplnění služby na jednu noc je 30 osob,
Jedná se o smysluplný projekt, o který je ze strany klientů zájem, a proto je
důležité ho podporovat a udržet i v plánovaném období.
Zachovat stávající kapacity projektu.
Nadále podporovat vzájemnou spolupráci města a poskytovatele.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
zachovaný projekt
uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města Beroun
vzájemná spolupráce města a poskytovatele
počet osob bez přístřeší, kterým byla služba poskytnuta
prevence rizikových jevů a zdravotních rizik

Finanční a organizační zajištění opatření

38
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Charita Beroun
město Beroun
každoročně
náklady na provoz projektu

-

rozpočet města Beroun
další zdroje dle individuálních možností

Opatření 3.6.: Rozvoj noclehárny pro muže, vznik noclehárny pro ženy

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Charita Beroun zabezpečuje provoz noclehárny v Azylovém domě sv. Jakuba
pro muže v jednom samostatném šestilůžkovém pokoji. Služby jsou
poskytovány pouze mužům. Noclehárna je k dispozici každý den od 18.00 do
9.00 hodin. Smlouva je uzavírána na 30 dní s garancí 10 noclehů, další noci je
možné čerpat při nenaplněné kapacitě noclehárny. Cena za ubytování je
35Kč/nocleh. Maximální denní kapacita služby: 6 lůžek v jednom pokoji.
Služby noclehárny využívá v průměru 55 klientů ročně. Tyto počty stoupají
každým rokem a je nutné na tuto zvyšující se poptávku reagovat. Režim
noclehárny je odlišný od režimu azylového domu. Během minulého období se
dále objevila poptávka po zřízení noclehárny i pro ženy. V případě realizace je
nutné, aby noclehárny pro muže a ženy byly oddělené.
Podporovat rozšíření služby.
Navýšit finanční prostředky ze strany města Beroun.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o
možnostech navýšení kapacity krajské sítě sociálních služeb SK o
tuto službu pro ženy.
Navrhnout další postup v podpoře vzniku noclehárny pro ženy.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
udržená kapacita noclehárny pro muže
navýšení kapacity noclehárny pro muže o 40%
počet osob bez přístřeší, kterým je služba poskytnuta
výsledky jednání se Středočeským krajem (zvýšení kapacity v krajské
síti sociálních služeb SK)
prevence rizikových jevů a zdravotních rizik

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Charita Beroun
další poskytovatelé sociálních služeb
město Beroun
po dobu platnosti Plánu

-

náklady na koordinaci naplnění opatření
náklady na provoz služby, včetně rozšíření o cílovou skupinu pro ženy
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 4. Rozvoj služeb a různých forem bydlení pro sociálně znevýhodněné rodiny a
jednotlivce

Opatření 4.1.: Rozvoj azylového bydlení pro ženy, muže a rodiny s dětmi

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V současné době fungují v území 4 azylové domy,
3 jsou poskytované Charitou Beroun:
Azylový dům sv. Jakuba pro muže v Berouně
Azylový dům sv. Josefa pro ženy
Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni (oba
v Lochovicích mimo naše území ORP Beroun, ale poskytují služby
i našim občanům) – celkem 46 lůžek
1 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Beroun
Azylový dům Berounka pro matky s dětmi – celkem 44 lůžek.
Azylový dům Berounka je určen pouze ženám s dětmi, obětem domácího
násilí, přednostně z regionu Berounsko a Hořovicko. V rámci služby azylového
domu funguje ubytování pro samotné ženy pouze na tzv. krizovém lůžku.
Kapacita služby je 12 pokojů azylového domu pro matky s dětmi a 1 krizový
pokoj pro ženy. Dále jsou zde 3 pokoje Domu na půli cesty pro osoby do 26
let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy apod.
Stávající kapacita azylového bydlení v území nepokrývá poptávku po bydlení
pro celé rodiny, proto je v plánovaném období potřeba udržet současnou
kapacitu a hledat možnosti zajištění azylového bydlení pro úplné a vícečetné
rodiny.
Podpořit udržení, potažmo navýšení stávající kapacity azylového
bydlení v území.
Udržet současnou finanční podporu ze strany města Beroun
a spádových obcí ORP.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech řešení potřebné kapacity azylového bydlení v území
pro plné a vícečetné rodiny.
Provázat podporu cílové skupiny se sociálním bydlením.
osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené
rozšíření azylového bydlení na celé rodiny s dětmi
počet osob, kterým jsou služby poskytnuty
výsledky jednání se Středočeským krajem (zvýšení kapacity v krajské
síti sociálních služeb SK)
prevence rizikových jevů

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Charita Beroun
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun
jiný poskytovatel
město Beroun a spádové obce ORP
po dobu platnosti Plánu
náklady na provoz služby
náklady na navýšení kapacity a rozšíření cílové skupiny
dotace Středočeského kraje
příjem od klientů, rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 4.2.: Rozvoj různých forem bydlení pro osoby se zdravotním postižením
V oblasti bydlení je zpracovaná Analýza sociálního bydlení ve městě Berouně
2018-2023, která obsahuje popis současné situace (k prosinci 2017), mimo
jiné i ve vazbě k potřebám osob se zdravotním postižením. Potřeby této
skupiny občanů jsou jak bezbariérové byty, tak bydlení s různou formou
podpory.
Město vlastní na základě smlouvy s BD Palouček, bytové družstvo
8 bezbariérových bytů. 4 bezbariérové byty jsou k dispozici v Domově
penzionu pro důchodce Beroun.
Ve službě chráněné bydlení bydlí osoby v malých skupinkách v bytech či
rodinných domcích v běžné zástavbě, ideálně blízko svého původního
bydliště/místa, kde se cítí doma, kde to znají a nepotřebují nepřetržitou 24
hodinovou péči. Asistence a pomoc jim je poskytována v rámci individuální
potřeby.

Popis a zdůvodnění

V současné době funguje v území chráněné bydlení, které realizuje Koniklec
Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb pro své klienty s mentálním
postižením v oblasti Liteň a Beroun – Závodí (kapacita 10 lůžek). Organizace
Klubíčko Beroun, z.ú. plánuje vytvořit nové chráněné bydlení na Vráži
o kapacitě 8 lůžek.
Podporované samostatné bydlení je terénní podpora osobám, žijícím ve
vlastních bytech či domech, dle jejich individuální potřeby.
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Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

V současné době není dostupné chráněné či podporované samostatné
bydlení pro celou škálu cílových skupin, věku a různého zdravotního
postižení.
Z šetření realizovaného v roce 2018/2019 (hloubkové rozhovory s 29 rodiči
pečujícími o děti různého postižení) vyplynula potřeby zajištění chráněného
bydlení (více než u 2/3 respondentů/rodin), týdenního stacionáře (44 %)
nebo podporovaného bydlení (38 %) – v závislosti na charakteru postižení.
Potřeba navýšení kapacity chráněného bydlení a podporovaného
samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením je jedním
z výstupů procesu KPSS , a proto je důležité nejen stávající kapacitu nadále
udržet, ale i plánovat její navýšení.
Udržet současné kapacity chráněného bydlení.
Iniciovat jednání se Středočeským krajem o navýšení kapacity
chráněného bydlení v krajské síti sociálních služeb SK.
Iniciovat jednání k zajištění kapacity samostatného podporovaného
bydlení.
Vyhodnotit jednání se Středočeským krajem.
Navrhnout další postup v rozvoji oblasti bydlení pro osoby se
zdravotním postižením.
Pomoci zajistit finanční podporu a prostory.
Navýšit kapacitu chráněného bydlení a podporovaného
samostatného bydlení v území ORP Beroun.
osoby se zdravotním postižením
-

navýšená kapacita v krajské síti sociálních služeb SK
návrh postupu zajištění rozvoje bydlení pro OZP
počet lůžek chráněného bydlení v území
kapacita terénní formy podporovaného samostatného bydlení
počet osob, kterým je poskytnuta podpora

Dopad na cílovou skupinu

-

snížení počtu zdravotně postižených lidí, kteří jsou ohroženi
sociálním vyloučením

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
Klubíčko Beroun, z.ú.
Dobromysl, z.ú.
další poskytovatelé sociálních služeb
město Beroun
po dobu platnosti Plánu
náklady na koordinaci zajištění opatření
náklady na provoz služeb
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností

42

Opatření 4.3.: Udržení počtu bytů zvláštního určení

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Domy zvláštního určení – tzv. domy s pečovatelskou službou (dále DPS) jsou
určeny především pro berounské seniory a dospělé zdravotně postižené
občany (pobírající plný invalidní důchod), kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kteří
si nejsou schopni sami zajišťovat nutné práce v domácnosti nebo další osobní
potřeby včetně péče o vlastní osobu. Za účelem zajištění fyzické a psychické
soběstačnosti jsou těmto osobám poskytovány služby sociální péče. Jedná se
o nájemní byty zvláštního určení s nabídkou pečovatelských úkonů. Město
Tmaň má 36 bytových jednotek zvláštního určení, kde je poskytována
pečovatelská služba. Město Beroun vlastní dům se 46 byty zvláštního určení
a to Domov penzion pro důchodce Beroun (dále DPD). Kromě toho má město
Beroun možnost umisťovat do 55 bytů zvláštního určení v jednom domě,
který je však v soukromém vlastnictví. V současné době není extrémně velká
poptávka po přidělení bytů do DPS. Důvodem se jeví především finanční
situace seniorů a zdravotně postižených ve spojení s nárůstem nájemného
v bytech zvláštního určení v domě v soukromém vlastnictví. V uplynulém
období došlo ke snížení kapacity domů zvláštního určení z původních 161 na
stávajících 101 bytů. Jak vyplývá z analýz, lze v populaci, a tedy i v území,
očekávat nárůst seniorů, a proto je důležité stávající počty bytů zvláštního
určení nadále udržet a rozvíjet.
Dále je možno uspokojit poptávku po bytech pro osoby se zdravotním
postižením – je k dispozici 8 bytů v BD Palouček, bytové družstvo.
Podpořit udržení počtu bytů zvláštního určení v celém území.
Propojit s koncepcí sociálního bydlení u Domova penzionu pro
důchodce Beroun, zajistit za předpokladu, že bude zajištěn soulad se
Smlouvou o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na výstavbu
domu – penzionu s byty pro důchodce, případně invalidy ze dne
28. 4. 1994.
Propojit s opatřením 2.1.
senioři, osoby se zdravotním postižením
počet bytů zvláštního určení
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
zachování účelu DPD Beroun – poskytování PS
zachování regulované částky nájemného v DPD Beroun
snížení počtu seniorů nebo osob se zdravotním postižením, kteří
jsou ohroženi sociálním vyloučením

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun a provozovatelé domů zvláštního určení
spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na provoz domů s byty zvláštního určení

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP, kde mají byty
zvláštního určení
dotační výzvy
příjem od klientů, další zdroje dle individuálních možností

-
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Opatření 4.4.: Zavedení systému sociálního bydlení – vazba na koncepci sociálního bydlení

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

V současné době fungují v Berouně pobytové sociální služby, chybějí zde ale
návazné služby jako tréninkové bydlení. Je velmi špatná dostupnost
malometrážních bytů pro nízkopříjmové osoby. Chybí možnost sociálního
bydlení určeného pro osoby s nízkými příjmy apod. Z těchto důvodů byla
v oblasti bydlení zpracovaná Analýza sociálního bydlení ve městě Berouně
2018-2023 (Analýza), která obsahuje popis současné situace (k prosinci 2017)
a doporučené postupy pro zavedení systému sociálního bydlení. Dále se na
Městském úřadě v Berouně podařilo zřídit pozici zaměřenou na sociální
bydlení. Nyní je třeba závěry Analýzy, respektive systém sociálního bydlení,
zavést do praxe, a to ve spolupráci města Beroun a zapojených subjektů,
případně obcí ORP.
Propojit realizaci tohoto opatření s naplňováním Analýzy sociálního
bydlení.
Zavést systém sociálního bydlení do praxe.
Nastavit spolupráci se zapojenými subjekty.
Zajistit finanční podporu z rozpočtu města Beroun, případně
spádových obcí ORP.
osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v krizi z důvodu
ztráty či jiných problémů s bydlením
zavedený systém sociálního bydlení v území
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
snížení počtu osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo
jsou sociálně vyloučené

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

město Beroun
subjekty zapojené do nastaveného systému, spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zajištění systému sociálního bydlení

-

dotace Středočeského kraje
ESF
příjem od klientů
rozpočet města Beroun
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 4.5.: Zajištění bydlení pro nízkopříjmové osoby

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V území je velmi špatná dostupnost malometrážních bytů pro nízkopříjmové
osoby, chybí možnost sociálního bydlení. V oblasti bydlení byla zpracovaná
Analýza sociálního bydlení ve městě Beroun 2018-2023, která obsahuje popis
současné situace (k prosinci 2017) a doporučené postupy pro zavedení
systému sociálního bydlení. Dále se na Městském úřadě v Berouně podařilo
zřídit pozici zaměřenou na sociální bydlení. Nyní je třeba závěry z Analýzy,
týkající se bydlení nízkopříjmových osob, zavést do praxe, a to ve spolupráci
města Beroun a zapojených subjektů.
Např. dle analýz počet seniorů v populaci roste a tím roste i počet seniorů
s nízkými příjmy, kteří si nemohou dovolit hradit tržní nájemné.
Propojit naplňování tohoto opatření s Analýzou sociálního bydlení.
Řešit problematiku vyčlenění bytů s nižším nájemným pro osoby
s nízkými příjmy.
Finančně podporovat bydlení pro nízkopříjmové osoby ze strany
města.
Navrhnout další postup v řešení dané problematiky.
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené
z důvodů nízkých příjmů
uskutečněné jednání nad problematikou zajištění bytů pro osoby
s nízkými příjmy
počet zajištěných bytů
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
snížení počtu osob, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučené

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun
zapojené subjekty
do prosince 2020 – návrh dalšího postupu
náklady na zajištění bydlení pro nízkopříjmové osoby

-

rozpočet města Beroun
dotační výzvy
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 5. Rozvoj poradenských a podpůrných služeb v Berouně a spádových obcích ORP

Opatření 5.1.: Rozvoj psychologického a dalšího poradenství

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Podíl obyvatel, kteří řeší náročné životní situace, stále stoupá. Lidé řeší
konflikty v rodině, vztahové problémy, spory rodičů při výchově dětí,
výchovné problémy dětí a podobně. Tyto osoby potřebují pomoc psychologa,
není však vždy v jejich finančních možnostech využívat služby placené.
Odborné poradenství psychologů pro rodiny s dětmi a jednotlivce v různých
situacích není v rámci území dostatečně zajištěno. Působí zde Centrum
psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o., které
psychologické a sociální poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny
poskytuje, jeho kapacita ale existující poptávku nepokrývá.
Dále psychologické/psychoterapeutické poradenství poskytuje proFem –
centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. (Poskytují
psychoterapeutické konzultace, které jsou určeny klientkám proFemu. Tyto
náklady nejsou hrazeny z žádných veřejných zdrojů, tzn. proFem je zajišťuje
od různých firemních nadací se spoluúčastí klientů/klientek.), Oblastní spolek
Českého červeného kříže Beroun (Azylový dům Berounka - mají
psychoterapeutku pouze pro klienty služby), Pro Zdraví 21 z.ú. (placené
psychoterapie za běžné ceny).
Je tedy důležité rozvoj uvedených služeb v území podpořit, a to buď ve
spolupráci s místním poskytovatelem, nebo na základě jednání s novým
poskytovatelem. Zároveň je důležité zvážit zřízení zázemí psychologického
poradenství.
Vhodné dostačující prostory jsou základní podmínkou pro zabezpečení
poskytování odborného psychologického poradenství. Toto opatření je
vhodné propojit s opatřením 1.7., které je zaměřeno na cílovou skupinu dětí,
mládeže a rodin.
Dále vyvstala potřeba specifických služeb, jako je mediace a služby
psychologa, psychoterapeuta/rodinného poradce pro rodiče, rodiny s dětmi,
při řešení jejich osobních či pracovních problémů. V rámci území ORP Beroun
působí Rodinné centrum Slunečnice, z.ú., které nabízí rodinnou poradnu
včetně mediace, dále i právní poradnu pro rodiny s dětmi. Jeho služby jsou
částečně hrazené.
Iniciovat jednání o možnostech navýšení kapacity psychologické
péče.
Iniciovat jednání s dalšími potenciální poskytovateli.
Navrhnout další postup v řešení dané problematiky.
Propojit s opatřením 1.7.
Zmapovat potřebnost a stávající dostupnost rodinného poradenství
pro obyvatele ORP Beroun a zahájit jednání v rámci území ORP
Beroun o potřebné finanční podpoře.
Aktivity propojit s MAP.
Navrhnout další postup v podpoře rozvoje rodinného poradenství
v území.
rodiny s nezletilými dětmi, které se nacházejí v obtížné situaci
potenciálně či reálně ohrožující příznivý vývoj dítěte
osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené
závěry z jednání s poskytovateli psychologické péče
kapacita psychologického poradenství v území ORP Beroun
zpráva z mapování potřebnosti a dostupnosti rodinného poradenství
pro obyvatele ORP Beroun
přehled možných poskytovatelů rodinného poradenství
vyhodnocení dalšího postupu

46

-

psychologické poradenství a podpora dostupná občanům v náročné
životní situaci či v nepříznivé sociální situaci tak, aby se
minimalizovaly či odvrátily negativní dopady, které z této životní
situace pramení

Dopad na cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

realizátoři poradenství, mediačních poradců
město Beroun
konkretizace postupu v roce 2020 a návrh reálného zajištění
náklady spojené s koordinací zajištění opatření
náklady na navýšení kapacit psychologického poradenství
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje, příspěvek klientů
další zdroje dle individuálních možností, včetně zdravotních
pojišťoven
úhrady klientů
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Opatření 5.2.: Rozvoj dluhového poradenství a zvýšení dostupnosti v území ORP Beroun

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Podíl obyvatel, kteří se ocitají v nepříznivé finanční situaci, stoupá. Ve
spádovém území ORP Beroun je okolo 15 % obyvatel v exekuci, což
představuje vysoký podíl oproti republikovému průměru. Dluhové
poradenství není v rámci území dostatečně zajištěno. Působí zde sice
REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna (1 den v týdnu v Berouně
a elektronické dotazy prostřednictvím elektronického formuláře), Poradna
pro občanství/Občanství a lidská práva, z. s. (1 den v týdnu) a organizace
Člověk v tísni, o.p.s. (od listopadu 2019 1 úvazek a plánované navýšeni o 0,5
úvazku), zároveň ale v roce 2019 ukončila činnost Pobočka Diakonie Církve
bratrské v Berouně - Dluhová poradna, která poskytovala dluhové
poradenství jako neregistrovaná služba. Od 15. 8. 2019 nově poskytuje
poradenství Camino San José, z.s. (2,5 dne v týdnu), které se zaměřuje na
různé oblasti poradenství, včetně dluhového. Výše uvedené služby organizací
Camino San José, z.s. a Člověk v tísni, o.p.s. nejsou v Síti sociálních služeb
Středočeského kraje.
Je tedy důležité rozvoj dluhového poradenství v území ORP Beroun podpořit,
nejlépe ve spolupráci s poskytovateli, kteří zde již působí (navýšení kapacity)
případně s dalšími poskytovateli. Podstatné je i zvýšení informovanosti
o rozsahu jejich služeb.
Udržení současné kapacity dluhového poradenství.
Iniciace jednání zástupců města, poskytovatelů zde působících
o možnostech navýšení kapacity dluhového poradenství – vazba na
opatření 5.3.
Iniciace jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení kapacity krajské sítě sociálních služeb SK
o odborné sociální poradenství a jeho financování z dotace kraje.
Finanční podpora ze strany města.
Navržení dalšího postupu v řešení dané problematiky.
obyvatelé ORP Beroun nacházející se v sociálně (finančně) nepříznivé
situaci
finanční prostředky z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP
závěry z jednání se SK o možném navýšení kapacity
udržená kapacita dluhového poradenství
navýšená kapacita dluhového poradenství v území ORP Beroun o 2,5
úvazku
- poradenství a podpora dostupná občanům v náročné životní situaci
či v nepříznivé sociální situaci tak, aby se minimalizovaly či odvrátily
negativní dopady, které z této životní situace pramení

Finanční a organizační zajištění opatření

Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

Realizátoři dluhového poradenství:
REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna,
Poradna pro občanství/Občanství a lidská práva, z. s
Člověk v tísni, o.p.s.
Camino San José, z.s. - od 15. 8. 2019
město Beroun a spádové obce ORP
po dobu platnosti Plánu
náklady na udržení současné kapacity dluhového poradenství
náklady na navýšení kapacit dluhového poradenství
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 5.3.: Rozvoj odborného sociálního poradenství a služeb v krizi pro různé cílové skupiny

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

V rámci procesu plánování rozvoje sociálních a návazných služeb proběhlo
několik analýz potřeb, realizovaných formou rozhovorů s poskytovateli
sociálních a návazných služeb, starosty spádových obcí, pracovníky sociálního
odboru apod. Dále pravidelně probíhala setkání pracovních skupin
zaměřených na různé cílové skupiny. Z uvedených aktivit vyvstala potřeba
nadále poskytovat a rozvíjet různé formy poradenských a podpůrných služeb
pro osoby v nepříznivé sociální situaci, včetně např. právního poradenství.
Velmi důležitá je časová flexibilita/dostupnost. Části klientů je nutné
poskytnout poradenství s minimální čekací lhůtou.
V území je zajišťováno následujícími poskytovateli:
- Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje,
o.p.s. (zaměřuje se na poradenství pro osoby se zdravotním
postižením a seniory).
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje,
p.o. (poskytuje psychologické a sociální poradenství pro jednotlivce,
páry, rodiny a skupiny).
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (poskytuje
služby širokému okruhu cílových skupin).
REMEDIUM Praha o.p.s. (Občanská poradna poskytuje služby
širokému okruhu cílových skupin a nabízí také dluhové poradenství).
Camino San José, z.s. (poradenství v různých oblastech).
Socius, z. ú. (poradenství a přímá pomoc při řešení problémů
spojených s péčí o své blízké).
V území je dále poskytováno:
dluhové poradenství organizací Člověk v tísni, o.p.s. (vazba na
opatření 5.2).
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
(služby intervenčního centra - jedná se o pomoc a podporu obětem
domácího a sexuálního násilí, dále služby a podporu obětem
domácího násilí v případech vykázání).
Z výše uvedených důvodů je důležité rozvoj odborného sociálního
poradenství v území podpořit, případně jednat o navýšení kapacit a dále
udržet kapacity intervenčního centra. Služby (s výjimkou organizace Člověk
v tísni, o.p.s.) jsou poskytovány ve městě Berouně, tudíž pro část klientely
(žijící mimo Beroun) jsou obtížně dostupné. Jedním z dalších řešení může být
i zřízení tzv. Senior Pointu.
Iniciace jednání zástupců města, poskytovatelů zde působících
o možnostech navýšení kapacity dluhového poradenství – vazba na
5.2.
Iniciace jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení kapacity krajské sítě sociálních služeb SK
o odborné sociální poradenství a jeho financování z dotace kraje.
Zahájit jednání v rámci území ORP Beroun o potřebné finanční
podpoře z rozpočtu města Beroun a spádových obcí ORP.
Navrhnout další postup v podpoře rozvoje uvedených služeb v území
reagující na různé sociální situace.
obyvatelé ORP Beroun nacházející se v sociálně nepříznivé situaci
-

uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města Beroun
přehled možných poskytovatelů
vyhodnocení dalšího postupu
závěry z jednání se Středočeským krajem o možném navýšení
kapacity o 1 úvazek
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-

občanům v náročné životní situaci či v nepříznivé sociální situaci
budou nabídnuty poradenské služby tak, aby se minimalizovaly či
odvrátily negativní dopady, které z této životní situace pramení

Dopad na cílovou skupinu

Finanční a organizační zajištění opatření
-

-

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje,
o.p.s.
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje,
p.o.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
REMEDIUM Praha o.p.s.
Camino San José, z.s.
Socius, z. ú.
Člověk v tísni, o.p.s.
proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.
město Beroun
po dobu platnosti Plánu
náklady na provoz poradenských služeb

-

rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
další zdroje dle individuálních možností

Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování
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PRIORITA 6. Rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Opatření 6.1.: Rozvoj a zkvalitnění služeb domova pro seniory, domova se zvláštním režimem,
pobytové odlehčovací služby a zkvalitnění služby domova pro osoby se zdravotním postižením

Popis a zdůvodnění

V rámci vybraných pobytových sociálních služeb je potřebné věnovat péči
nejen seniorům, seniorům s demencí, ale také osobám s mentálním
postižením a jejich potřebám se zohledněním k humanizaci současných
služeb.
Domov pro seniory je zařízení určené k celoročnímu pobytu seniorů. Služba je
poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc.
V území okresu Beroun je 5 domovů pro seniory:
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
Domov Hostomice – Zátor, poskytovatel sociálních služeb
(v sousedním ORP Hořovice)
Domov Na Výsluní, Hořovice (v sousedním ORP Hořovice)
Domov seniorů TGM, příspěvková organizace
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Celková kapacita je 335 lůžek (není vymezena konkrétní kapacita pro naše
ORP Beroun). Zájem o umístění do tohoto druhu sociální služby je konstantní.
Vzhledem k demografickému vývoji lze předpokládat, že stávající poptávka se
bude navyšovat.
V dané oblasti také působí domovy se zvláštním režimem (dále DZR). Jedná se
o pobytovou službu pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
respektive s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, která je
v současnosti velmi aktuálním problémem.
V okrese Beroun poskytují sociální službu DZR:
Domov Na Výsluní, Hořovice (v sousedním ORP Hořovice)
Domov seniorů TGM, příspěvková organizace
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
Charita Beroun
Celková kapacita je ve sledovaném území 40 lůžek (i zde není vymezena
konkrétní kapacita pro naše ORP Beroun). Potřebnost této služby převyšuje
současnou poptávku a je nutné navýšit její kapacitu.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením se věnují osobám s mentálním
postižením a v okrese Beroun je poskytují:
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb (40 lůžek)
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (služba
zřízena HM Prahou, není jasně daná kapacita/možnost využití
v našem území)
V současné době se také klade důraz na zvýšení kvality poskytovaných služeb,
včetně technicko-provozního zázemí služby. Rozšiřují se tak možnosti
aktivizace klientů, a to nejen prostřednictvím sociálních služeb, ale i pomocí
dobrovolníků.
Ve vazbě k prioritě č. 2 je dále třeba zajistit pobytovou odlehčovací službu dle
individuálních potřeb.
Jak z dosavadního procesu vyplývá, lze v populaci, a tedy i v území, očekávat
nárůst počtu osob z řešených cílových skupin, a proto je důležité uvedené
pobytové sociální služby nadále udržet, zkvalitňovat a rozvíjet.
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Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Podpořit udržení výše uvedených pobytových služeb.
Podpořit navýšení kapacity služby DZR.
Iniciovat jednání se Středočeským krajem o navýšení kapacity
v krajské síti sociálních služeb na následující období.
Humanizovat současné služby domovů pro osoby se zdravotním
postižením.
Udržet současnou finanční podporu ze strany města Beroun.
Podpora ze strany spádových obcí ORP.
senioři, osoby se zdravotním postižením
udržení stávajících kapacit
počet lůžek v daných službách
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
navýšená kapacita služeb DZR pro seniory
dostupnost potřebné a kvalitní služby pro občany daného území

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé pobytových sociálních služeb v území
město Beroun
jednání se Středočeským krajem v první polovině roku 2020.
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na provoz pobytových sociálních služeb
náklady na rozšíření kapacity služby DZR
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 6.2.: Vznik pobytových služeb pro nízkopříjmové seniory

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Dle analýz roste počet seniorů v populaci a tím roste i počet seniorů s nízkými
příjmy, kteří si nemohou dovolit hradit standardní výši úhrad za pobytovou
sociální službu. V území tak chybí možnost poskytování těchto pobytových
sociálních služeb pro osoby s nízkými příjmy v seniorském věku. Bylo by proto
potřebné iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o
možnostech navýšení dotací vybraným pobytovým sociálním službám v území
ORP Beroun, které by byly účelově vázané na poskytnutí služby individuálním
klientům s prokázanými nízkými příjmy.
Zmapovat poskytovatele pobytových sociálních služeb, kteří zahrnou
tuto cílovou skupinu a mají zájem o její zajištění.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení dotace ve vazbě k této cílové skupině.
Navrhnout další postup v řešení dané problematiky.
senioři, kteří potřebují pobytovou sociální službu a jsou ohrožení
sociálním vyloučením z důvodů nízkých příjmů
seznam možných poskytovatelů
uskutečněné jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
zajištění možnosti přiměřeného a vhodného bydlení seniorům
s nízkými příjmy
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
snížení počtu seniorů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením
z důvodu nízkého příjmu

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé pobytových sociálních služeb v území ORP Beroun
město Beroun, spádové obce ORP
jednání se Středočeským krajem v první polovině roku 2020.
další kroky po celou dobu platnosti Plánu
náklady na poskytnutí individuální podpory seniorům ve vybraných
pobytových sociálních službách
dotace Středočeského kraje
příjem od klientů
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 6.3.: Rozvoj týdenních stacionářů pro osoby se zdravotním postižením

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Služby týdenního stacionáře jsou důležitou součástí péče o osoby
se zdravotním postižením (dále OZP). Týdenní stacionáře pomáhají
uživatelům rozvíjet a udržovat jejich osvojené rozumové schopnosti,
motorické, komunikační a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do
kolektivu.
V současné době mohou obyvatelé ORP Beroun využívat tuto sociální službu
poskytovanou organizací Klubíčko Beroun, z.ú. V ORP Hořovice funguje
Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice, zřizovatelem je HM
Praha. Kapacita prvního poskytovatele je 6 lůžek, druhého 7 lůžek. Oba
stacionáře mají celoroční provoz od pondělí do pátku, zajišťují stravování
a trávení volného času svých klientů.
Vzhledem k potřebnosti této sociální služby v území je důležité uvedené
týdenní stacionáře nadále udržet, zkvalitňovat a rozvíjet dle průběžně
zjištěných potřeb OZP a jejich rodin. Jedná se o velmi důležitou součást
nabídky poskytovatelů v území.
Podpořit udržení kapacity týdenních stacionářů pro OZP dle
zjištěných potřeb OZP a jejich rodin.
Udržet finanční podporu ze strany města Beroun a spádových obcí
ORP.
Průběžně reagovat na změny v potřebách OZP a jejich rodin
a dospívajících dětí.
Ověřovat na jednání pracovních skupin zaměření současných služeb
a jejich soulad s potřebami.
osoby se zdravotním postižením
udržení stávající kapacity/počtu lůžek
služby týdenních stacionářů nastavené dle zjištěných potřeb
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
uživatelům služba pomáhá v rozvoji sociálních dovedností,
v samostatnosti a sebeobsluze, mají možnost být začleněni
v kolektivu a cítit se užiteční
rodinám uživatelů týdenní stacionář umožňuje ekonomickou
aktivitu, odpočinek a vlastní volnočasové aktivity

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé týdenních stacionářů v území ORP Beroun
město Beroun a spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na provoz sociálních služeb

-

dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 6.4.: Vznik týdenních stacionářů pro seniory

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina

Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Služby týdenního stacionáře doplňují spektrum služeb pro seniory. Hlavním
cílem této služby je poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou
soběstačností formou zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou
péčí. Pracovníci stacionáře se snaží o co největší podporu samostatnosti
klientů a využití jejich osobního potenciálu. Nabízí se zde obvykle mnoho
terapeutických a zájmových činností, je snaha o co největší zapojení uživatelů
do běžného společenského prostředí. To se děje například formou účasti na
různých kulturních nebo sportovních akcích. Vše samozřejmě vždy v závislosti
na míře schopností klienta.
Provozní doba týdenních stacionářů je zpravidla v průběhu pracovního týdne,
od pondělí ráno do pátku odpoledne. Služba zahrnuje pomoc při zvládání
všech běžných denních činností - pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze,
poskytování stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování
osobních záležitostí.
V současné době není pro obyvatele ORP Beroun v seniorském věku služba
týdenního stacionáře dostupná. Dostupná je pouze služba denního stacionáře
pro osoby s demencí, kterou v maximální denní kapacitě 10 osob nabízí
Charita Beroun. Vzhledem k potřebnosti je důležité zajistit v území její
dostupnost, a to ve spolupráci s potenciálními poskytovateli.
Zmapovat poptávku v území ORP Beroun.
Zjistit stávající dostupnost služby pro obyvatele ORP Beroun
v seniorském věku.
Zahájit jednání v rámci města o možnostech zajištění dostupnosti
této služby pro cílovou skupinu seniorů.
Vést jednání s potenciálními poskytovateli.
Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje
o možnostech navýšení kapacity krajské sítě sociálních služeb SK
o tuto sociální službu.
Navrhnout další postup v podpoře zajištění dostupnosti této sociální
služby.
senioři
závěry z jednání se Středočeským krajem
přehled možných poskytovatelů popis dalších možných zdrojů
a celkových nákladů
vyhodnocení dalšího postupu
zvýšená dostupnost týdenního stacionáře pro obyvatele ORP Beroun
v seniorském věku
uživatelům služba pomáhá v rozvoji sociálních dovedností,
v samostatnosti a sebeobsluze, mají možnost být začleněni
v kolektivu a cítit se užiteční
rodinám uživatelů týdenní stacionář umožňuje ekonomickou
aktivitu, odpočinek a vlastní volnočasové aktivity

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram

-

město Beroun – jako koordinátor zjištění potřebnosti
potenciální poskytovatelé týdenních stacionářů pro seniory
spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
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Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

náklady spojené s koordinací v přípravné fázi
náklady na provoz služeb
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjem od klientů
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 6.5.: Rozvoj chráněného bydlení
Sociální služba chráněné bydlení umožňuje uživatelům samostatnou formu
bydlení. Vychází z myšlenky, že potřeby každého člověka lze nejlépe naplnit
v přirozeném domácím prostředí. Uživatelé této sociální služby bydlí v malých
skupinkách v bytech či rodinných domcích v běžné zástavbě, blízko svého
původního bydliště. Asistence a pomoc jim je poskytována v rámci
individuální potřeby. Smyslem chráněného bydlení je vytvářet prostředí
k bydlení pro osoby, kteří nejsou schopni bydlení bez asistence.
V současné době funguje v území chráněné bydlení, které realizuje Koniklec
Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb, pro své klienty v Litni a v
Berouně - Závodí (kapacita 10 lůžek). Organizace Klubíčko Beroun, z.ú.
plánuje vytvořit nové chráněné bydlení.
Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Vzhledem k tomu, že obě chráněná bydlení Koniklece Suchomasty,
poskytovatele sociálních služeb se nacházejí na jiném místě, ukazuje se jako
vhodné řešení berounské chráněné bydlení časem „předat“ jinému
poskytovateli, konkrétní jednání probíhají s Dobromyslí, z.ú. Chráněné
bydlení v Litni sídlí v nevyhovujících prostorách rodinného domku typu okál,
který nelze přestavět na bezbariérový. V tomto případě by řešením bylo
hledat pro klienty vhodnější objekt s přihlédnutím k jejich fyzickému
a psychickému stavu, například ve stávajícím areálu v Suchomastech.
Potřeba navýšení kapacity chráněného bydlení pro osoby se zdravotním
postižením je jedním z výstupů procesu KPSS (zajištění služby pro své
děti/dospělé se zdravotním postižením by přivítaly více než 2/3 dotazovaných
- hloubkové rozhovory s 29 rodiči pečujícími o děti různého postižení),
a proto je důležité nejen stávající kapacitu nadále udržet, ale i podpořit
plánované navýšení. Toto opatření je nutné propojit s opatřením 4.2.
Podpořit udržení současné kapacity chráněného bydlení.
Navýšit kapacity chráněného bydlení pro OZP o 10 míst.
Iniciovat jednání se Středočeským krajem o navýšení kapacity
sociálních služeb v krajské síti SK.
Vyhodnocení jednání se Středočeským krajem.
Zpracovat návrh dalšího postupu.
osoby se zdravotním postižením
udržení stávající kapacity chráněného bydlení v území
navýšená kapacita v krajské síti sociálních služeb SK
služba chráněného bydlení nastavená dle zjištěných potřeb
počet osob, kterým je poskytnuta podpora
dostupnost potřebné služby pro občany daného území
uživatelům služba pomáhá v rozvoji sociálních dovedností
a v samostatnosti

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

poskytovatelé chráněného bydlení
město Beroun a spádové obce ORP
udržení kapacity po celou dobu Plánu
jednání se Středočeským krajem v první polovině roku 2020
náklady spojené s koordinací navýšení kapacity služeb
náklady na provoz sociální služby
náklady na navýšení kapacity
dotace Středočeského kraje
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
příjem od klientů; další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 7. Podpora pracovního uplatnění znevýhodněných osob

Opatření 7.1.: Podpora sociálního podnikání

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti
a životnímu prostředí. Vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním,
sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další
rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování
zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.
V území ORP Beroun fungují v oblasti sociálního podnikání např. tyto
organizace:
Lomikámen, z.ú. (sociálně terapeutická dílna - kavárna Jiná káva)
Charita Beroun (Dobré dílo - žehlení/mandlování, šicí dílna apod. –
zaměstnávání především dlouhodobě nezaměstnaných žen)
Sociální podnik Klubák, z.ú. (zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných lidí a pečujících o blízkou osobu se zdravotním
postižením, asistovaná doprava)
DobroDílo s.r.o. - výroba mýdel (Dobromysl, z.ú.)
ÚAMK - AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik (Asistenční služba
PB HELP ASISTENT, Beroun – doprava)
Uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, tzn. osob se zdravotním
postižením, pečujících a dalších je velmi problematické, a proto je podstatné
jednak zviditelnění daného problému, jednak podpora jeho řešení.
Podporovat navýšení počtu a typů pracovních míst vhodných pro
sociálně znevýhodněné osoby, včetně osob s různým zdravotním
postižením.
Podporovat vznik a rozvoj sociálních podniků.
Zvyšovat informovanost o možnostech pracovního uplatnění
sociálně, kulturně znevýhodněných osob a osob se zdravotním
postižením.
osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním
navýšený počet pracovních míst vhodných pro různě sociálně
znevýhodněné osoby a osoby se zdravotním postižením
společensky odpovědné chování v území
zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

organizace/firmy zajišťující pracovní uplatnění cílové skupině

Partneři

-

město Beroun, Úřad práce

Harmonogram

-

po celou dobu platnosti Plánu
náklady na zvýšení informovanosti
náklady na podporu sociálního podnikání – dotace, odebírání zboží
nebo služeb
nadace, soukromí dárci, příjmy z podnikání
ESF, Úřad práce
Město Beroun a spádové obce ORP
další zdroje dle individuálních možností

Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-
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Opatření 7.2.: Podpora znevýhodněných osob při uplatnění na otevřeném trhu práce

Popis a zdůvodnění

Osoby se zdravotním postižením neočekávají od pracovního zařazení pouze
seberealizaci v pracovní oblasti a zvýšení příjmu, ale také navázání sociálních
kontaktů. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v jakékoliv formě
slouží tedy také jako prevence osamění a sociální izolace.
Problém uplatnění v zaměstnání řeší také pečující osoby. Rodiče dětí
se zdravotním handicapem pečují o své děti ve většině případů celodenně,
od narození do jejich nástupu do přípravného ročníku základního školy, ani
poté se však do svého původního zaměstnání ve většině případů nevrací,
jelikož děti potřebují jejich odpolední péči a oni mohou pracovat
pouze na částečný nebo flexibilní pracovní úvazek.
Z těchto důvodů je důležité podporovat vznik flexibilních, sdílených či
zkrácených pracovních úvazků.
Podpora znevýhodněných osob při uplatnění na otevřeném trhu práce tak
zahrnuje podporu sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně
terapeutické dílny apod.), podporu sociálního podnikání (viz. opatření 7.1.),
koordinaci jejich spolupráce s dalšími subjekty, jako jsou praktické školy, Úřad
práce apod. V území ORP Beroun v současnosti dochází např. k situaci, kdy
z praktické školy vychází řada kuchařů, ale nemají uplatnění. V běžných
provozech tito mladí lidé nevydrží a služby organizací, jako jsou Klubíčko
Beroun, z.ú či Dobromysl, z.ú., nepokryjí všechny zájemce, kteří se na ně
obracejí. Absolventi tak zůstávají doma a dovednosti, které se naučili,
ztrácejí. Zároveň ani Úřad práce neví, jaká místa těmto mladým lidem
nabízet.
Řešením by tak mohlo být - vedle podpory sociálních služeb, sociálních
podniků a dalších subjektů - hledání možností zajištění koordinace
zaměstnávání znevýhodněných osob v území, včetně podpory tréninkových
pracovišť.
-

Klíčové plánované aktivity

-

Cílová skupina

-

Výstup = co bude výsledkem

-

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření

Iniciovat navýšení počtu pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a osoby se zdravotním postižením.
Koordinovat zaměstnávání znevýhodněných osob v území.
Podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů, tj. sociálních
služeb, sociálních podniků, škol, Úřadu práce, zaměstnavatelů apod.
Zvýšit informovanost o možnostech pracovního uplatnění sociálně
znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením.
Průběžné upozorňovat na potřeby osob s různým znevýhodněním.
osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním
navýšení počtu a typů pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a osoby se zdravotním postižením
rozšíření možností pracovního uplatnění sociálně znevýhodněných
osob a osob se zdravotním postižením
funkční systém zaměstnávání znevýhodněných osob v území
navázaná spolupráce zainteresovaných subjektů
možnost získání vhodného pracovního uplatnění a tím i větší
samostatnosti
zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení

59

Realizátoři

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

organizace poskytující pracovní uplatnění cílové
a zaměstnavatelé
město Beroun
Úřad práce
Praktické školy
spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady na poskytování sociálních služeb
náklady na zajištění koordinace zaměstnávání v území
náklady na propagaci
nadace
soukromí dárci
ESF
Úřad práce
město Beroun a spádové obce ORP
další zdroje dle individuálních možností

skupině
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Opatření 7.3.: Podpora tréninkového zaměstnávání

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Tréninkové zaměstnání je nástrojem, který osobám s různým znevýhodněním
(zdravotním, sociálním či kulturním) pomáhá překonat překážky při návratu či
zapojení na trh práce. Nabízí specifické podmínky uzpůsobené osobám se
znevýhodněním, zároveň ale usiluje o vytvoření víceméně reálného prostředí,
v němž se osoby s různým znevýhodněním zapojují do pracovního procesu.
Tréninkové zaměstnání má dočasný charakter, zpravidla trvá 3 – 12 měsíců,
součástí je přítomnost sociálního pracovníka nebo pracovního terapeuta,
který se v případě potřeby objevuje na pracovišti a s nímž může pracovník
konzultovat otázky spojené se zapracováváním. Smyslem tréninkového
zaměstnání je získání pracovních dovedností a návyků v takové míře, aby
člověk zvýšil svou uplatnitelnost na trhu práce a mohl po jeho absolvování
hledat práci (ideálně) na volném trhu práce.
Může jít o pracovní místo na volném trhu práce (místo v běžné firmě
uzpůsobené pro účely tréninkového pracovního místa) nebo na chráněném
trhu práce.
Na území ORP Beroun poskytuje tréninková místa Charita Beroun, Sociální
podnik Klubák, z.ú., Lomikámen, z.ú., Dobromysl, z.ú., Tichý svět, o.p.s.
(v rámci sociální rehabilitace poskytují podporu ve vazbě k pracovnímu
uplatnění).
Uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce, tzn. osob se zdravotním
postižením, pečujících a dalších, je velmi problematické, a proto je důležitá
podpora a udržení tréninkových pracovišť v území.
Opatření souvisí s opatření 2.5.
Navyšovat počet pracovních míst vhodných pro sociálně
znevýhodněné osoby a OZP - vazba na opatření 7.1. a 7.2.
Podporovat tréninková pracoviště v území.
Podporovat spolupráci zainteresovaných subjektů.
Zvyšovat informovanost o možnostech pracovního uplatnění
sociálně znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením.
Průběžně zjišťovat potřeby občanů.
osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním
rozšíření možností pracovního uplatnění sociálně, kulturně
znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením
navázaná spolupráce zainteresovaných subjektů
možnost získání vhodného pracovního uplatnění a tím i větší
samostatnosti
zapojení do běžného života, zvýšení kvality života a integrace do
společnosti
snížení rizika sociálního vyloučení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

zaměstnavatelé poskytující tréninková pracoviště
město Beroun, spádové obce ORP, Úřad práce
po celou dobu platnosti Plánu

-

náklady na podporu tréninkových pracovišť
náklady na zajištění koordinace zaměstnávání v území
náklady na propagaci
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
dotace Středočeského kraje
nadace, soukromí dárci, ESF, další zdroje dle individuálních možností
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PRIORITA 8. Rozvoj a zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a rozvoj
informovanosti

Opatření 8.1.: Udržení aktivního zapojení občanů a dalších subjektů do plánování

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

V území se podařilo navázat na probíhající proces plánování rozvoje
sociálních a návazných služeb, nadále spolupracovat s aktivními subjekty
a občany, vytvořit analytické dokumenty, strategii v oblasti sociálních
a návazných služeb pro období 2019-2023 apod. Výsledkem je zmapovaná
situace v území z hlediska potřeb občanů, fungující aktivní pracovní skupiny
zaměřené na různé cílové skupiny obyvatel, navázaná spolupráce
zainteresovaných subjektů apod. Pozitivem je i udržení pozice Koordinátora
KPSS na městě, který je klíčovým pracovníkem pro zapojené organizace
a koordinaci jednotlivých aktivit.
Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování jednotlivých
opatření strategie, je důležité i nadále 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 s obyvateli ORP Beroun,
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.
Podporovat setkávání pracovních skupin.
Prezentovat výstupy strategie před zástupci spádových obcí ORP
a širokou veřejností.
Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat platný Plán.
Setkávání Koordinační skupiny.
obyvatelé ORP Beroun
poskytovatelé sociálních a návazných služeb
2x / ročně setkání Koordinační skupiny
2x / ročně setkání pracovních skupin
1x/ ročně vyhodnocení Akčního plánu
řešení potřeb občanů na základě reálné potřeby

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

město Beroun
spádové obce ORP
poskytovatelé sociálních a návazných služeb
po celou dobu platnosti Plánu
kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – v rámci pracovní náplně
1 pracovního úvazku
provozní náklady – setkávání pracovních skupin, Koordinační skupiny
apod.
rozpočet města Beroun
rozpočet spádových obcí ORP
ESF
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 8.2.: Zajištění koordinace KPSS

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity
Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování jednotlivých
opatření strategie, je důležité zajistit kontinuální koordinaci celého procesu.
V současné době zajišťuje koordinaci procesu Koordinátor/ka KPSS v rámci
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Beroun. Je nutné
udržet pokračování jeho/jejích aktivit a zajištění kvality celého procesu
v následujících oblastech:
- koordinace setkávání občanů, poskytovatelů a dalších subjektů
- monitoring naplňování strategie a zpracování akčních plánů
- vyhledávání možných zdrojů financování
- administrace celého procesu
- udržení metody KPSS dle metodik MPSV
Udržet pracovní pozici Koordinátora KPSS.
Podporovat průběžné vzdělávání.
Zajistit kontinuální metodickou podporu procesu.
obyvatelé ORP Beroun
existující pozice Koordinátora KPSS
metodické konzultace dle potřeby
pravidelné vyhodnocování plnění strategie
1x ročně vyhodnocený a aktualizovaný Akční plán
zajištění efektivní pomoci obyvatelům ORP Beroun v souladu se
zjištěnými potřebami

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady

Možné zdroje financování

-

město Beroun
spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
kapacita Koordinátora KPSS města Beroun – v rámci pracovní náplně
1 pracovního úvazku
náklady na metodickou podporu
rozpočet města
rozpočet spádových obcí
ESF
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 8.3.: Pravidelná aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V rámci procesu KPSS města Beroun vycházel každoročně Katalog sociálních a
návazných služeb města Beroun v nákladu cca 5000 ks (v době kdy byl
součástí Radničních listů – 9000ks). Katalog představuje služby obyvatelům
města Beroun i spádovým obcím ORP. Jeho pravidelná aktualizace je pro
zajištění informovanosti občanů o možnostech řešení jejich životních situací
důležitá. Aktualizace interaktivní formy probíhá na základě podnětů od
poskytovatelů. Současně je důležité zajištění jeho distribuce po celém území
ORP Beroun, tzn. dostupnost ve veřejných institucích, zdravotnických
zařízení, informační centru apod. V současné době probíhá distribuce na
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ), v Městském informačním
centru, prostřednictvím poskytovatelů, na jednáních pracovních skupin, mezi
lékaři apod. Zároveň je na webových stránkách města uveden odkaz na
Registr poskytovatelů sociálních služeb, mimoto na nich OSVZ pravidelně
zveřejňuje důležité informace. Dalším informačním kanálem je i Radniční list,
kde jsou otiskovány příspěvky poskytovatelů, je využíván prostor pro potřeby
OSVZ apod. Katalog zpracovaný v roce 2019 zahrnuje celé území ORP
Beroun.
Je potřebné uvedený katalog i v dalším období aktualizovat tak, aby
informace o možné pomoci v něm zveřejňované byly aktuální, přehledné
a srozumitelné a pro celé území ORP Beroun. Dále je důležité zachovat,
případně rozšířit, stávající informační platformy.
Pravidelně aktualizovat katalog.
 Získat aktuální informace od poskytovatelů v území.
 Zpracovat získaná data.
 Zajistit tisk katalogu.
Využívání dalších informačních platforem (webové stránky, Radniční
list apod.).
obyvatelé ORP Beroun, poskytovatelé veřejných služeb – nestátní
neziskové organizace, úřady, školy, lékaři, poskytovatelé sociálních
služeb
vytištěný aktualizovaný katalog
příspěvky v místním tisku a na webových stránkách města Beroun
a dalších spádových obcí ORP
dostupnost informací o možnostech řešení obtížných životních
situací obyvatel ORP

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun
poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Berouně a ve
spádovém území, spádové obce ORP

-

pravidelně dle aktuální potřeby

-

náklady spojené s koordinací
pravidelná aktualizace dat – osobní náklady Koordinátora KPSS
grafická úprava a tisk Katalogu
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 8.4.: Průběžné mapování stavebních a komunikačních bariér

Popis a zdůvodnění

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 zmapovat a dále hledat možná
řešení. Při mapování bariér se osvědčuje zapojení různých subjektů i obyvatel
v území.
-

Zpracovat výzvu pro občany území a zveřejnit ji v místním tisku, na
webových stránkách apod.
Zapojit spolupracující poskytovatele sociálních a návazných služeb
do zjišťování bariérových míst v území ORP Beroun.
Předávat podněty městu Beroun a spádovým obcím ORP.
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.
obyvatelé ORP Beroun, poskytovatelé sociálních a návazných služeb
počet zapojených občanů
počet nahlášených, specifikovaných a odstraněných bariér
počet zapojených subjektů v rámci KPSS
podpora další spolupráce zapojených subjektů
zvýšení bezbariérového pohybu v území i při využívání sociálních
a návazných služeb

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři

-

město Beroun
poskytovatelé sociálních a návazných služeb v městě Berouně a ve
spádovém území
spádové obce ORP
každoročně
náklady na řešení stavebních bariér

-

rozpočet města Beroun
náklady na řešení stavebních bariér – konkrétní vlastníci objektů
další zdroje dle individuálních možností

Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování
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Opatření 8.5.: Zvyšování kvality sociální práce a podpora spolupráce
Realizovali jsme první dvě setkání sociálních pracovnic/pracovníků
jednotlivých sociálních služeb, kteří se často navzájem znali jen po telefonu.
Na každé setkání jsou připraveny informační bloky dle požadavků a návrhů
zúčastněných. Vzájemná spolupráce sociálních pracovnic/pracovníků může
napomoci rychlejšímu řešení nepříznivé situace klientů.
Popis a zdůvodnění

Minimálně v tomto rozsahu je dobré dál rozvíjet vzájemnou spolupráci
a zvyšování odbornosti sociálních pracovnic/pracovníků v našem území ORP
Beroun.
Dále
je
vhodné
podporovat
různé
formy
setkávání
multidisciplinárních/interdisciplinárních týmů, např. formou jednorázového
bezplatného užití městských prostor.

Klíčové plánované aktivity
Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

-

Realizovat setkávání sociálních pracovnic/pracovníků.
sociální pracovnice/pracovníci

-

počet setkání sociálních pracovnic/pracovníků
počet účastníků
efektivní komunikace mezi sociálními pracovnicemi/pracovníky,
rychlejší řešení nepříznivé situace klientů
zvyšování odbornosti

Dopad na cílovou skupinu
Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun
poskytovatelé sociálních služeb
zdravotnická zařízení
během realizace Plánu 2x ročně
koordinace a zajištění setkání a
pracovnic/pracovníků
rozpočet města Beroun
další zdroje dle individuálních možností
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vzdělávání

sociálních

Opatření 8.6.: Efektivní a transparentní rozdělování finančních prostředků na podporu sociálních
služeb

Popis a zdůvodnění

Město Beroun přiděluje individuální dotace z rozpočtu města na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti, děje se tak na základě doporučení komise
zdravotnictví a sociálních věcí. Podrobnosti lze najít v Obecných zásadách pro
poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun a v Pravidlech pro poskytování
dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti, jejichž součástí je mimo jiné
žádost o dotaci. Bylo by vhodné zvážit možnost víceletého financování
sociálních služeb.
Pro udržení a následné zlepšení situace v oblasti sociální pomoci je klíčová
komunikace zástupců města a poskytovatelů sociálních služeb, a to
v případech, kdy se jedná o předání informací o dostupných, nových
či zaniklých službách pro občany města a spádových území, nebo
o rozdělování finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb
z rozpočtu města.
-

Hodnotit žádosti dle strategií města.
Individuální
setkávání
s poskytovateli
sociálních
služeb
nad problémy, které se ve městě nebo spádovém území vyskytují
a potřebou jejich financování.
Otevřít diskusi víceletého financování sociálních služeb.
poskytovatelé sociálních služeb
město Beroun a spádové obce ORP
setkání zástupců města Beroun a poskytovatelů sociálních služeb na
téma víceleté financování
závěr z diskuse nad víceletým financováním
efektivní rozdělování finančních prostředků vycházející z reálných
potřeb

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

-

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun

-

poskytovatelé sociálních služeb
spádové obce ORP
leden - prosinec 2020
finančních prostředky na dotace

-

bez dalších finančních nákladů
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Opatření 8.7.: Individuální podpora jednotlivců a organizací dle doložené potřeby (např. raná
péče, služby pro smyslově postižené, terapeutické komunity, autistické děti a dospělí apod.)

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem
Dopad na cílovou skupinu

Každý jedinec či rodina se mohou ocitnout v situaci, kterou nemohou řešit
vlastními silami a potřebují podporu. Taková situace 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. Forma pomoci může mít jak finanční, tak
nefinanční podobu. Podpora by měla směřovat jak přímo
k jedincům/rodinám, tak i ke službám/organizacím, které s daným
jedincem/rodinou pracují. Měla by být poskytnuta na základě doložené
potřebnosti. Podporovány by ale neměly být pouze ty služby a cílové skupiny,
které jsou v souladu s prioritami našeho KPSS, ale i individuální potřeby
jednotlivců/rodin.
Sestavit pravidla pro poskytování individuální podpory.
Zajistit finanční prostředky z rozpočtu města/spádových obcí ORP.
Navázat sítě zainteresovaných subjektů pro poskytnutí nefinanční
podpory (poskytovatelé sociálních a návazných služeb) na místní
firmy pro hmotnou/nefinanční podporu apod.
obyvatelé ORP Beroun, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
fungující záchranná sociální síť v území
lidem ocitajícím se v náročné životní situaci/nepříznivé sociální
situaci je nabídnuta taková podpora, která minimalizuje či odvrací
negativní dopady, které z této životní situace pramení

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun
spádové obce ORP
poskytovatelé sociálních a návazných služeb
po celou dobu platnosti Plánu
individuálně dle potřebné podpory

-

rozpočet města Beroun
rozpočet spádových obcí ORP
další zdroje dle individuálních možností
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Opatření 8.8.: Podpora setkávání svépomocných skupin a neformálních pečujících

Popis a zdůvodnění

Klíčové plánované aktivity

Cílová skupina
Výstup = co bude výsledkem

Dopad na cílovou skupinu

V rámci dosavadního procesu plánování rozvoje sociálních a návazných
služeb vyvstala potřeba rozvíjet setkávání svépomocné skupiny z řad rodin
nacházejících se v obtížné situaci spojené zejména s péčí o dítě se zdravotním
postižením, osoby se zdravotním postižením, seniory, především
s onemocněním demencí apod. Je důležité tuto aktivitu v území podporovat.
Svépomocné skupiny představují účinnou a dostupnou pomoc, jak se zbavit
bezmoci, jak se adaptovat na změnu podmínek a změnit svou zdánlivě
bezvýchodnou situaci. Jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých
členů - člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou spojeni
zkušeností s určitým problémem.
Členové svépomocných skupin se mohou např. vzájemně podělit o pocity
související s vyčerpávající péčí o člena rodiny, mohou se vypovídat ze své
bolesti, mohou alespoň na čas uniknout z napjaté atmosféry a přesměrovat
svou pozornost. Skupiny také poskytují prostor pro výměnu názorů
a myšlenek, vytváření nových pohledů na řešení problémů. Lidé získávají
nové zkušenosti a dovednosti.
Dále z realizovaných šetření vyplývá potřeba podporovat neformální pečující
i mimo tyto svépomocné skupiny, individuálně a to jak v oblasti samotné
péče, tak v oblasti psychologické podpory, doprovázením apod.
Podpora setkávání svépomocných skupin.
Propojovat jednotlivé aktéry.
Nabídka vzdělávání a dalších forem podpory neformálním pečujícím.
Realizovaná osvěta v oblasti neformální péče.
obyvatelé ORP Beroun, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
a hledají podporu ve formě neformálního setkávání
v ORP Beroun existuje systém neformální podpory pro různé skupiny
obyvatel
počet realizovaných podpor/vzdělávání/akcí či setkání
zvýšení socializace a snížení izolace osob nacházejících se v obtížné
životní situaci spojené např. s péčí o blízkou osobu, s osamělostí
apod.
zvýšení informovanosti zapojených obyvatel
zvýšení povědomí obyvatel ORP Beroun o možnostech neformální
podpory a jejího využití

Finanční a organizační zajištění opatření
Realizátoři
Partneři
Harmonogram
Předpokládané finanční
náklady
Možné zdroje financování

-

město Beroun
obyvatelé města Beroun a spádových obcí ORP
poskytovatelé sociálních a návazných služeb
spádové obce ORP
po celou dobu platnosti Plánu
náklady spojené s propojováním jednotlivých subjektů
náklady spojené se zajištěním podpory pečujícím osobám
rozpočet města Beroun a spádových obcí ORP
rozpočet zapojených poskytovatelů/subjektů
další zdroje dle individuálních možností
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Použité zkratky
Analýza - Analýza sociálního bydlení ve městě Berouně 2018-2023
CDZ – Centrum duševního zdraví
DPD – Domov penzion pro důchodce Beroun
DPS – Dům s pečovatelskou službou
DZR – Domov se zvláštním režimem
ESF – Evropský sociální fond
Koordinátor KPSS – Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb
MAP – Místní akční plán
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – Mateřská škola
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MVČR - Ministerstvo vnitra České republiky
NSL – návazné služby
NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
ORP – Obec s rozšířenou působností
OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí
OSVZ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OZP – Osoby se zdravotním postižením
PB HELP – Asistenční služba PB HELP ASISTENT, ÚAMK – AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik
Plán – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019–2023
PnP – Příspěvek na péči
PS – Pečovatelská služba
SAS – Sociálně aktivizační služba
SK – Středočeský kraj
SMI – Závažné duševní onemocnění
SPC – Speciálně pedagogické centrum
SSL – Sociální služba/by
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚP – Úřad práce
VČELKA – VČELKA senior care o.p.s.
VZP ČR – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
ZŠ – Základní škola
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