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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení obyvatelé regionu Nad Prahou, 

Na začátku aktivit MAS Nad Prahou v oblasti sociální práce byla potřeba starostů zjistit, v jakých obcích 

jsou nebo budou kapacity v pečovatelských domech nebo domovech pro seniory. Ve stejném čase byla 

vypsána výzva na podporu společného plánování sociálních služeb v obcích, městech nebo větších 

regionech a MAS Nad Prahou získala dotaci na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na svém území. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb dostupných na území MAS Nad Prahou byl vytvořen v rámci 

projektu Komunitní plánování sociálních služeb v  MAS Nad Prahou (reg. č. projektu 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595), jehož realizátorem je MAS Nad Prahou o.p.s. Projekt byl 

podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Je to vedle elektronického katalogu sociálních služeb nejdůležitější výstup projektu. Umožní 

samosprávám měst a obcí regionu MAS Nad Prahou efektivní nastavení rozpočtů pro budování 

potřebných kapacit. Obcím s rozšířenou působností Neratovice a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

se do rukou dostává účinný nástroj pro komunikaci s Krajským úřadem Středočeského kraje při 

vyjednávání o síti sociálních služeb. 

Katalog, který je součástí webových stránek MAS Nad Prahou, nabízí celou řadu způsobů vyhledání 

vhodné sociální služby pro občany, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc 

profesionálních poskytovatelů sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb MAS Nad 

Prahou jistě ocení také zástupci poskytovatelů sociálních služeb při poskytování základního 

poradenství, zástupci obcí, poskytující občanům informace o dostupnosti sociálních služeb i další 

skupiny uživatelů. 

Sociální služby procházejí náročným obdobím. V rámci jejich deinstitucionalizace dochází 

k postupnému odstraňování ústavních prvků a větší pozornost začíná být věnována individuálním 

potřebám uživatelů. Rostoucí očekávání ohledně kvality a přizpůsobení péče klientům násobí 

požadavky na poskytovatele a vede k poptávce po službách, které respektují svobodnou vůli klientů a 

fungují tak, aby jim umožnily žít podle svých představ. A k naplnění tohoto cíle mají trvale přispívat i 

výstupy projektu Komunitní plánování sociálních služeb v  MAS Nad Prahou. Střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb, který se vám právě dostává do rukou je výstřel ze startovací pistole. Projekt je sice 

ukončen, ale my jsme na začátku cesty.  

 

Iva Cucová, 

ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s.  

http://www.esfcr.cz/projekty/katalog-socialnich-sluzeb-zkvalitneni-jejich-nabidky-a
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/projekty/katalog-socialnich-sluzeb-zkvalitneni-jejich-nabidky-a
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1. VÝCHODISKA PRO TVORBU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny (MAS) Nad Prahou na období 

let 2019–2023 je klíčovým výstupem projektu Komunitní plánování sociálních služeb(dále jen KPSS) 

v MAS Nad Prahou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595, v rámci výzvy Podpora 

procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni, číslo výzvy 03_16_063. 

 

Cílem projektu bylo zavedení a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v celém 

regionu "Nad Prahou", které zahrnuje území ORP Neratovice a 25 obcí ORP Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav. Prostřednictvím metody komunitního plánování byl vyhodnocen a aktualizován již existující 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Neratovice a zpracován plán také pro obce v okolí 

Líbeznic a Odolene Vody.  

 

Projekt byl realizován v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019. Mezi klíčové aktivity projektu vedoucí 

k vytvoření tohoto Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb(dále jen SPRSS) patřily: 

1) Zajištění a koordinace procesu plánování 

2) Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS / akčního plánu (AP) 

3) Vytvoření SPRSS / AP 

4) Informování a zapojování účastníků procesu plánování 

5) Vzdělávání účastníků plánování 

6) Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a kraji 

 

1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Konkrétně do území realizace projektu spadaly obce: 

- z ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: Bašť, Bořanovice, Brázdim, Hovorčovice, Husinec, 

Klecany, Klíčany, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Mratín, Nová Ves, Odolena Voda, Panenské 

Břežany, Předboj, Přezletice, Sedlec, Sluhy, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, 

Zlonín a obec Větrušice (kvůli celistvosti území, i když není členem MAS)  

- a obce ORP Neratovice: Čakovičky, Chlumín, Kojetice, Kostelec nad Labem, Libiš, Nedomice, 

Neratovice, Obříství, Ovčáry, Tišice, Všetaty a Zálezlice. 

  



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

7 
 

1.2. FÁZE PLÁNOVACÍHO PROCESU 

SPRSS vznikal v několika fázích, které lze shrnout následovně: 

1) Zahajovací (cca do 30. 6. 2018), v jejímž rámci docházelo k tvorbě místního partnerství, 

zahájení sběru dat a informací od klíčových aktérů, jejich zapojování do procesu. 

2) Analytická (cca do února roku 2019), v jejímž rámci docházelo k podrobným analýzám, 

zejména: 

a. sociodemografické analýze 

b. analýze potřeb cílových skupin 

c. analýze poskytovatelů a finanční analýze 

d. syntetické analýze (SWOT) 

3) Strategická (do konce realizace projektu), v jejímž rámci došlo k tvorbě návrhu kostry 

budoucího plánu a následné společné tvorbě priorit, opatření, aktivit SPRSS a akčnímu 

plánování rozvojových projektů a aktivit. 

 

1.3. ORGANIZACE PROCESU STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ 

Výkonným řídícím orgánem na úrovni celé MAS Nad Prahou je ředitel MAS. Programový výbor MAS 

pak provádí rozhodování a schvalovací procesy probíhají na této úrovni. Nejvyšším orgánem MAS je 

Valná hromada. 

 

V rámci projektu jsou za jeho realizaci řediteli MAS odpovědni koordinátoři pro jednotlivá území, tj. 

Neratovicko a Odolenavodsko s Líbeznickem. V rámci zajišťování odborných výstupů byli dále zapojeni 

odborní garanti, pro zajištění činnosti koordinační skupiny a pracovních skupin pak vedoucí pracovních 

skupin. Externí zpracování a další vstupy byly využity při zajištění vzniku nezbytných analytických 

podkladů a metodické podpory celého procesu. 

 

Pro koordinaci aktivit a vedení celého procesu byly zřízeny tzv. koordinační skupiny, které se skládaly 

z výše uvedených členů realizačního týmu projektu. Jednotliví vedoucí pak společně s koordinátory 

zajišťovali činnost pracovních skupin. Pracovní skupiny byly zřízeny pro 2 území (Neratovicko a 

Odolenavodsko+Líbeznicko), a to vždy 4 dle cílových skupin: 

- senioři 

- zdravotně postižení 

- rodina, děti, mládež 

- sociálně vyloučení, menšiny 
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1.3.1. ROZSAH PARTNERSTVÍ 

V rámci pracovních skupin byli do procesu střednědobého plánování zapojeni tito partneři: 

1.3.1.1. NERATOVICKO 

CS – senioři 

Zadavatelé: 

- Josef Hornák, zastupitel Neratovice 

- Mgr. Marcela Brodilová, zastupitelka Neratovice, Maltézská pomoc Centrum Mělník 

- Bc. Eva Jelínková, DiS., odbor sociálních věcí a zdravotnictví ( dále OSVZ) MěÚ Neratovice 

Poskytovatelé 

- Mgr. Jaroslava Vítová, Ph.D., Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory Neratovice (dále DKE) 

- Mgr. Jarmila Jandová,DiS. pečovatelská služba DKE Neratovice 

- Mgr. Hana Štefáčková, DiS. domov pro seniory, denní stacionář, domov se zvláštním režimem 

DKE Neratovice 

- Mgr. Markéta Trejbalová, domov pro seniory DKE Neratovice, setkání pro rodinné pečující 

- Petr Kalabiška, pečovatelská služba DKE Neratovice 

- Bc. Šárka Picková, ošetřovatelský úsek DKE Neratovice 

- Eva Hrušková, Svaz tělesně postižených, místní pobočka Neratovice 

- Jitka Bugelová, Farní charita Neratovice 

- Jiří Bohun, koordinátor aktivit pro seniory a osoby se ZP, OSVZ, MÚ Neratovice 

- Bc. Dana Šedová, DiS., OSVZ, MěÚ Neratovice 

- Mgr. Petra Dundrová, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Neratovice (příspěvek na péči) 

Uživatelé 

- Anna Vojáčková 

- Blanka Plháková 

- Bc. Edita Baronová 

 

CS – zdravotně postižení 

Zadavatelé: 

- Josef Hornák, zastupitel Neratovice 

- Mgr. Marcela Brodilová, zastupitelka Neratovice 

- Bc. Eva Jelínková, DiS., OSVZ MěÚ Neratovice 

Poskytovatelé 

- Lucie Šavrdová, DiS., Rybka, poskytovatel sociálních služeb Neratovice 

- Eva Hrušková, Svaz tělesně postižených místní pobočka Neratovice 
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- Libuše Procházková, občanské sdružení Pojďte dál Neratovice 

- Mgr. Jarmila Jandová, DiS. pečovatelská služba DKE Neratovice 

- Mgr. Petra Dundrová, ÚP ČR, kontaktní pracoviště Neratovice (příspěvek na péči) 

- Jiří Bohun, koordinátor aktivit pro seniory a osoby se ZP, MěÚ Neratovice 

- Miloslava Machovcová, Farní charita Neratovice 

Uživatelé 

- Bc. Edita Baronová 

- Martina Kašíková 

- Blanka Plháková 

- Lidia Hašlarová 

- Anna Vojáčková 

 

CS – rodina, děti, mládež 

Zadavatelé: 

- Bc. Eva Jelínková, OSVZ MěÚ Neratovice 

- Mgr. Marcela Brodilová, zastupitelka Neratovice 

- Jiří Hornák, zastupitel Neratovice 

Poskytovatelé 

- Mgr. Tereza Prasličková, Rybka, poskytovatel sociálních služeb Neratovice 

- Libuše Procházková, občanské sdružení Pojďte dál Neratovice 

- Daniela Vrbová, Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Neratovice 

- Marcela Boufala, DiS., Sociálně-aktivizační služby pro rodiny dětmi Neratovice 

- Mgr. Stanislava Lamačová, III. ZŠ Neratovice 

- Hana Švecová, MŠ Libiš 

- Monika Bíbová, ZŠ Libiš 

- Kateřina Vojanová, ZŠ Libiš 

Uživatelé 

- Romana Smažilová 

- Jiří Kružík 

 

CS – sociálně vyloučení, menšiny 

Zadavatelé: 

- Mgr. Marcela Brodilová, zastupitelka Neratovice 

- Josef Hornák, zastupitel Neratovice 

- Bc. Eva Jelínková, DiS., OSVZ MěÚ Neratovice 
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- Jitka Zimová, starostka Obříství 

Poskytovatelé 

- Marcela Boufala, DiS., Sociálně-aktivizační služba pro rodiny dětmi Neratovice 

- Bc. Lucie Vamberová, Terénní programy Neratovice 

- Bc. Lenka Chovaňáková, Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Neratovice 

- Daniela Vrbová, Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Neratovice 

- Bc. Jana Šindelková, ÚP ČR, kontaktní pracoviště Neratovice (hmotná nouze) 

- Jitka Kubátová, DiS., ÚP ČR, kontaktní pracoviště Neratovice (hmotná nouze) 

- Pavla Staníková, prevence kriminality, OSVZ MěÚ Neratovice 

- Bc. Kamila Stuchlová, DiS., kurátor pro dospělé, OSVZ MěÚ Neratovice 

- Bc. Dana Šedová, OSVZ MěÚ Neratovice 

 

1.3.1.2. ODOLENAVODSKO A LÍBEZNICKO 

CS – senioři 

Zadavatelé: 

- Jan Richter, zastupitel (dříve místostarosta) obce Měšice, vedoucí pracovní skupiny 

- Pavel Budín, zastupitel obce Hovorčovice 

- Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda 

- Ivo Kurhajec, místostarosta (dříve starosta) města Klecany 

- Romana Duranová, MÚ Odolena Voda 

- Tereza Deme, MÚ Odolena Voda 

- Marie Malá, předsedkyně klubu seniorů 

- Lucie Wagnerová, členka Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a soc. projekty Zdiby 

- Iva Cucová, (dříve starostka obce Bašť) 

- Michaela Mišnerová, předsedkyně výboru pro školství a sociální služby obce Bašť 

- Kristýna Přecechtělová, 1. místostarostka obce Bašť 

- Lenka Balounová, MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- Marie Zelenková, Bašť 

- Lubomír Martínek, Klecany 

- Martin Kupka, starosta obce Líbeznice 

- Libor Řápek, starosta obce Bořanovice 

- Pavla Příšovská, starostka obce Předboj 

- Jiří Falek, starosta obce Mratín 

- Jiří Novák, starosta obce Hovorčovice 
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Poskytovatelé 

- Antonia senior services, s.r.o.  

- Farní charita Neratovice (MiloslavaŠmídová) 

- Hewer, z. s. 

- Hospic Tempus, z. s. (Věra Petráčková) 

 

Uživatelé 

- Marie Malá, Odolena Voda 

- Marie Průchová, Odolena Voda 

- Marie Pražanová 

- Jaroslava Onderková, Líbeznice 

- Marie Krejčová, Líbeznice 

- Eva Bendíková 

- Drahoslava Myšáková, Měšice 

- Irena Honsová 

- Růžena Doležalová 

- Marie Olivová 

- Inéz Bumová, Odolena Voda 

- Eva Bendíková 

- Růžena Stříbrská, Líbeznice 

- Marcela Kudláčková 

 

CS – zdravotně postižení 

Zadavatelé: 

- Jan Dolínek, Hovorčovice, vedoucí skupiny 

- Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda 

- Ivo Kurhajec, místostarosta (dříve starosta) města Klecany 

- Romana Duranová, MÚ Odolena Voda 

- Tereza Deme, MÚ Odolena Voda 

- Lucie Wagnerová, členka Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a soc. projekty Zdiby 

- Iva Cucová, (dříve starostka obce Bašť) 

- Michaela Mišnerová, předsedkyně výboru pro školství a sociální služby obce Bašť 

- Pavel Budín, zastupitel obce Hovorčovice 

- Kristýna Přecechtělová, 1. místostarostka obce Bašť 
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- Lenka Balounová, MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- Marie Zelenková, obec Bašť 

- Lubomír Martínek, Klecany 

- Martin Kupka, starosta obce Líbeznice 

- Libor Řápek, starosta obce Bořanovice 

- Pavla Příšovská, starostka obce Předboj 

- Jiří Falek, starosta obce Mratín 

- Jiří Novák, starosta obce Hovorčovice 

 

 

Poskytovatelé 

- Antonia senior services, s.r.o.  

- Farní charita Neratovice (MiloslavaŠmídová) 

- Hewer, z. s. (Šárka Krasňuková) 

- Spolek Kulínek (Antonín Kulhánek) 

 

Uživatelé 

- Antonín Kulhánek 

- Vladimíra Kulhánková 

- Václav Tóth 

- Iveta Kameníková 

 

 

CS – rodina, děti, mládež 

Zadavatelé: 

- Iva Cucová, (dříve starostka obce Bašť) vedoucí skupiny 

- Pavel Budín, zastupitel obce Hovorčovice 

- Jan Dolínek, Hovorčovice, vedoucí skupiny 

- Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda 

- Ivo Kurhajec, místostarosta (dříve starosta) města Klecany 

- Romana Duranová, MÚ Odolena Voda 

- Tereza Deme, MÚ Odolena Voda 

- Lucie Wagnerová, členka Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a soc. projekty Zdiby 

- Michaela Mišnerová, předsedkyně výboru pro školství a sociální služby obce Bašť 

- Kristýna Přecechtělová, obec Bašť 
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- Lenka Balounová, MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- Marie Zelenková, obec Bašť 

- Lubomír Martínek, Klecany 

- Martin Kupka, starosta obce Líbeznice 

- Libor Řápek, starosta obce Bořanovice 

- Pavla Příšovská, starostka obce Předboj 

- Jiří Falek, starosta obce Mratín 

- Jiří Novák, Hovorčovice 

-  

Poskytovatelé 

- Pravý Hradec (Zdena Tomášová) 

- Sokol Klecany (Kateřina Hamouzová Holá) 

- Andělky (Bára Blehová) 

- Stonožka (Hana Plecitá) 

- Sirius Třebíč (Iva Siebrová) 

 

Uživatelé 

- Daniela Pulcová, Mratín 

- Marcela Drašnarová, Líbeznice,  

- Kateřina Nováková, Líbeznice  

- Irena Šulcová, Měšice 

- Lenka Borecká, Měšice 

- Zuzana Mašková, Odolena Voda 

- Iveta Kameníková, Měšice 

- Lucie Lišková, Zdiby 

- Martina Červenková, Bašť 

- Michaela Mišnerová, Bašť 

- Jaroslava Pěničková, Měšice 

- Iva Siebrová, Líbeznice 

- Jana Poláčková, Klecany 

 

CS – sociálně vyloučení, menšiny 

Zadavatelé: 

- Daniela Němečková, zastupitelka obce Měšice, vedoucí skupiny 

- Iva Cucová, (dříve starostka obce) Bašť 
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- Pavel Budín, zastupitel obce Hovorčovice 

- Jan Dolínek, Hovorčovice, vedoucí skupiny 

- Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda 

- Ivo Kurhajec, místostarosta (dříve starosta) města Klecany 

- Romana Duranová, MÚ Odolena Voda 

- Tereza Deme, MÚ Odolena Voda 

- Lucie Wagnerová, členka Komise pro kulturu, sport, volný čas, zdravotní a soc. projekty Zdiby 

- Michaela Mišnerová, předsedkyně výboru pro školství a sociální služby obce Bašť 

- Kristýna Přecechtělová, 1. místostarostka obce Bašť 

- Lenka Balounová, MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- Marie Zelenková, obec Bašť 

- Lubomír Martínek, Klecany 

- Martin Kupka, starosta obce Líbeznice 

- Libor Řápek, starosta obce Bořanovice 

- Pavla Příšovská, starostka obce Předboj 

- Jiří Falek, starosta obce Mratín 

- Jiří Novák, starosta obce Hovorčovice 

 

Poskytovatelé 

- Romana Duranová, MÚ Odolena Voda 

- Tereza Deme, MÚ Odolena Voda 

- Pavel Pelikán, preventista Městské policie Odolena Voda 
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1.4. CHARAKTER PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY NAD PRAHOU 

V rámci analytických činností projektu KPSS MAS Nad Prahou je třeba vnímat a zohlednit charakter a 

kompetence příjemce. MAS Nad Prahou ani začleněné obce nejsou s výjimkou obce s rozšířenou 

působností Neratovice v klasickém postavení zadavatele. 

 

Krajská síť sociálních služeb je řízena Středočeským krajem. Zařazení do sítě sociálních služeb, 

financování sociálních služeb prostřednictvím vyrovnávací platby a vystavení pověření k poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu je čistě v kompetenci Středočeského kraje. Významnějším 

zdrojem pro financování poskytování sociálních služeb disponuje pouze město Neratovice jako obec 

s rozšířenou působností. Ostatní části řešeného území spadají pod správní území obce s rozšířenou 

působností Brandýs n/L – Stará Boleslav. 

 

SPRSS tudíž musí respektovat zákonná ustanovení, zejména pak § 92–95 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MAS Nad Prahou je proto z kompetenčních a finančních 

důvodů zaměřen na: 

- podporu investic (včetně tzv. měkkých investic) do oblasti sociálních služeb 

- podporu investic do fyzického prostředí obcí (odstraňování bariér) 

- podporu komunitních aktivit, návazných služeb, služeb nezařazených (např. paliativní péče), 

dále podporu bydlení (byty zvláštního určení, sociální bydlení), realizaci preventivních či 

vzdělávacích aktivit 

- podporu poskytování sociálních služeb, kde plní úlohu (spolu)zadavatele město Neratovice 

(příp. ve spolupráci s krajem či obcemi na svém správním území) 

- podporu poskytování sociálních služeb ve smyslu naplnění podmínky vícezdrojového 

financování služby a příspěvku službě na zajištění působnosti pro občany žijící na území dané 

obce 

 

Smyslem tohoto nastavení je zajistit využití dostupných zdrojů v kompetenci příjemce, resp. členů jeho 

organizace, zejména: 

- dotační zdroje svěřené do kompetence MAS (zejm. OP Z, IROP) 

- rozpočty obcí a měst 

o dotační zdroje rozpočtů měst a obcí 

o příspěvek zřizovatele 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

16 
 

o sociální fond na úrovni MAS 

- externí dotační zdroje (OP Z, OP VVV, IROP a další) 

SPRSS lze využít jako doklad a výstup pro SČK, který zpracovává své programy rozvoje podle zákona 

o regionální podpoře, jejíž součástí je i řešení oblasti sociální péče a zajištění neinvestičních dotací 

poskytovatelům sociálních služeb. Jako další důležité výstupy může MAS Nad Prahou a její členské 

obce zajišťovat zejména: 

- informace o vývoji sociální situace v území 

- zjišťování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci žijících v území 

- návrhy na navýšení kapacit vybraných sociálních služeb v rámci řešeného území 

 

1.5. METODIKA TVORBY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

Pro tvorbu střednědobého plánu byla zvolena metoda komunitního plánování. Tato metoda spočívá 

v aktivní spolupráci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, přičemž role a zastoupení 

jednotlivých aktérů je nezastupitelné. 

 

Organizace a zajištění realizace celého plánovacího procesu je plně v gesci a odpovědnosti zadavatele, 

jímž jsou prostřednictvím MAS členské obce, jejich představitelé a pracovníci. V rámci participace jsou 

jednotliví aktéři zapojeni do tvorby střednědobého plánu prostřednictvím účasti v pracovních 

skupinách, případně i koordinační skupině. 

 

Tvorba střednědobého plánu je plně svěřena do činnosti pracovních skupin, koordinační skupina a 

realizační tým projektu zajišťují koordinaci jednotlivých aktivit, vznik nezbytných podkladů, organizační 

zajištění a dokumentaci procesu, metodické postupy a konzistentnost vzniku strategického 

dokumentu. 

 

Jednotliví aktéři v pracovních skupinách pracují na principu vytváření co nejširší shody, upřednostňují 

konsenzuální rozhodování. Klíčové je zahrnutí všech relevantních a důležitých aktérů ze všech třech 

skupin, přičemž každá skupina má svou nenahraditelnou úlohu: 

- zadavatelé: zajišťují (spolu)financování realizovaných aktivit, jsou odpovědní za realizaci 

sociální politiky ve své kompetenci a obecně zajištění kvality života ve své obci, ORP pak 

vykonává činnosti dle § 93 a 95 zákona o sociálních službách 

- poskytovatelé: zajišťují poskytování služeb potřebných pro ohrožené občany členských obcí, 

řeší každodenně problémy svých klientů, reagují na měnící se sociální situaci v obcích 
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- uživatelé: dle svého stavu a schopností mohou definovat své potřeby, specifikovat reálné a 

obtížně řešitelné problémy, ale i možnosti jejich řešení či své představy o jejich řešení 

 

Vzhledem ke složitosti celého území i jeho administrativní roztříštěnosti (relativně homogenní oblast 

ORP Neratovice na straně jedné a území Líbeznicka a Odolenavodska ve správním obvodu ORP Brandýs 

n/L – Stará Boleslav) je důležité dbát v rámci participačních procesů na územní rozměr zapojených 

jednotlivců i subjektů. V rámci ORP Neratovice jde o zajištění reprezentativního zapojení obcí v okolí 

Neratovic, v rámci ostatních území pak o zohlednění potřeb všech obcí regionu a také rozvážnému a 

konsenzuálnímu rozložení rozvojových aktivit v území. 

 

1.6. ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Vzhledem ke kompetenčnímu rozložení odpovědnosti za realizaci politiky v oblasti sociálních služeb, 

kde zcela klíčovou roli zastává kraj a dále obec s rozšířenou působností, nikoliv obec I. řádu, resp. obec 

s pověřeným obecním úřadem, a také vzhledem k rozsahu území a charakteru strategické 

dokumentace v regionu realizace bylo zaměření střednědobého plánu zvoleno s přesahem nad rámec 

sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách. 

 

Společným rysem všech částí střednědobého plánu je podpora osob v nepříznivé sociální situaci či 

osob ohrožených sociálním vyloučením. Podpora dle tohoto střednědobého plánu musí být vázána 

na zlepšení života či situace konkrétních ohrožených skupin obyvatel. 

 

V rámci řešené problematiky byly definovány tři základní okruhy řešené problematiky: 

1) sociální služby 

2) návazné služby 

3) komunitní služby a aktivity, 

 

přičemž těmito termíny se rozumí: 

- sociální služby – tj. služby poskytovány podle zákona o sociálních službách 

- návazné služby – jsou všechny služby a aktivity, které jsou poskytovány ohroženým či 

vyloučeným osobám, mají obdobné cíle jako sociální služby či je vhodně doplňují (mezi tyto 

služby jsou řazeny např. služby paliativní péče, senior doprava, aktivizační programy pro 

zdravotně postižené či další ohrožené skupiny, mateřská či rodinná centra) 

- komunitní služby – jsou všechny služby a aktivity, které pomáhají nejen ohroženým skupinám, 

mají plošný či preventivní charakter, posilují komunitní život a začlenění ohrožených skupin 
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(mezi tyto služby a aktivity patří např. kluby pro seniory, volnočasové a aktivizační činnosti 

vedoucí k zapojení ohrožených skupin) 

 

Naopak do působnosti dokumentu nejsou zahrnuty aktivity spadající do oblasti: 

- školství  

- zdravotnictví (s výjimkou mezioborových aktivit typu paliativní péče či domácí ošetřovatelská 

péče, případně preventivních aktivit) 

- dopravních investic (s výjimkou odstraňování fyzických bariér) 

- stavebních investic (s výjimkou prostor pro poskytování sociálních, návazných či komunitních 

služeb) 

 

1.7. HIERARCHICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY 

V rámci MAS Nad Prahou je nadřazeným dokumentem Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Nad Prahou (2017). V jejím rámci přispívá tento střednědobý plán k realizaci opatření 

akčního plánu, a to zejména: 

- opatření CLLD 3 – Místa pro setkávání a řešení krizí 

- opatření CLLD 5 – Sociální a komunitní služby nadosah 

- opatření CLLD 7 – Prostor pro rodinu, zájmy i práci 

Střednědobý plán konkretizuje a specifikuje realizaci aktivit v uvedených oblastech rozvoje. 

 

V rámci města Neratovice je schválena Strategie města, v jejím rámci dochází prostřednictvím 

střednědobého plánu k rozpracování, konkretizaci a specifikaci aktivit vedoucích k vybudování pilíře 

strategie s názvem Podpora nabídky služeb, zejména pak v oblasti podpory poskytovatelů 

volnočasových aktivit, podpory sociálních služeb a pečovatelů a podpory spolkové činnosti. Strategické 

a rozvojové dokumenty ostatních obcí se oblasti sociálních služeb příp. podpory osob v nepříznivé 

sociální situace z logiky věci a dle kompetencí obcí věnují spíše marginálně. 

 

SPRSS Středočeského kraje a jeho prováděcí dokumenty (akční plán, krajská síť sociálních služeb, 

základní kritéria pro zařazení do krajské sítě sociálních služeb, popisy podporovaných druhů služeb) 

definují způsoby a principy podpory sociálních služeb na krajské úrovni a úlohu kraje a obcí s rozšířenou 

působností při správě krajské sítě sociálních služeb. Střednědobý plán musí tyto dokumenty 

respektovat stejně jako kompetence kraje a obcí s rozšířenou působností (zejména na území ORP 

Brandýs n/L – Stará Boleslav, jelikož území Odolenavodska a Líbeznickatvoří součást tohoto území, 
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zatímco samotné centrum ORP nikoliv, musí zde logicky docházet k přenosu informací, potřeb a 

požadavků nejprve na úroveň ORP, poté až na úroveň krajskou). 

 

1.8. STRUKTURA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

SPRSS využívá veškerých výstupů vytvořených v rámci projektu KPSS na území MAS Nad Prahou. Po 

úvodní části, která shrnuje východiska pro tvorbu střednědobého plánu a definuje jeho rámec, je 

provedeno shrnutí výstupů analytických činností v podobě syntetické analýzy. 

 

Strategická část definuje: 

- VIZI rozvoje 

- strategické cíle 

- opatření 

- aktivity 

 

Následující akční plán zahrnuje tzv. karty rozvojových aktivit a investičních projektů. Tyto karty 

představují takovou aktivitu střednědobého plánu, která svou realizaci vytváří strukturální změnu 

v poskytovaných službách či jejíž součástí je realizace investiční činnosti a její realizace vyžaduje 

programové a průběžné řízení. Aktivity spočívající v zajištění činnosti stávajících aktivit a jejich 

modifikaci (např. průběžného nárůstu kapacit, rozšíření o podporu nové cílové skupiny), případně 

definující okruh podporovaných činností spíše principiálně a nevyžadující vícestrannou koordinaci, jsou 

popsány pouze v samotné strategii1. 

 

Součástí střednědobého plánu je dále definice místní sítě sociálních služeb na řešeném území a 

pravidla její správy v návaznosti na přístupy Středočeského kraje. 

 

1.9. ČASOVÝ ROZSAH PLATNOSTI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

Střednědobý plán je koncipován ve strategické i akční části na období let 2019–2023. Toto období je 

vhodně zvoleno s ohledem na synergii s trváním programového období regionální politiky EU, kdy 

k roku 2023 musí být v programovém období 2014–2020 uzavřeny veškeré intervenční aktivity. 

 

                                                           
1 Tím strategie neuděluje těmto aktivitám nižší prioritu či význam. 
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1.10. MONITORING REALIZACE 

Monitoring realizace střednědobého plánu bude probíhat na předem nastavených hierarchických 

úrovních.  

 

1) Monitoring výstupů 

Na této úrovni bude sledováno dosahování výstupů jednotlivých aktivit, zejména jde o: 

- naplňování indikátoru výstupu každé aktivity 

- naplňování a modifikace harmonogramu plnění rozvojových aktivit 

- vývoj čerpání vyčleněných finančních prostředků či úspěšnost získávání externích finančních 

zdrojů 

 

Tento monitoring probíhá průběžně v rámci partnerství (viz dále) v celém realizačním období 

střednědobého plánu, min. 1x za čtvrtletí dojde v rámci řídící struktury k souhrnnému vyhodnocení 

plnění jednotlivých aktivit střednědobého plánu. 

 

2) Monitoring výsledků 

Na této úrovni bude sledováno dosahování výsledků realizovaných aktivit na úrovni opatření. Tedy se 

zjišťuje, jakým způsobem se promítly realizované aktivity do reality, tj. do sítě podpůrných služeb a 

aktivit, jež má dané opatření zajišťovat či rozvíjet. V praxi půjde o srovnání stavu daných podpůrných 

aktivit a služeb výchozího a v dané situaci. Dle charakteru opatření bude předmětem srovnání: 

- kapacita jednotlivých služeb (podpůrných aktivit) 

- finanční krytí těchto aktivit 

- územní působnost (pokrytí) službou (podpůrnou aktivitou) 

- kvalita, dostupnost služby (např. rozšíření úvazku sociálního pracovníka) 

- různorodost nabídky služeb (např. rozšíření programů, otvírací doby pro klienty, veřejnost) 

 

Tento monitoring bude probíhat výročně v rámci partnerství (viz dále) v celém realizačním období 

střednědobého plánu, min. 1x ročně dojde v rámci řídící struktury k souhrnnému vyhodnocení plnění 

jednotlivých opatření střednědobého plánu.  

 

3) Monitoring dopadů a relevantnosti strategie 

Na této úrovni bude sledováno naplňování strategických cílů a vůbec celé VIZE strategie. Zjišťuje se, 

jaký má realizovaná strategie dopad na obyvatele území MAS Nad Prahou, především osoby ohrožené 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

21 
 

sociálním vyloučením a sociálně vyloučené. V praxi půjde o sledování sociální situace v území, zejména 

o monitorování: 

- převisu potřebnosti určitých druhů podpory, resp. sledování neuspokojených potřeb 

ohrožených obyvatel regionu 

- sledování intenzity výskytu sociálně nepříznivých situací u ohrožených obyvatel regionu, 

nárůstu či poklesu výskytu jednotlivých situací, schopnosti obyvatel tyto situace řešit a 

schopnosti služeb a podpůrných aktivit těmto osobám poskytovat pomoc 

 

Tento monitoring bude probíhat min. 2x v rámci partnerství (viz níže) v průběhu realizačního období. 

V rámci řídící struktury dojde k souhrnnému vyhodnocení min. v polovině a na konci plánovacího 

období.  

 

1.11. AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

V návaznosti na výstupy monitoringu střednědobého plánu může být přistoupeno k jeho aktualizaci. 

Aktualizace střednědobého plánu se bude týkat hierarchické úrovně plánu v přímé návaznosti na 

zjištění z patřičné úrovně monitoringu.  

 

V praxi tedy: 

- úprava střednědobého plánu na základě monitoringu výstupů se bude týkat pouze dotčených 

aktivit plánu 

- úprava střednědobého plánu na základě monitoringu výsledků se bude týkat dotčených 

opatření plánu 

- pokud dojde k potřebě aktualizovat střednědobý plán na základě monitoringu dopadů, mělo 

by dojít k revizi celé strategie  

 

Obecně lze konstatovat, že střednědobý plán má být živý dokument, jeho aktualizace nemá být ničím 

nesprávným, přiznáním chyby, ale reakcí na realitu, na její dynamický vývoj. Je často třeba reagovat na 

vnější okolnosti (vně regionu, ale i vně oblast sociální politiky), podle toho je nezbytné upravovat již 

přijatou strategii. V závislosti na intenzitě, „síle“ změny, na kterou musí realizátoři střednědobého 

plánu reagovat, pak dochází k adekvátnímu zásahu do přijaté strategie. 

 

1.12. NASTAVENÍ PARTNERSTVÍ PRO REALIZAČNÍ OBDOBÍ 

Realizace střednědobého plánu je daleko obtížnější než jeho samotná tvorba. Aby byla usnadněna jeho 

realizace, a také v zájmu zajištění udržitelnosti výstupů projektu, v jehož rámci je střednědobý plán 
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zpracován, jsou nastaveny řídící a implementační struktury kontinuálního procesu komunitního 

plánování sociálních služeb na území MAS Nad Prahou. 

 

1.12.1. KOORDINAČNÍ SKUPINA 

I v realizačním období bude nadále funkční koordinační skupina. Její úlohou bude: 

- zajištění monitoringu střednědobého plánu a jeho případné aktualizace 

- zřizování, transformace, organizace a koordinace jednotlivých činnosti pracovních skupin 

- v období let 2022–2023 pak příprava nového střednědobého plánu 

 

Koordinační skupinu povede ředitel MAS Nad Prahou a její členy budou vedoucí (či zástupci 

jednotlivých pracovních skupin) a zástupci členských obcí MAS. 

 

1.12.2. PRACOVNÍ SKUPINY 

V realizačním období dojde k transformaci stávajících pracovních skupin na partnerské skupiny pro 

zajištění realizace jednotlivých rozvojových aktivit. V těchto skupinách budou zahrnuti všichni 

relevantní partneři, jejichž součinnost je potřeba pro zajištění realizace dané aktivity, zejména: 

- zástupci dotčených obcí (starostové, zastupitelé, úředníci – zejména sociální pracovníci) 

- zástupci poskytovatelů sociálních, návazných a/nebo komunitních služeb 

- občané (zejména budoucí beneficienti) 

 

Členství v pracovních skupinách je koncipováno jako dobrovolné, otevřené. Jedna osoba (právnická i 

fyzická) může být členem více skupin. Činnost skupiny řídí a vede osoba či zástupce subjektu, který je 

odpovědný za realizaci dané aktivity (např. příslušná obec). 
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2. VYHODNOCENÍ ANALYTICKÝCH PRACÍ 

 

2.1. ANALYTICKÉ PODKLADY 

Pro zpracování střednědobého plánu byl vytvořen soubor analytických podkladů, jejichž úlohou bylo 

zmapování sociodemografické situace, stavu a financování sítě sociálních služeb, potřeb obyvatel a 

problémů v území.  

 

Jde konkrétně o tyto analýzy: 

- Sociodemografické studie: 

o Demografická studie – Neratovicko 

o Demografická studie – Líbeznicko 

o Demografická studie – Odolenavodsko 

o Srovnání demografických studií 

- Analýza poskytovatelů sociálních služeb a analýza finančních toků v zapojených územích MAS 

Nad Prahou: 

o Analýza poskytovatelů 

o Analýza finančních toků 

- Zjišťování potřeb cílových skupin 

o Závěry z fokusních skupin 

▪ Cílová skupina senioři 

▪ Cílová skupina osoby se zdravotním postižením 

▪ Cílová skupina rodina, děti, mládež 

▪ Cílová skupina sociálně vyloučení a menšiny 

o Analýza rozhovorů pro zjištění potřeb cílových skupin 

▪ Vyhodnocení záznamů z rozhovorů se zástupci cílových skupin 

▪ Vyhodnocení rozhovorů se starosty obcí na území MAS Nad Prahou 

- Vyhodnocení plnění komunitního plánu sociálních služeb ORP Neratovicka na období 2013–

2017 

o Naplňování akčního plánu za období let 2015–2017 a závěrečné vyhodnocení naplnění 

celého období 
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2.2. SYNTETICKÉ ANALÝZY 

Průběžně docházelo ke shrnování výstupů analytických prací, přičemž pro tyto účely byla vytvořena 

tzv. tabulka aktivit. Tato tabulka byla vytvořena a průběžně aktualizována tak, aby pro členy pracovních 

skupin vytvořila „zásobník problémů a podpůrných aktivit“, který jim pomáhal při tvorbě 

střednědobého plánu. 

 

V pracovních skupinách dále vznikaly SWOT analýzy, na základě výzkumných prací a činnosti 

pracovních skupin byla pro každou cílovou skupinu ve dvou řešených územích vytvořeny SWOT 

analýzy, prodiskutovány a dopracovávány. Následně došlo k jejich vyhodnocení, z něhož zde jsou 

uvedeny pouze klíčové závěry. 

 

Součástí podkladů pro tvorbu střednědobého plánu jsou také: 

- Soubor syntetických analýz 

o Analýzy SWOT pro jednotlivé cílové skupiny a jednotlivá území 

o Vyhodnocení SWOT analýz 

o Souhrnná podkladová tabulka aktivit 

 

2.2.1. KLÍČOVÉ ZÁVĚRY ANALÝZY SWOT 

Analýzy SWOT zobrazují pohled na oblast podpory osob v nepříznivé sociální situaci ze strany 

samotných členů pracovních skupin. Níže uvedené shrnutí pak na základě zpracované matice SWOT 

analýzy vyzdvihuje klíčové oblasti a důležité problémy, k jejichž řešení by zpracovaná strategie mohla 

přispět. 

 

2.2.1.1. ÚZEMÍ NERATOVICKA 

2.2.1.1.1. CÍLOVÁ SKUPINA: SENIOŘI 

- v podpůrném systému by mělo dojít k dotvoření komplexní diverzifikace podpůrných 

sociálních služeb, jde konkrétně o: 

- domov se zvláštním režimem jako pobytovou službu pro osoby se stařeckými demencemi 

- služba pro seniory s vysokou mírou podpory, kteří žijí v domácím prostředí a jejich rodinné 

pečující formou pobytové respitní péče (odlehčovací služba) 

- služby tísňové péče z téhož důvodu   

- poradenství a podpora seniorům v dluhové pasti 

- zabezpečení dostatečných pracovních sil v rámci rozvoje sítě sociálních služeb a zajištění 

dostatečné politické podpory a její stability 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

25 
 

- skutečnost, kterou lze využít pro další rozvoj, jsou dobře rozvinuté terénní služby v oblasti a že 

město Neratovice věnuje velkou pozornost otázce bezbariérovosti prostřednictvím 

specializovaného pracovníka 

 

2.2.1.1.2. CÍLOVÁ SKUPINA: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

- dobrovolnictví - v podpůrném systému by mělo dojít také k rozvoji dobrovolnických aktivit 

- zaměstnání a aktivizace - je také důležité nad rámec péče o zdravotně postižené pokračovat a 

rozšiřovat aktivizační činnosti a podporovat uplatnění zdravotně postižených v běžném životě, 

včetně rozvoje sociálního podnikání 

- byty zvláštního určení - v souvislosti s obecným nedostatkem sociálních bytů by bylo vhodné 

podpořit možnosti bezbariérového bydlení pro zdravotně postižené 

- bezbariérovost - je doporučeno zaměřovat se na veřejné budovy, resp. prostory pro aktivní 

trávení času tak, aby byly přístupné i osobám se sníženou pohyblivostí či schopností orientace 

 

2.2.1.1.3. CÍLOVÁ SKUPINA: RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ 

- zvyšování a rozvoj aktivit bezplatného či nízkonákladového charakteru pro děti a mládež či 

rodiny tak, aby došlo k vybodování jejich dostatečného rozsahu  

- zvyšování kapacit podpůrných aktivit bezplatného či nízkonákladového charakteru, příležitost 

lze spatřovat v podpoře aktivních občanů a sdružení, dobrovolnictví, spolupráce mezi subjekty 

včetně škol při zajišťování potřebného rozsahu aktivit 

- bydlení krizového a azylového typu pro matky s dítětem či dětmi v akutní krizové situaci 

- zvyšování a rozvoj podpory (minimálně poradenské) pro ohrožené skupiny obyvatel se 

zvláštním zřetelem k zajištění účinnosti této podpory tak, aby nemohlo docházet k jejímu 

zpochybňování 

 

2.2.1.1.4. CÍLOVÁ SKUPINA: SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ A MENŠINY 

- rozvoj lze spatřovat zejména v oblasti sociálního bydlení 

- podpora výkonu terénní sociální práce, rozvíjet propojování služeb a sociálních pracovníků, 

zachovat stávající sociální i návazné služby, případně je přizpůsobovat novým situacím 

- zvyšování informovanosti o důležitosti výkonu služeb sociální prevence u těchto cílových 

skupin a vnímat také potřeby ostatních obyvatel měst a obcí 

- řešení existenčních problémů (akutních životních situací) včetně zadlužení, nezaměstnanosti, 

finanční gramotnosti 
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2.2.1.2. ÚZEMÍ LÍBEZNICKA A ODOLENAVODSKA 

2.2.1.2.1. CÍLOVÁ SKUPINA: SENIOŘI 

- dokončení pokrytí celého území regionu terénními sociálními službami  

- zajištění a hlavně zprostředkování dalších ambulantních a pobytových služeb včetně úsilí o 

vybudování alespoň minimálních kapacit takových služeb pro naléhavé případy klientů 

- zajištění pokračování meziobecní spolupráce v rámci MAS  

- posílení a rozvoj spolupráce a koordinace činnosti MAS a členských obcí s ORP Brandýs n/L – 

Stará Boleslav a se Středočeským krajem 

- výkon terénní sociální práce s ohroženými seniory v regionu  

- zajištění vhodného poradenství pro seniory i pečující, dostupného pro obyvatele v regionu 

- sdružování omezených obecních prostředků ideálně za účelem dosažení společného cíle, např. 

sdílený sociální pracovník (pro více obcí) 

 

2.2.1.2.2. CÍLOVÁ SKUPINA: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

- zajištění potřebné sociální práce v terénu, aktivní vyhledávání osob v nepříznivé sociální situaci 

a zprostředkování či zajištění nezbytné podpory, stejně tak podporu pečujících osob 

- zajištění pokračování meziobecní spolupráce v rámci MAS a posílení a rozvoj spolupráce a 

koordinace činnosti MAS a členských obcí s ORP Brandýs n/L – Stará Boleslav a se 

Středočeským krajem, dále je podstatné, aby zadavatel vystupoval jako aktivní správce místní 

sítě sociálních služeb a nedocházelo k výkyvům v nastavení a realizaci sociální politiky, vhodné 

je také pokračování v participačních aktivitách v rámci sociální politiky ve spolupráci s partnery 

z řad občanů a poskytovatelů 

- zajištění a rozvoj aktivizační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a podporovat 

uplatnění osob se zdravotním postižením v běžném životě 

 

2.2.1.2.3. CÍLOVÁ SKUPINA: RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ 

- rozšíření podpůrných, zejména preventivních aktivit pro děti, mládež a rodinu  

- podpora či přímo výstavba komunitních, rodinných či mateřských center, center volného času 

a podobných institucí umožňujících aktivní trávení volného času příp. podporu rodin, stejně 

jako podporu veškerých vhodných aktivit dalších etablovaných subjektů (kroužků, oddílů, 

spolků, církví apod.) 

- využití možností financování prostřednictví zdrojů v rámci CLLD (komunitně vedený místní 

rozvoj) prostřednictvím MAS Nad Prahou, případně sdružovat obecní prostředky pro dosažení 

společného cíle zapojených obcí, je výhodou 
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2.2.1.2.4. CÍLOVÁ SKUPINA: SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ A MENŠINY 

- zajištění terénní sociální práce, ať již prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb či 

sociálních pracovníků obcí (včetně sdílených pracovníků) 

- oblast sociálního bydlení včetně problematiky ubytoven, možností krátkodobého (krizového) 

ubytování 

- zprostředkování podpory a vyhledávání osob v krizových situacích prostřednictvím obcí a 

dokázat jim zajistit nezbytnou podporu 

- zajištění specializovaného poradenství, především pro předlužené osoby či osoby v obtížných 

či kritických situacích 
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3. STRUKTURA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

 

 

 

Střednědobý plán tvoří Strategie, Akční plán, popis finančních zdrojů a místní sítě sociálních, návazných 

a komunitních služeb. V dalších částech jsou jednotlivé součásti střednědobého plánu popsány.  

 

 

 

  

VIZE Aktivity

PRIORITY - 

strategické cíle

OPATŘENÍ - cíle

Přehled aktivit

Strategie Akční plán

Místní síť sociálních 

služeb

Investiční aktivity

Rozvojové projekty

Finanční zdroje 

plánu
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4. STRATEGIE 

 

4.1. VIZE ROZVOJE 

VIZE KPSS MAS Nad Prahou na období let 2019–2023 

Občané MAS Nad Prahou budou mít v rámci kompetenčních možností členských obcí 
zabezpečenu moderní a dostupnou podporu v případě řešení nepříznivé sociální situace 

umožňující zapojení do běžného života a co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti. MAS 
Nad Prahou bude zároveň poskytovat dostatečnou podporu svým občanům a občanským 

iniciativám při realizaci aktivit, které vzniku nepříznivých sociálních situací předcházejí. 

 

4.2. PRIORITY – STRATEGICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY 

 

4.2.1. PRIORITNÍ OBLAST I: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Strategický cíl I: Zajištění a podpora sítě sociálních služeb pro osoby v nepříznivé sociální 
situaci v rámci kompetenčních možností členských obcí MAS Nad Prahou  

Pro občany MAS Nad Prahou budou v území k dispozici základní terénní či ambulantní sociální 
služby, které umožňují co nejdříve a co nejúčinněji řešit nepříznivé sociální situace, a to 

především v oblasti podpory při péči o vlastní osobu a řešení sociálních problémů občanů ve 
složité životní situaci 

 

OPATŘENÍ I.1. 

Zajištění základních podpůrných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Jde o podporu poskytování sociálních služeb pečovatelská služba a osobní asistence. Cílem je, 
aby alespoň jedna ze sociálních služeb byla dostupná každému občanovi žijícímu na území MAS 
Nad Prahou, který tuto podporu potřebuje tak, aby mohl co nejdéle žít ve svém domově, mezi 

svými blízkými a pokud možno běžným způsobem života. 
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podporované sociální služby 

pečovatelská služba 

osobní asistence 

odlehčovací služby 

průvodcovské služby 

denní stacionáře 

chráněné bydlení 

raná péče 

domovy pro seniory 

domov se zvláštním režimem 

Aktivita I.1.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Zajištění a podpora dostupnosti pečovatelské služby, terénní odlehčovací služby a 
průvodcovské služby 

Město Neratovice zajišťuje a významně podporuje poskytování pečovatelské služby a terénní 
odlehčovací služby pro občany města prostřednictvím smluvního zajištění služby, 
prostřednictvím dotací podporuje poskytovatele asistenčních a průvodcovských služeb a služeb 
rané péče. Dojde ke sloučení terénní pečovatelské služby a služby osobní asistence u 
poskytovatelů, kteří mají registrovány obě služby. Tyto služby dle zákona poskytují shodné úkony 
a jejich sloučením dojde ke zjednodušení administrativy pro poskytovatele a umožní větší využití 
pracovních úvazků, zvýšení efektivity služby apod. 

V každé obci v celém území bude dostupná minimálně 1 nabídka poskytovatele pečovatelské 
služby, příp. osobní asistence, pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Obce za tímto 
účelem podporují poskytovatele sociálních služeb (smluvní zajištění, dotace, žádosti občanů, 
žádosti poskytovatelů), čímž zajišťují dostupnost služby pro své občany a umožňují naplnění 
povinnosti vícezdrojového financování sociální služby 

cíl: 

udržení a postupné navyšování podpory pečovatelských služeb v 
závislosti na demografickém vývoji, udržení průvodcovské služby 

parametr: nárůst financování do roku 2023 o 10 % 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů: 
42 milionů Kč / 1 rok Neratovicko  
50 miliónů Kč /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj  

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita I.1.2. Neratovicko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Poskytování služeb denního stacionáře, odlehčovacích služeb, chráněného bydlení, domovů 
pro seniory 

Na území ORP Neratovice bude pokračovat podpora a poskytování služeb denního stacionáře, 
odlehčovacích služeb a chráněného bydlení prostřednictvím příspěvku zřizovatele a dotací 
města. Přípustné je průběžné posilování rozpočtu i kapacit služeb v závislosti na provozních 
možnostech a možnostech navýšení kapacit služeb v krajské síti sociálních služeb. 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

31 
 

cíl: 
udržení a postupné navyšování podpory denního stacionáře, 
odlehčovacích služeb a chráněného bydlení v závislosti na 
demografickém vývoji 

parametr: nárůst financování do roku 2023 o 5 % 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů:  Cca 36 milionů Kč / 1 rok Neratovicko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, příspěvek měst a obcí v ORP 
k individuálnímu uživateli, dotace SČK, HF SČK, jiný zdroj 

zodpovědnost: město Neratovice 

Investiční aktivita 
I.1.3. 

Neratovicko a 
Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: externí dotace, rozpočet města 

Podpora vzniku nové sociální služby – krátkodobá pobytové zařízení typu denní stacionář a 
pobytová odlehčovací služba 

Na území Neratovicka bude podpořen vznik pobytové formy odlehčovací služby krátkodobé 
pobytové služby především seniorům, které umožní zajistit část péče o tyto osoby mimo domácí 
prostředí v období, kdy se pečující rodina či blízcí nemohou klientovi věnovat. 

Projekt vzniku zařízení pobytová odlehčovací služba zahrnuje fáze: volba lokality, zajištění 
pozemků a budovy, vytvoření partnerství veřejného a neziskového sektoru, jednání a nastavení 
vztahů s poskytovatelem, jednání s SČK a zajištění potřebných kapacit v krajské síti, příprava a 
realizace investičního projektu, zahájení a udržení provozu zařízení 

V oblasti Líbeznicka/Odolenavodska vznikne nové zařízení sociálních služeb zajišťující 
ambulantní denní odlehčovací služby především seniorům, které umožní zajistit část péče o tyto 
osoby mimo domácí prostředí a zároveň jim poskytne aktivizační činnosti zvyšující jejich 
začlenění do společnosti 

Projekt vzniku zařízení typu denní stacionář zahrnuje fáze: volba lokality, zajištění pozemků a 
budovy, vytvoření partnerství obcí, jednání a nastavení vztahů s poskytovatelem, jednání s SČK 
a zajištění potřebných kapacit v krajské síti, příprava a realizace investičního projektu, zahájení 
a udržení provozu zařízení 

cíl: 

Vytvoření alespoň dvou zařízení v celém území, které umožní zajistit 
podporu seniorům v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinám 

parametr: poskytovaná sociální služba typu denní stacionář v území s kapacitou 
min. 15 klientů 
poskytovaná sociální služba pobytová forma odlehčovací služby v území s 
kapacitou min. 8 lůžek 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů: 
36 milionů Neratovicko (lze v rámci přístavby DZR)  
15 miliónů Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj, dotace ESF 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Investiční aktivita 
I.1.4. Neratovicko zdroj: externí dotace, rozpočet města 

Podpora vzniku nové sociální služby –domov se zvláštním režimem 
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V oblasti Neratovicka vznikne nové zařízení sociálních služeb zajišťující specializovanou péči, 
která umožní zajistit vysokou míru podpory především seniorům s těžkým zdravotním či 
kombinovaným postižením (se syndromem demence) a dále dospělým osobám se získaným 
zdravotním postižením, které potřebují vysokou míru podpory a zároveň jsou nebo v minulosti 
byly závislé na alkoholu či jiných návykových látkách. Služba DZR pro seniory bude zajišťovat 
nepřetržitou ošetřovatelskou péči, podmíněnou 24 hodinovou dostupností sestry v zařízení pro 
klienty DZR. 

Projekt vzniku zařízení domova se zvláštním režimem pro seniory zahrnuje rozšíření prostor 
stávajícího domova pro seniory v Neratovicích: jednání s SČK a zajištění potřebných kapacit v 
krajské síti, příprava a realizace investičního projektu, zahájení a udržení provozu zařízení. Služba 
DZR pro dospělé osoby bude realizována jako bydlení s rysy domácnosti s kapacitou min. 6 osob. 
Projekt zahrnuje: vytipování vhodné lokality, domu nebo bytů, jednání s SČK o potřebných 
kapacitách v síti, přípravu a realizaci projektu, zajištění provozu a jeho udržení 

cíl: 

Vytvoření alespoň jednoho zařízení v celém území, které umožní zajistit 
podporu seniorům a OZP v nepříznivé sociální situaci  

parametr: poskytovaná sociální služba v území s kapacitou min. 20 lůžek 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů:  80 milionů Neratovicko na přístavbu DKE/ 10 milionů na DZR pro OZP 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, dotace SČK, HF SČK, jiný zdroj, příspěvek 
města, obce na individuálního uživatele 

zodpovědnost: Město Neratovice 

 

OPATŘENÍ I.2. 

Zajištění dostupnosti základní podpory ohrožených osob v jejich přirozeném prostředí 

Jde o podporu poskytování odborných poradenských služeb a terénních programů, příp. za 
pomoci služeb NZDM a SAS pro rodiny s dětmi. Cílem je zajistit co nejúčinnější a nejvčasnější 

podporu ohroženým osobám přímo v jejich přirozeném prostředí. 

podporované sociální služby 

odborné sociální poradenství 

terénní programy 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
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Aktivita I.2.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora poskytování odborného sociálního poradenství 

Na území ORP Neratovice bude pokračovat podpora a poskytování odborných poradenských 
služeb – občanská poradna, dluhová poradna, poradna pro mezilidské vztahy. Podpora se v 
průběhu času dokáže zaměřovat na identifikované sociální problémy jako je dluhové 
poradenství, problematika finanční gramotnosti, prevence, oblast zaměstnávání. 

Na území Líbeznicka/Odolenavodska bude pokračovat podpora poskytování odborného 
poradenství. Dále bude podpořeno zajištění služby odborného bezplatného poradenství, které 
bude dostupné každé osobě, která bude potřebovat, minimálně jednou měsíčně. Poradenství 
bude zaměřeno zejména na oblast dluhové problematiky, finanční gramotnosti, zaměstnávání, 
rodinné poradenství a sociální poradenství.   
cíl: 

poskytování služeb odborného sociálního poradenství (OSP) alespoň v 
min. rozsahu, a to na bázi bezplatné občanské poradny 

parametr: 
min. udržení rozsahu poradenských služeb na Neratovicku, zajištění 
poskytování služeb OSP min. v rozsahu 1 poradenského dne/týden v min. 
1 poradenském místě 

cílové skupiny: osoby ohrožené soc. vyloučením, rodiny s dětmi, senioři, osoby se 
zdravotním postižením 

odhad nákladů: 
 2 500 000.- Kč / 1 rok Neratovicko 
 1 milion /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj, smluvní plnění 

zodpovědnost: město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita I.2.2. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora poskytování NZDM, SAS pro rodiny s dětmi a terénních programů 

Na území Neratovicka bude zajištěno v rámci posilování kapacit služeb krajské sítě poskytování 
terénní sociální práce ve vybraných lokalitách obcí v ORP, dojde k rozšíření cílových skupin, 
kterým je služba poskytována, dojde ke sloučení terénních sociálních služeb, které bude 
reagovat na aktuální potřeby dětí, rodin a jedinců ohrožených sociálním vyloučením a dojde ke 
zjednodušení administrativy, efektivnějšímu využití pracovních úvazků apod. 

Na území Líbeznicka/Odolenavodska bude zajištěno v rámci posilování kapacit služeb krajské 
sítě poskytování terénních programů ve vybraných lokalitách, a to pro ohrožené děti a mládež 
(včetně protidrogového zaměření) a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (především 
ztráta bydlení).  

cíl: 

zajištění terénní podpory v problémových lokalitách a pro ohrožené 
osoby v jejich přirozeném prostředí 

parametr: min. udržení rozsahu terénních sociálních služeb na Neratovicku, zajištění 
poskytování služeb v terénu min. v rozsahu 1 dne poskytování 
služby/týden v pro min. 2 cílové skupiny v problémových lokalitách 
Líbeznicka a Odoenavodska  

cílové skupiny: osoby ohrožené soc. vyloučením, děti a mládež, osoby ohrožené 
závislostmi 
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odhad nákladů: 
 2 300 000.- Kč / 1 rok Neratovicko  
1 milion Kč /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 

Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj, smluvní plnění, dotace z národních či krajských zdrojů 
(mimo sociální služby) 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Investiční aktivita 
I.2.2. Neratovicko zdroj: externí dotace, rozpočet města 

Podpora a rozvoj preventivních sociálních a návazných služeb  - Centrum prevence 
kriminality a dopravní bezpečnosti v ORP Neratovice  

V Neratovicích dojde k vytvoření vhodných prostor tvořících centrum v určené lokalitě, 
sdružující služby sociální prevence (NCDM, SAS, TP), odborné bezplatné sociální (především 
dluhové) poradenství, specializovaného pracovníka pro výkon prevence kriminality a dopravní 
bezpečnosti zajišťující komplexní podporu a pomoc jedincům, rodinám s dítětem či dětmi, 
mladým dospělým do 26 let, osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám ohroženým 
závislostmi, ohroženým dětem a mládeži, v terénu, v přirozeném prostředí i ambulantní formou.  
Centrum (objekty centra) bude poskytovat poradenství, volnočasové, vzdělávací a preventivní 
aktivity a klubovou činnost pro děti a mládež. Součástí bude zřízení prostor pro sociální šatník, 
balíčky materiální pomoci a udržení pomoci osobám bez přístřeší a nároku na sociální dávky 
v zimě formou jednoho teplého jídla denně. 

Projekt vzniku zařízení zahrnuje zajištění vhodných prostor pro poradenskou a klubovou činnost, 
navýšení pracovního úvazku min. 1.0: jednání s SČK a zajištění potřebných kapacit v krajské síti, 
příprava a realizace investičního projektu, zahájení a udržení provozu zařízení 

cíl: Zajištění terénní podpory v problémových lokalitách a pro ohrožené 
osoby v jejich přirozeném prostředí, nabídka volnočasových aktivit a 
klubové činnosti pro ohrožené děti a mládež 

parametr: poskytovaná sociální služba dostupná v celém ORP Neratovice min. 2 x 
týdně, nabídka aktivit pro ohrožené děti a mládež po – pá 

cílové skupiny: Osoby, rodiny ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené děti a mládež, 
osoby ohrožené závislostmi, rodiny s dítětem, dětmi 

odhad nákladů:  1 400 000.- Kč/ 1 rok  

financování: 
Rozpočet města Neratovice, MAS, dotace SČK, HF SČK, jiný zdroj, smluvní 
plnění, dotace z národních či krajských zdrojů (mimo sociálních služeb) 

zodpovědnost: město Neratovice 

Aktivita I.2.3 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: externí dotace 

Posílení sociální práce v obcích 

V obcích na území ORP Neratovice bude zajištěn reálný výkon terénní sociální práce min. 1 x 
týdně v každé obci, spočívající v působení sociálních pracovníků v problémových lokalitách, 
vyhledávání občanů v nepříznivé sociální situaci, zajištění či zprostředkování potřebné pomoci 
pro tyto osoby, zajištění odborného poradenství, konzultací, výměny informací a dobré praxe 
mezi zapojenými představiteli těchto obcí. 

V Neratovicích bude min. zachován rozsah terénní sociální práce – senioři a osoby se zdravotních 
postižením, romská menšina, osoby se sociálním vyloučením, protidrogová prevence 

Na území Líbeznicka/Odolenavodska bude zajištěn výkon terénní sociální práce pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením v rozsahu min 1 den týdně ve vytipované lokalitě 

cíl: 

zajištění aktivitní sociální práce s ohroženými osobami přímo v terénu 
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parametr: zajištění výkonu terénní sociální práce v rozsahu min. 1,0 úvazku v 
zapojených obcích, v Neratovicích min. navýšení 1,0 úvazku terénních 
sociálních pracovníků 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené, 
rodiny s dětmi 

odhad nákladů: 
 3 500 000.- / 1 rok Neratovice 
 1 240 000 Kč /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj, ESF, smluvní plnění 

zodpovědnost: město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Rozvojová aktivita 
I.2.3. Líbeznicko a Odolenavodsko 

zdroj: externí dotace, rozpočet měst a 
obcí 

Sdílený sociální pracovník 

Na území Líbeznicka/Odolenavodska bude zajištěno poskytování terénní sociální práce pro celé 
území se zaměřením na působení v problémových lokalitách, vyhledávání občanů v nepříznivé 
sociální situace, poskytnutí základního odborného poradenství v sociální oblasti a zajištění či 

zprostředkování potřebné pomoci pro tyto osoby 

cíl: 

zajištění aktivitní sociální práce s ohroženými osobami přímo v terénu 

parametr: zajištění výkonu terénní sociální práce v rozsahu min. 1,0 úvazku v 
zapojených obcích 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osobyohrožené sociálním 
vyloučením, rodiny s dítětem či dětmi, jednotlivci, osoby ohrožené 
závislostí na návykových látkách, osoby ohrožené nepříznivou sociální 
situací 

odhad nákladů: 1 milion 

financování: 
dotace SČK, ESF prostřednictvím MAS, rozpočet měst a obcí MAS, jiný 
zdroj,  

zodpovědnost: Odolena Voda 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. PRIORITNÍ OBLAST II: NÁVAZNÉ SLUŽBY 

Strategický cíl I: Zajištění a podpora návazné sociální a zdravotní pomoci pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením a pomáhající profese 
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Na území MAS Nad Prahou budou zajištěny další podpůrné služby a činnosti, které umožní 
řešení nepříznivých sociálních situací svých občanů a předcházení jejich vzniku zejména v 

oblasti bydlení, paliativní péče, stravování a dopravy seniorů a zdravotně postižených, dále 
podpůrných aktivit pro pečující a pomáhající profese a činnosti pracovníků městských a 

obecních úřadů 

 

OPATŘENÍ II.1. 

Podpora řešení bytové situace ohrožených skupin – systém prostupného  bydlení 

Jde o podporu v oblasti zajištění bydlení pro nejohroženější skupiny obyvatel – seniory, 
zdravotně postižené, sociálně slabé, rodiny a osoby v krizi. Smyslem realizace opatření je 
podpora samostatnosti a nezávislosti seniorů a osob se ZP zajištěním adekvátního bydlení a také 
řešení kritické bytové situace sociálně slabých občanů (např. samoživitelek, osamělých osob) či 
řešení akutní krize v rodině (týrání, zneužívání) a předcházení či řešení ztráty bydlení příp. 
přežívání v ubytovnách.  

podporované aktivity 

krizové bydlení 

byty zvláštního určení 

sociální bydlení 

azylové bydlení pro matky s dítětem, dětmi 

 

Investiční aktivita 
II.1.1. 

Neratovicko a 
Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora a zřízení systému prostupného bydlení : 
Podpora a zřízení krizového bydlení 

V Neratovicích byl do loňského roku k dispozici jeden "holobyt", v dalších územích není podobné 
zařízení k dispozici. 

Dojde k vyčlenění min. 2 bytů z bytového fondu obcí a měst na území MAS Nad Prahou pro řešení 
akutních krizových situací ohrožených osob, kterým bude možno zajistit přechodné krátkodobé 
ubytování. 

cíl: 

vytvoření minimální kapacity "krizového" bydlení pro řešení akutních 
bytových problémů ohrožených osob (rodin) 

parametr: 
obnova "krizového" bytu v Neratovicích, existence alespoň 3 "krizových" 
bytů v území MAS Nad Prahou (alespoň jeden v území 
Líbeznicka/Odolenavodska) 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

37 
 

cílové skupiny: osoby sociálně vyloučené, rodiny s dětmi 

odhad nákladů: 
 150 000.- Kč Neratovice 
 500 000,- Kč Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK,  
jiný zdroj, dotace z národních či krajských zdrojů (mimo sociální služby) 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Investiční aktivita 
II.1.2. Neratovicko zdroj: vícezdrojové 

Podpora a zřízení systému prostupného bydlení : 
Podpora výstavby a zřizování bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se ZP 

Jde o rozšiřování nabídky bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
ve městech a obcích MAS Nad Prahou. Byty jsou určeny pouze pro znevýhodněné, především 
osoby se zdravotním postižením a seniory, jejichž současné bydlení jim neumožňuje zajistit 
životní potřeby či kontakt se společenským prostředím a jejichž situace umožňuje vypracování 
individuálního plánu s poskytovatelem pečovatelské služby. Podpora bude dále zaměřena na 
osamělé osoby, osoby sociálně slabé či s kumulací hendikepů. Byty zvláštního určení budou mít 
zajištěnu dostupnost pečovatelské služby či služby osobní asistence. 

cíl: 
Zajištění bydlení osobám, které ve stávajícím prostředí nemohou žít 
samostatně a nezávisle. Byty zvláštního určení jim poskytnou 
bezbariérové přístupy a dostupnost základních služeb a kontakt se 
společenským prostředím 

parametr: vznik alespoň 1 domu s byty zvláštního určení (s max. kapacitou 20 bytů) 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů: V závislosti na zvoleném řešení 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, MAS, dotace SČK, jiný zdroj, dotace 
národních či krajských zdrojů (mimo sociální služby) 

zodpovědnost: město Neratovice 

Investiční aktivita 
II.1.3. 

Neratovicko a 
Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: vícezdrojové 

Podpora a zřízení systému prostupného bydlení : 
Výstavba a zřizování sociálních bytů 

Sociální bydlení stále není systémově řešeno z centrální úrovně. Nicméně v lokalitách zejména 
se sídlištní zástavbou a vyšším výskytem sociálně nepříznivých situací je nezbytné zřizovat 
sociální byty pro osoby a rodiny, které zatím nejsou schopny si zajistit na trhu přiměřené bydlení. 

Sociální byty budou určeny pro osoby a rodiny, které aktivně řeší svou sociální situaci, jejich 
příjmy či sociální status jim zatím neumožňují získání bydlení na trhu. Zároveň však dodržují 
pravidla soužití a užívání pronajatého bytu. Součástí aktivity je přípravná fáze, získání pozemků, 
příprava projektové dokumentace, samotná realizace stavby a správa budov(y) po dokončení. 
Byty lze budovat také v souvislosti s jinou investiční aktivitou tohoto plánu. 

cíl: 

zajištění přiměřeného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve 
střednědobém horizontu 

parametr: vznikne min. 10 sociálních bytů v Neratovicích a 5 v dalších městech a 
obcích MAS  

cílové skupiny osoby sociálně vyloučené, rodiny s dětmi 
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odhad nákladů: 
15 milionů Neratovice 
5 milionů Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování 

Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
jiný zdroj, dotace národních či krajských zdrojů (mimo sociální služby), 
ESF prostřednictvím MAS, smluvní plnění 

zodpovědnost: město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Investiční aktivita 
II.1.4. Neratovicko zdroj: vícezdrojové 

Podpora a zřízení systému prostupného bydlení : 
Výstavba a zřizování azylových bytů 

Azylový dům pro matky s dětmi - V oblasti Neratovicka bude zpracován projekt, jehož cílem je 
vznik zařízení, které poskytne pobytovou službu na přechodnou dobu matkám s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Azylové bydlení je určeno pro matky s nezletilými dětmi nebo těhotné ženy, které se ocitly 
z různých důvodů bez přístřeší a potřebují pomoc  v  překlenutí krizové životní situace spojené 
se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Byty lze budovat také v souvislosti s 
jinou investiční aktivitou tohoto plánu. 

cíl: 

zajištění přiměřeného bydlení pro matky s nezletilými dětmi  

parametr: 

vzniknou min.  2 azylové  byty v Neratovicích  

cílové skupiny matky s dětmi v krizi, těhotné ženy v krizi 

odhad nákladů: 2 miliony Neratovice 

financování 
Rozpočet města Neratovice, MAS, dotace SČK, jiný zdroj, dotace 
národního či krajského zdroje (mimo sociální služby), smluvní plnění 

zodpovědnost: město Neratovice 

 

OPATŘENÍ II.2. 

Podpora zdravotní a návazné pomoci pro seniory a osoby se ZP 

Jde o podporu jednak v oblasti zajištění paliativní péče pro občany žijící na území MAS Nad 
Prahou a jednak o podporu v oblasti stravování a dopravy pro seniory a osoby se ZP za účelem 

zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti, prevence vzniku nepříznivých sociálních situací a 
zvýšení dostupnosti dalších služeb pro tyto občany. Součástí opatření je i zajištění 

podporovaných forem zaměstnávání pro osoby se ZP. 

podporované aktivity 

Mobilní, pobytová a domácí hospicová péče 

doprava pro seniory a osoby se ZP 
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stravování pro seniory a sociálně znevýhodněné 

podporované zaměstnávání 

 

Rozvojová aktivita 
II.2.1. Neratovicko zdroj: vícezdrojové 

Podpora a zajištění mobilní hospicové péče 

Na území Neratovicka bude k dispozici 24 hodin dostupná domácí a mobilní hospicová péče 
zajišťující maximální kvalitu života a důstojné dožití pro všechny občany, kteří si přejí prožít závěr 
života v domácím prostředí a jejich blízcí se o něj chtějí a mohou celodenně starat. Hospicová 
péče bude poskytovat služby odborného lékaře, paliativní sestry, nutričního terapeuta, 
sociálního pracovníka, psychoterapeuta a pečovatelek. 

Rozvojová aktivita zahrnuje jednání s poskytovateli hospicové péče, zpracování projektu, 
financování projektu, jednání s SČK o počtu kapacit v krajské síti. 

cíl: Každému občanu na území ORP bude 24 hodin dostupná domácí 
hospicová péče stávající z týmu odborníků, kteří budou poskytovat 
komplexní podporu a pomoc celé rodině 

parametr: 

Kvalitní a důstojné dožití doma v péči rodiny 

cílové skupiny Osoby v paliativní péči, osoby s nevyléčitelnou nemocí v konečné fázi 

odhad nákladů: 1 milion  

financování 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí v ORP, programové 
dotace, MAS, dotace národních a krajských zdrojů (mimo sociální služby) 

zodpovědnost: město Neratovice 

Aktivita II.2.1. Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: OP Z 

Zajištění hospicové péče 

Pro občany MAS Nad Prahou bude zajištěno poskytování terénní paliativní péče pro zajištění 
důstojnosti a potřeb klientů i potřeb blízkých. Obce se zapojí do podpory hospicové péče při 
propagaci a také finanční podporou.  

Cíl: 

zajištění dostupnosti paliativní péče 

parametr: služba je v terénní formě dostupná každému oprávněnému žadateli na 
území MAS 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů: 1 500 000,-  Kč 

financování: Rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, HF SČK, jiný zdroj 

zodpovědnost: MAS, města a obce MAS 

Aktivita II.2.2. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora specializované dopravy pro seniory a osoby se ZP 
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Jde o podporu služeb typu senior taxi (apod.) pro obyvatele obcí a měst MAS Nad Prahou, 
seniorů a osob se zdravotním postižením. Zapojené obce a města poskytují příspěvek na zajištění 
služby pro své občany za předem stanovených podmínek. Žádoucí je rozšíření služby pro 
dopravu imobilních osob a osob upoutaných na invalidní vozík, rozšíření provozní doby a 
poskytování služby také do dalších obcí. 

Na Neratovicku bude pokračovat podpora dopravy pro děti se zdravotním postižením při cestách 
do škol. Dojde k rozšíření vozového parku dopravní služby Autosen o vozidlo pro dopravu 
imobilních osob a osob upoutaných na invalidní vozík, rozšíření provozní doby a poskytování 
služby do dalších min. 2 obcí. 

Na Odolenavodsku a Líbeznicku bude pokračovat podpora v obcích, kde mají senior taxi již 
zavedeno (Odolena Voda, Klecany, Měšice, Líbeznice, Předboj, Bašť). Žádoucí je rozšíření 
dopravní služby do obcí, kde ještě není zavedena. 

cíl: 

zvýšení dostupnosti služeb, školských zařízení a zajištění kontaktu 
podpořených osob se společenským prostředím 

parametr: služba typu senior taxi bude dostupná min. pro3 další obce, bude 
dostupné vozidlo pro přepravu imobilních osob a osob na invalidním 
vozíku, provozní doba se rozšíří, zůstane zachována doprava pro děti se 
ZP 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů: 
 700 000.-/1 rok Neratovicko 
1 500 000,-/1. rok Líbeznicko a OdolenaVodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
jiný zdroj, smluvní plnění, programové dotace,  

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita II.2.3. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora stravování pro seniory a sociálně slabé občany 

Jde o podporu dostupnosti výhodných stravovacích služeb (tj. v cenách odpovídajícím 
aktuálnímu ceníku pečovatelské služby) pro seniory dle možností jednotlivých obcí mimo rámec 
poskytování pečovatelské služby především pro seniory, osoby se zdravotním postižením či 
znevýhodněním a pro osoby sociálně slabé. 

Zapojené obce a města volí pro ně vhodné způsoby odpovídající místním podmínkám, zajištění 
ve školských zařízeních, v místním stravovacím zařízení veřejného i soukromého charakteru, 
dovoz specializovanou firmou/organizací se zohledněním minimálního (příp. žádného) dopadu 
na obecní rozpočty. 

cíl: 

plošná podpora dostupnosti obědů pro seniory a osoby sociálně slabé 

parametr: v každé z obcí bude k dispozici nabídka dostupných obědů  

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

odhad nákladů: 
 10 000.- Kč/1 rok Neratovicko  
250 000 Kč/ 1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace SČK, 
HF SČK, jiný zdroj, programové dotace, ESF 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita II.2.4. Neratovicko zdroj: rozpočet města 
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Podporované zaměstnávání pro osoby se ZP 

Na území Neratovicka bude nadále podporováno zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím veřejně prospěšných prací. V rámci aktivity je možné poskytnout podporu na 
další aktivity vedoucí ke zvýšení příležitostí pro vstup na trh práce pro osoby se zdravotním 
postižením. 

cíl: 

aktivizace a podpora vstupu a začlenění na trh práce pro osoby se 
zdravotním postižením 

parametr: udržení min. 20 vyčleněných pracovních míst, zřízení min. 1 nového místa 

cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením 

odhad nákladů:  350 000/1 rok Neratovice 

financování: 
rozpočet města Neratovice, dotace z národních a krajských zdrojů (mimo 
sociální služby) 

zodpovědnost: město Neratovice 

 

OPATŘENÍ II.3. 

Podpora pomáhajících a podpora výkonu sociální práce v obcích 

Jde o aktivity jednak v oblasti podpory (neformálně) pečujících a pomáhajících osob, a to 
především osob, které v domácím prostředí pečují o blízkou osobu a také osob, které zajišťují 

výkon veřejného opatrovnictví bez patřičného zázemí (menší obce). Dále jde o navýšení 
působení sociálních pracovníků obcí v terénu, v kontaktu s ohroženými skupinami s aktivním 
vyhledáváním osob v nepříznivé sociální situaci a zajištěním alespoň základního poradenství. 

Lze propojit s jinou předchozí aktivitou. 

podporované aktivity 

vzdělávací aktivity 

poradenské a konzultační činnosti 

sociální práce obcí 

 

Aktivita II.3.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: externí dotace 

Zajištění podpory pro pomáhající 

Jde o realizaci aktivit směřujících k podpoře pečujících osob v oblasti zvyšování jejich 
kompetencí, poskytování odborného poradenství a konzultací, sdružování a vzájemné podpory 
pečujících mezi sebou i pečujících s ostatními obyvateli.Pro doma pečující obyvatele Líbeznicka 
a Odolenavodskabude dostupná podpůrná pomoc např. formou setkávání pro pečující. 
V Neratovicích bude dále podporováno setkávání rodinných pečujících.  

Jde o realizaci podpůrných aktivit pro představitele obcí vykonávající veřejné opatrovnictví v 
oblasti vzdělávání, odborného poradenství a konzultací a výměny informací a dobré praxe mezi 
zapojenými představiteli těchto obcí.  

cíl: 

zlepšení podmínek pro pečující osoby a veřejné opatrovnictví, zajištění a 
zprostředkování nezbytné podpory 

parametr: 1 projekt – podpora pečujících, 1 projekt – podpora veřejných 
opatrovníků 
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cílové skupiny: pečující osoby, veřejní opatrovníci 

odhad nákladů: 
 50 000.- /1 rok Neratovicko 
100 000,- Kč/1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, ESF, programové 
dotace 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 
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1.1.2. PRIORITNÍ OBLAST III: KOMUNITNÍ ŽIVOT 

Strategický cíl I: Zajištění a podpora institucí a aktivit, které podporují komunitní život, 
mezigenerační sounáležitost, rodiny a rodinný život, trávení volného času rodin, dětí, 

mládeže a ohrožených skupin obyvatel 

Na území MAS Nad Prahou budou postupně posilovány instituce a formální i neformální 
aktivity, které podporují začlenění ohrožených skupin obyvatel a preventivně působí proti 

vzniku nepříznivých sociálních situací 

 

OPATŘENÍ III.1. 

Podpora činnosti a vzniku center aktivit v komunitách 

Jde o podporu činnosti a vzniku nových komunitních, rodinných, mateřských center a center 
volného času, klubů pro seniory a osoby se ZP. Podpora je vázána na realizaci aktivizačních, 

motivačních a preventivních činností, podporu mezigenerační sounáležitosti a vzdělávání 
ohrožených skupin obyvatel vč. podpory předškolních dětí 

podporované instituce 

mateřská centra 

dětské skupiny 

rodinná centra 

komunitní centra 

centra volného času 

svépomocné skupiny 

dům dětí a mládeže 

kluby aktivit pro předškolní děti 

kluby pro seniory a osoby se ZP vč. pečujících osob 

 

Aktivita III.1.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora činnosti stávajících center 
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Jde o podporu činnosti stávajících komunitních, rodinných, mateřských center a center 
volného času, domů dětí a mládeže, klubů pro seniory a osoby se ZP, které jsou provozovány v 

obcích a městech na území a které přispívají k začlenění, aktivizaci a motivaci osob cílových 
skupin 

cíl: 

aktivizace a motivace osob cílových skupin a prevence vzniku nepříznivé 
sociální situace 

parametr: aktivní činnost všech existujících institucí 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 
 700 000.- / 1 rok Neratovicko  
1 milion /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 

Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, jiný zdroj, 
programové dotace, dotace z národních a krajských zdrojů (mimo sociální 
služby) 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Investiční aktivita 
III.1.2. 

Neratovicko a 
Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: externí dotace 

Podpora a zajištění vzniku nových center ve vybraných lokalitách 

Jde o podporu a zajištění vzniku nových komunitních, rodinných, mateřských center a center 
volného času, domů dětí a mládeže, klubů pro seniory a osoby se ZP ve vybraných lokalitách v 
území MAS Nad Prahou. Projekt vzniku zařízení zahrnuje fáze: volba lokality, zajištění pozemků 
a budovy, vytvoření partnerství obcí, jednání a nastavení vztahů s provozovatelem (nájemci), 
příprava a realizace investičního projektu, zahájení a udržení provozu zařízení 

cíl: 
rozšíření možností pro aktivizaci a motivaci osob cílových skupin a 
preventivní činnost v oblasti předcházení vzniku nepříznivých sociálních 
situací 

parametr: vznik min. 2 zařízení na území MAS Nad Prahou 
Líbeznicko/Odolenavodsko a min 1 zařízení Neratovicko 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 
4 miliony Neratovicko 
6 milionů Líbeznicko/Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dsmluvní 
plnění, jiný zdroj, ESF 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

 

OPATŘENÍ III.2. 

Podpora aktivizačních a motivačních aktivit a prevence vzniku nepříznivých sociálních situací 

Jde o podporu realizace aktivizačních, motivačních a preventivních činností, mezigenerační 
sounáležitosti, vzdělávacích a poradenských aktivit, smysluplného trávení volného času dětí a 

mládeže a doučování ohrožených a znevýhodněných dětí 
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Aktivita III.2.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: smíšený 

Realizace aktivit podporujících mezigenerační sounáležitost 

Jde o realizaci aktivit, které spojují rozdílné cílové skupiny obyvatel (např. seniory s dětmi) za 
účelem dosažení společně sdílených cílů. Společné aktivity jsou přínosné pro všechny 
zúčastněné skupiny a podporují sounáležitost obyvatel v obcích a městech MAS Nad Prahou. 
Může jít o mezigenerační setkávání, exkurze studentů do domovů pro seniory nebo osoby se 
zdravotním postižením, návštěvy osamělých seniorů či projekty typu "náhradní babička", 
„adopce seniorů“. Některé aktivity budou uskutečněny v rámci pravidelných akcí pořádaných 
v obcích.   
cíl: 

posílení vzájemné sounáležitosti cílových skupin a prostřednictvím jejich 
zapojení řešení lokálních problémů či nedostatků 

parametr: realizace alespoň 1 projektu mezigeneračního charakteru 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů:  Bez přímých nákladů 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, ESF, 
programové dotace 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita III.2.2. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: smíšený 

Podpora a realizace vzdělávacích a poradenských aktivit pro ohrožené skupiny obyvatel vč. 
doučování ohrožených a znevýhodněných dětí 

Jde o podporu a realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit pro ohrožené skupiny obyvatel, 
které se týkají především: finanční a občanské gramotnosti, prevence kriminality, bezpečnosti 
fyzické i kybernetické, asertivity seniorů vůči agresivním obchodníkům, zvyšování 
informovanosti ohrožených skupin, vzdělávání a zájmová činnost  seniorů (odborné, PC kurzy, 
jazykové kurzy apod.). Součástí podporovaných aktivit je podpora vzdělávání a zvyšování 
kompetencí zejména ohrožených obyvatel (např. seniorů, nízkokvalifikovaných osob) vedoucí 
k jejich samostatnému a zodpovědnému chování a jednání, dále také podpora vzdělávání pro 
znevýhodněné děti a mládeže formou doučování 

cíl: 

zvýšení kompetencí osob cílových skupin a prevence vzniku nepříznivých 
sociálních situací 

parametr: realizace 20 aktivit / 1 rok Neratovicko 
realizace min. 10 aktivit/ 1 rokLíbeznicko/Odolenavodsko 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 
 80 000.- Kč/ 1 rok Neratovicko 
 40 000,- Kč/ 1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 
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financování: 

Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, 
programové dotace, dotace z národních a krajských zdrojů (mimo sociální 
služby) 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita III.2.3. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora realizace aktivizačních, především fyzických aktivit pro ohrožené skupiny obyvatel 

Jde o realizaci jednorázových i průběžných aktivit, které směřují k zajištění smysluplného trávení 
volného času cílových skupin, podporují jejich fyzickou či duševní aktivitu, poznávání nových 
prostředí, např. příměstské tábory, cvičení, rekondiční pobyty a zájezdy seniorů a osob se 
zdravotním postižením, aktivity specificky zaměřené na cílové skupiny (např. děti se zdravotním 
postižením, děti ze sociálně slabých rodin). 

cíl: 

zajištění aktivního trávení volného času pro osoby cílových skupin 

parametr: realizace min. 10 aktivit/rok v každém územích 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 
100 000/ 1 rok  Neratovicko 
100 000,- Kč/ 1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, ESF, 
programové dotace 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita III.2.4. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora realizace pravidelných organizovaných i neorganizovaných aktivit pro děti a mládež 

Jde o podporu a realizaci aktivit zajišťujících smysluplné trávení volného času dětí a mládeže v 
organizované i neorganizované podobě. Může jít o jednorázové i kontinuální činnosti. Součástí 
aktivity je též vytváření či poskytnutí prostředí pro neformální setkávání mladých.  
cíl: 

zajištění aktivního trávení volného času pro osoby cílových skupin 

parametr: realizace min. 10 aktivit/rok v každém území 

cílové skupiny: rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 
 30 000/ 1 rok  Neratovicko  
30 000,- Kč / 1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování: 
Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, ESF, 
programové dotace, smluvní plnění 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS  

Aktivita III.3.1. 
Neratovicko a 
Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: rozpočty obcí a měst 

Podpora dobrovolnických aktivit 

Na území Neratovicka vzniknou min. 2 nové formální či neformální, kontinuální nebo 
jednorázové dobrovolnické aktivity zaměřené na vzdělávací či volnočasové aktivity pro ohrožené 
děti a mládež a osoby v nepříznivé sociální situaci. Jde o podporu a realizaci dobrovolnických 
aktivit zajišťujících smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, doučování dětí, návštěvy 
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osamělých seniorů. Součástí aktivity je zajištění spolupráce s vysílající organizací, zaštiťující 
dobrovolnickou činnost s dětmi.  
Na území Líbeznicka/Odolenavodska bude zajištěn koordinátor (i neformální) dobrovolnické 
činnosti. Bude propagována a podporována realizacedobrovolnických aktivit zajišťujících 
smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, doučování dětí, návštěvy osamělých seniorů. 
Může jít o jednorázové i kontinuální činnosti.  

cíl: 

Propojení dobrovolnické činnosti s potřebou cílových skupin, 
mezigenerační solidarita, propojení komunity 

parametr: Dobrovolnická činnost zastřešená vysílající organizací pro děti a mládež, 
seniory 

cílové skupiny: Senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením 

odhad nákladů:  Nejsou přímé náklady 

financování: 

Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS, dotace 
národních a krajských zdrojů (mimo sociální služby), programové dotace, 
smluvní plnění 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Rozvojová aktivita 
III.1.2. Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: externí dotace 

Koordinátor aktivit a mezigenerační spolupráce – animátor 

Na území Líbeznicka a Odolenavodska  - vznikne pozice Koordinátor aktivit a mezigenerační 
spolupráce (Animátor). Animátor bude zajišťovat vzdělávací a poradenské, aktivizační a fyzické 
aktivity pro ohrožené skupiny obyvatel v počtu min. 20 aktivit/1 rok, realizaci aktivit 
podporujících mezigenerační sounáležitost, dobrovolnických aktivit 

cíl: 
rozšíření možností pro aktivizaci, vzdělávání a motivaci osob cílových 
skupin a preventivní činnost v oblasti předcházení vzniku nepříznivých 
sociálních situací 

parametr: Realizace min. 20 aktivit/ 1 rok 

cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

odhad nákladů: 800 000,- Kč 

financování: Rozpočty měst a obcí MAS, MAS, programové dotace, smluvní plnění 

zodpovědnost: Města a obce MAS, MAS 
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1.1.3. PRIORITNÍ OBLAST IV: PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ 

Strategický cíl I: Zajištění a podpora činností, které umožní realizaci komunitního plánu 
sociálních služeb 

MAS Nad Prahou a v jejím rámci sdružené obce budou zajišťovat realizaci opatření, která 
umožní implementaci, vyhodnocení i aktualizaci KPSS v návaznosti na vývoj sociální situace v 

území.  

 

OPATŘENÍ IV.1. 

Průběžné zjišťování potřeb a sociální situace v území a udržitelnost procesu komunitního 
plánování 

Jde o zajištění sběru a vyhodnocování informací o vývoji sociální situace a měnících se 
potřebách osob ohrožených sociálním vyloučením. Opatření zároveň umožní zachování 

kontinuity procesu komunitního plánování. 

 

Aktivita IV.1.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: bez přímých nákladů 

Průběžné zjišťování potřeb a sociální situace v území 

V ORP Neratovice bude zajištěna realizace opatření, průběžné vyhodnocování akčního plánu 
SPRSS, zajištění sběru, vyhodnocování informací o vývoji sociální situace a měnících se potřebách 
osob ohrožených sociálním vyloučením vytvořením pozice koordinátora KPSS.  Pod jeho 
vedením bude realizaci procesu KPSS zajišťovat pracovní skupina (skupiny) v nové podobě, bude 
aktualizován katalog sociálních a návazných služeb, web sociálních a návazných služeb a budou 
aktualizovány aktivity SPRSS. 

Bude průběžně zjišťována sociální situace v obcích a městech na území MAS Nad Prahou. 
Hlavním zdrojem informací jsou reporty a vyjádření sociálních pracovníků obcí, měst a 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Získané informace slouží jako podklad pro 
případnou aktualizaci komunitního plánu či úpravu způsobu realizace aktivit plánu a pro jednání 
se SČK či dalšími partnery 
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cíl: 

zachycení měnících se potřeb obyvatel a včasná reakce na tyto změny 

parametr: roční report o vývoji sociální situace 

cílové skupiny: zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé v partnerství 

odhad nákladů: 
45 000.- / 1 rok Neratovicko 
45 000,- Kč /1 rok Líbeznicko a Odolenavodsko 

financování:  Rozpočet města Neratovice, rozpočty měst a obcí MAS, MAS,  

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita IV.1.2. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: bez přímých nákladů 

Udržitelnost procesu komunitního plánování sociálních služeb 

V ORP Neratovice bude zajištěna realizace opatření, pokračování v procesu komunitního 
plánování vytvořením pozice koordinátora KPSS.  Pod jeho vedením bude realizaci procesu KPSS 
zajišťovat pracovní skupiny v nové podobě, bude zajištěna komunikace mezi zadavateli, 
poskytovateli a uživateli. 

Bude zajištěno pokračování v procesu komunitního plánování sociálních služeb. V rámci 
koordinační skupiny bude sledována implementace KPSS a její hodnocení, posléze i příprava 
plánu na období let 2024–2027. Pracovní skupiny budou v nové podobě zajišťovat realizaci 
jednotlivých především investičních aktivit a rozvojových projektů v rámci dalších aktivit KPSS. 
Zároveň orgány MAS zajistí komunikaci s kompetentními orgány, především SČK, město Brandýs 
n/L - Stará Boleslav pro zajištění podpory při realizaci jednotlivých aktivit KPSS 

cíl: 

zajištění implementace KPSS 

parametr:  Hodnotící zpráva, zápisy ze setkání pracovních skupin 

cílové skupiny: zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé v partnerství 

odhad nákladů: bez přímých nákladů 

financování:  Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

Aktivita IV.1.3. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: bez přímých nákladů 

Zajišťování informovanosti obyvatel o podpoře prostřednictvím sociálních, návazných a 
komunitních služeb 

V oblasti Neratovicka bude zajištěna propagace sociálních a návazných služeb formou účasti na 
akcích města pro veřejnost (Neratovický salon, Svatobarborské trhy apod.), konáním společných 
výstav (knihovna, DDM, sál společenského domu), apod., pravidelně aktualizovaný katalog 
sociálních a návazných služeb bude dostupný všem pomáhajícím pracovníkům a také občanům. 
Informace o službách budou součástí obecních zpravodajů, webových stránek obcí v ORP 
Neratovice, podle potřeby dojde k navýšení počtu stran Listů Neratovic. 

Bude pravidelně aktualizován katalog sociálních, návazných a komunitních služeb pro řešená 
území. Bude k dispozici všem pomáhajícím pracovníkům pro využití při práci s cílovou skupinou 
a také občanům veřejně k dispozici. Sociální a návazné služby budou prezentovány v rámci 
veřejných akcí konaných pod záštitou MAS a obcí v území. Informace o službách součástí 
obecních zpravodajů. 
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cíl: 

zajištění informovanosti o možnostech podpory 

parametr: aktualizovaný katalog služeb, min. 1x za 2 roky 

cílové skupiny: zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé v partnerství 

odhad nákladů: 
30 000 / 2 roky Neratovicko 
 25 000 / 1 rok LíbeznickoaOdolenavodsko 

financování: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

zodpovědnost: Město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

 

OPATŘENÍ IV.2. 

Podpora financování sociálních, návazných a komunitních služeb v území 

Jde o vytvoření sdruženého podpůrného nástroje pro zajištění koordinované podpory 
potřebných sociálních a návazných služeb v území, a to prostřednictvím sociálního fondu MAS 

Nad Prahou. 

 

 

OPATŘENÍ IV.3. 

Podpora realizace investičních aktivit KPSS 

Jde o vytvoření vytváření partnerství zainteresovaných subjektů při realizaci investičních aktivit 
zahrnutých do komunitního plánu sociálních služeb MAS Nad Prahou. Partnerství umožní 

koordinovanou realizaci investičních aktivit v oblasti přípravy, vlastní realizace investiční akce a 
také zajištění provozu a financování vzniklého zařízení 

 

Aktivita IV.2.1. 
Neratovicko a 

Líbeznicko/Odolenavodsko zdroj: bez přímých nákladů 

Vytvoření investičních partnerství  
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Pro realizaci investičních aktivit a rozvojových projektů v rámci dalších aktivit budou v rámci 
struktur KPSS zřizovány pracovní skupiny vytvářející partnerství nezbytné pro realizaci dané 
aktivity či projektu. V partnerství budou zahrnuty především: dotčené obce a města, investor, 
provozovatel či nájemci a uživatelé. Partnerství zajistí vytvoření plánu činností, projektovou 
přípravu vč. případné žádosti o podporu, sleduje samotnou realizaci investice či projektu, 
nastavuje a sleduje provoz, využití a podmínky využití vzniklého subjektu  

cíl: 

koordinovaná realizace investičních aktivit a rozvojových projektů 
naplňujících KPSS 

parametr: roční report o činnosti investičního partnerství  

cílové skupiny: poskytovatelé sociálních a návazných služeb, obce a města 

odhad nákladů: bez přímých nákladů 

financování: město Neratovice, města a obce MAS, MAS 

zodpovědnost: město Neratovice,  města a obce MAS, MAS 
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5. AKČNÍ PLÁN NA OBDOBÍ LET 2019–2023 

Akční plán zahrnuje: 

- Investiční aktivity 

- Rozvojové projekty 

 

Investiční aktivita tvoří v rámci strategie samostatnou aktivitu, zatímco u rozvojového projektu tomu 

tak být nemusí. Investiční aktivita tvoří samostatnou akci spojenou se vznikem či vytvořením prostředí 

pro poskytování nové, rozšiřované sociální, návazné, komunitní služby či činnosti. Její součástí je 

investiční činnost, zpravidla také přípravné práce, projektová příprava, zajištění pozemků, zabezpečení 

využití prostor koncovým poskytovatelem služeb či realizátorem aktivit, zajištění financování provozu 

vznikajícího zařízení, zajištění podpory kompetenčně příslušného subjektu (tj. u sociálních služeb 

Středočeského kraje, v případě obcí ORP Brandýs n/L – Stará Boleslav také tohoto Městského úřadu2) 

a v neposlední řadě je nezbytné zajistit soulad s potřebami cílových skupin uživatelů vznikajícího 

zařízení. 

 

V rámci akčního plánu jsou proto z aktivit strategie rozpracovány jen ty rozvojového charakteru a ty, 

jejichž naplnění vyžaduje hlubší intervence, zejména: 

- mají vyšší finanční nároky  

- vyžadují externí dotační zdroje 

- vyžadují investiční činnost 

- vyžadují koordinaci více subjektů 

- vyžadují zapojení veřejnosti 

- jsou realizovány ve více etapách, resp. všechny etapy nebudou realizovány v současném 

plánovacím období 

  

                                                           
2 V tomto případě je rozdíl mezi územím Neratovicka, kde město Neratovice je zároveň ORP a jako člen MAS Nad 
Prahou je považováno v rámci strategie za interní subjekt, zatímco město Brandýs n/L – Stará Boleslav nikoliv, je 
tedy považováno za externí subjekt. 
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5.1.  INVESTIČNÍ PROJEKT POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA NERATOVICKO 

Název: Podpora vzniku nové sociální služby – pobytová odlehčovací služba 

Aktivita KPSS I. 1.3 Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

Na území ORP Neratovice vznikne zařízení poskytující krátkodobou pobytovou odlehčovací službu 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které umožní zajistit část péče těmto osobám mimo 

domácí prostředí, v době, kdy se jejich rodinní pečující nebo blízké osoby nemohou těmto osobám 

věnovat a zároveň jim poskytne aktivizační činnosti zvyšující jejich začlenění do společnosti. 

Investiční aktivitu lze realizovat společně s investiční aktivitou přístavba domova se zvláštním 

režimem Domu Kněžny Emmy – domova pro seniory 

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

Město Neratovice Vyčlenění pozemku, financování, realizace 

Středočeský kraj Začlenění služby do sítě SČK, financování 

Dům Kněžny Emmy, Farní charita Neratovice Zpracování projektu, provoz zařízení 

Etapy 

Etapa I 

• Monitorování a vyhodnocování potřebnosti cílových skupin 

• Zviditelnění tématu, propagace – články, besedy… 

• Probrat návrhy řešení realizace služby se zřizovatelem, poskytovateli, odborníky 

• Schválení zpracování vybraného projektu zastupitelstvem Neratovic 

• Zpracování projektové dokumentace 

• Případné vytipování vhodného pozemku 

• Jednání s SČK o zajištění potřebných kapacit v krajské síti 
 

Etapa II 

• Zajištění financování projektu 

• Územní rozhodnutí 

• Jednání a nastavení vztahů s poskytovatelem 

• Vytvoření partnerství veřejného a neziskového sektoru 
 

Etapa III 

• Realizace investičního projektu 

• Udržení provozu zařízení 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

DKE (v rámci projektu DZR), samostatně Bez přímých nákladů, 50 000.- 
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Město Neratovice (realizace) samostatně 35 milionů Kč 

SČK (dotace na provoz) Dle výsledku jednání do prosince 2022 

HF SČK,  Podle zveřejněných dotačních titulů 

Zdravotní pojišťovny, PNP, úhrady klientů, 

(provoz) 

2/3 z celkových nákladů na provoz 

 

Harmonogram realizace: V roce 2023 ukončení I. Etapy a realizace II. etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Vyjednat a schválit řešení realizace služby  Září 2019 

Vytipování lokality, schválení projektu 

zřizovatelem v případě součásti přístavby DKE 

Prosinec 2019 

Zpracování projektu Prosinec 2020 

Jednání s SČK o začlenění služby, odhad výše 

dotace 

Prosinec 2020 

Financování projektu  Prosinec 2022 

Nastavení partnerství Prosinec 2022 

Realizace projektu přístavby nebo vlastního 

projektu odlehčovací služby 

Zahájení do konce roku 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: Dům Kněžny Emmy, SČK, Farní charita 

Neratovice 

 

5.2. INVESTIČNÍ PROJEKT ODLEHČOVACÍ SLUŽBA DENNÍ STACIONÁŘ  

LÍBEZNICKO/ODOLENAVODSKO 

Název: Podpora vzniku nové sociální služby denní stacionář 

Aktivita KPSS I.1.3 
Investiční projekt  

Lokalita Odolenavodsko/ Líbeznicko 

Na území Líbeznicka a Odolenavodska (v Klecanech) vznikne zařízení poskytující ambulantní denní 
odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které umožní zajistit část péče 
těmto osobám mimo domácí prostředí v době, kdy se jejich rodinní pečující nebo blízké osoby 
nemohou těmto osobám, a zároveň jim poskytne aktivizační činnosti zvyšující jejich začlenění do 
společnosti. Součástí služby bude zajištění dopravy klientů do denního stacionáře z okolních obcí. 
Takto mohou stacionář využívat i lidé z jiných obcí. Dopravu lze zajistit buď jako zvýhodněnou 
dopravu pro seniory prostřednictvím Antonia services, s.r.o. nebo pořízením vlastního automobilu 
pro stacionář. 

Rozsah partnerství 

Partner: Role partnera: 
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Klecany Vyčlenění prostor, financování, realizace 

Středočeský kraj Začlenění služby do sítě SČK, financování 

Etapy 

Etapa I 

• Monitorování a vyhodnocování cílových skupin 

• Zviditelnění tématu, propagace 

• Probrat návrhy řešení realizace služby se zřizovatelem, poskytovateli, odborníky, ... 

• Zajištění dopravy do služby  

• Schválení a zpracování projektu 

• Zpracování projektové dokumentace 

• Vytipování vhodných prostor 
Předběžná jednání s SČK o zajištění potřebných kapacit v krajské síti 

Etapa II 

• Zajištění financování projektu 

• Územní rozhodnutí 

• Vytvoření partnerství veřejného a neziskového sektoru 
 

Etapa III 

• Realizace investičního projektu 

• Udržení provozu zařízení 

• Zajištění správy objektu 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Obec Klecany 12, 5 milionu 

SČK Dle výsledků jednání do prosince 2020 

Humanitární fond SČK, granty, dotace, dary, 

sponzorské příspěvky 

Dle vypsaných titulů 

Příspěvek na péči, úhrady klientů Asi 2/3 z celkových nákladů na provoz 

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. Etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Vytipování vhodných prostor Již zajištěno 

Zpracování projektu červenec 2020 

Jednání se středočeských krajem o začlenění 

služby do sítě a odhad dotace na provoz 

Prosinec 2020 

Zajištění financování projektu Prosinec 2020 

Realizace projektu  Prosinec 2021 

Odpovědný subjekt: Klecany 

Součinnost: Obce 
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5.3. INVESTIČNÍ PROJEKT DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NERATOVICKO 

Název: Vytvoření projektu vzniku nové sociální služby – domov se zvláštním režimem 

Aktivita KPSS I.1.4 Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

Popis investiční aktivity: V oblasti Neratovickavznikne nové zařízení sociálních služeb zajišťující 

specializovanou péči, která umožní zajistit vysokou míru podpory především seniorům s těžkým 

zdravotním či kombinovaným postižením (se syndromem demence) a dále osobám se získaným 

zdravotním postižením, které potřebují vysokou míru podpory a zároveň jsou nebo v minulosti byly 

závislé na alkoholu či jiných návykových látkách. Služba DZR pro seniory bude zajišťovat nepřetržitou 

ošetřovatelskou péči, podmíněnou 24 hodinovou dostupností sestry v zařízení pro klienty DZR. 

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

OSVZ MěÚ Neratovice, obce v ORP Zpracování projektu, provoz služby 

Město Neratovice, obce v ORP Vyčlenění pozemku (prostor), financování, 

realizace 

Zadavatelé, poskytovatelé služeb, odborníci Hledání vhodného řešení, provoz služby 

Středočeský kraj Začlenění do sítě, vytvoření kapacit 

Etapy 

Etapa I 

• Schválení přístavby DKE pro službu DZR pro seniory 

• Zpracování projektové dokumentace DZR pro seniory 

• Rozšíření prostor stávajícího domova pro seniory DKE v Neratovicích 

• Jednání s SČK o zajištění potřebných kapacit v krajské síti 

• Územní rozhodnutí města Neratovice 

• Vyvolání jednání s poskytovateli, obcemi, odborníky pro hledání vhodného řešení služby 
DZR pro osoby se ZP a zkušeností se závislostí apod.,  

Etapa II 

• Zajištění financování projektu DZR pro seniory 

• Vytvoření partnerství veřejného a neziskového sektoru 

• Propagace služby DZR pro seniory 

• Jednání s obcemi v ORP o spoluúčasti na financování služby DZR pro seniory 

• Realizace projektu DZR pro seniory – přístavba DKE 

Etapa III 

• Uvedení služby DZR pro seniory do provozu 

• Udržení služby DZR pro seniory v provozu 

• Hledání vhodné lokality, vyčlenění vhodného bytu (RD) v ORP pro službu DZR pro osoby se 
zkušeností se závislostmi 
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• Zajištění poskytovatele pro realizaci služby 

• Jednání s SČK o začlenění do sítě sociálních služeb pro službu DZR pro osoby se zkušeností 
se závislostmi 

• Schválení zpracování projektu DZR 

• Zpracování projektu DZR pro osoby se zkušeností se závislostmi 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Rozpočet DKE – zpracování projektu přístavby  50 000.- 

Město Neratovice  - realizace projektu přístavby 

DZR + realizace DZR pro osoby se zkušeností se 

závislostmi 

80 milionů, + 700 000.-  

Úhrady uživatelů, příspěvek na péči, dávky 

hmotné nouze, zdravotní pojišťovny 

2/3 nákladů 

Dotace SČK na projekt přístavby DZR pro seniory Výsledek jednání o počtu kapacit do konce roku 

2022 

Granty, dotační tituly, MAS, dary, sponzorské 

příspěvky 

Dle aktuálních dotačních titulů 

Harmonogram realizace: V roce 2023 ukončení zahájení III. Etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Zpracování projektu DZR, vytipování lokality, 

schválení projektu městem 

Již proběhlo  

Schválení územního rozhodnutí k projektu 

přístavby DZR 

Probíhá – do konce roku 2019 

Realizace projektu přístavby DZR v DKE Do konce roku 2023 

Jednání s SČK o zařazení služby do sítě a počtu 

kapacit 

Prosinec 2022 

Vytipování lokality, bytu, RD pro službu DZR pro 

osoby se zkušeností se závislostmi 

Prosinec 2022 

Zahájení projektu DZR pro osoby se závislostmi Prosinec 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: OSVZ MěÚ Neratovice 
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5.4. INVESTIČNÍ PROJEKT PODPORA A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 

– CENTRUM PREVENCE KRIMINALITY A DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI NERATOVICKO 

Název: Podpora a rozvoj preventivních terénních sociálních služeb (MCDM, SAS, TP), podpora 

prevence kriminality –  Centrumprevence kriminality a dopravní bezpečnosti 

Aktivita KPSS I.2.2 Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

Popis investiční aktivity: V Neratovicích dojde k vytvoření vhodných prostor tvořících centrum 

v určené lokalitě, sdružující služby sociální prevence (NCDM, SAS, TP), odborné bezplatné sociální 

(především dluhové) poradenství, specializovaného pracovníka pro výkon prevence kriminality a 

dopravní bezpečnosti zajišťující komplexní podporu a pomoc jedincům, rodinám s dítětem či dětmi, 

mladým dospělým do 26 let, osobám ohroženým sociálním vyloučením, osobám ohroženým 

závislostmi, ohroženým dětem a mládeži, v terénu, v přirozeném prostředí i ambulantní formou. 

Centrum (objekty centra) bude poskytovat poradenství, volnočasové, vzdělávací a preventivní 

aktivity a klubovou činnost pro děti a mládež. Součástí bude zřízení prostor pro sociální šatník, 

balíčky materiální pomoci a udržení pomoci osobám bez přístřeší a nároku na sociální dávky v zimě 

formou jednoho teplého jídla denně. 

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

Město Neratovice Financování, realizace, zajištění prostor 

Středočeský kraj Navýšení kapacity v síti služeb, financování 

Dům Kněžny Emmy Zpracování metodik a návrhů, jednání s SČK a 

zřizovatelem 

Etapy 

Etapa I 

• Vytvoření pracovní skupiny pro podporu služeb zaměřených na osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

• Jednání o možnosti sloučení služeb NCDM, SAS, TP s SČK nejvhodnějším způsobem 

• Schválení sloučení služeb zřizovatelem 

• Jednání s SČK o začlenění v síti sociálních služeb kraje a výmaz služeb 

• Vytipování a zajištění vhodných prostor pro klubovou činnost NCDM 

• Zajištění vnitřního vybavení a zázemí 

• Realizace klubové činnosti NCDM v odpovídajících prostorách 

• Převedení a navýšení pracovních úvazků do sloučené služby 

• Rozšíření provozní doby 

• Rozšíření okruhu cílových skupin a působnosti na celé ORP Neratovice 
 

Etapa II 
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• Vytipování vhodných prostor či pozemků pro Centrum 

• Schválení a zpracování projektu  

• Vydání územního rozhodnutí 

• Zajištění financování projektu Centra 

• Jednání s obcemi ORP o zajištění sociální terénní práce v obci, spolufinancování 

• Změna registrace sociální služby 

• Zajištění smluvního vztahu s vysílající dobrovolnickou organizací zaměřenou na práci 
s dětmi a mládeží 

• Žádost o navýšení finančních prostředků na rozšíření pracovních úvazků zřizovat 

Etapa III 

• Propagace sociální služby 

• Začlenění dobrovolníků do klubových aktivit s dětmi 

• Zahájení doučování v rodinách s dobrovolníky 

• Jednání s z. ú. Semiramis o navázání širší spolupráce 

• Provoz preventivní sociální služby DKE dle popisu rozvojové aktivity 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Rozpočet DKE 2 miliony 

Město Neratovice  Navýšení rozpočtu DKE o cca 1 milion Kč/1 rok + 

případný pronájem prostor cca 200 000.- + 

5000.- teplé jídlo v zimním období pro osoby bez 

přístřeší bez nároku na dávky 

700 000.- výstavba centra + vybavení 

SČK (dotace na provoz) V rámci již zařazené služby do sítě 

Obce v ORP Spoluúčast na financování dle výsledku jednání 

Granty, dotační tituly, dary,  Dle aktuálních dotačních titulů  

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. Etapy 

Etapa I.  Termín 

Zajištění vhodných prostor pro NCDM Prosinec 2019 

Jednání s SČK o nejvhodnějším řešení sloučení 

služeb a zajištění prostor pro NCDM 

Prosinec 2019 

Schválení sloučení služeb zřizovatelem, 

převedení pracovních úvazků 

 Prosinec 2020 

Vytipování vhodných prostor (pozemku) pro 

Centrum 

Prosinec 2022 

Jednání s SČK o zařazení do sítě služeb kraje a 

výmaz služeb 

Prosinec 2021 
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Rozšíření provozní doby, okruh osob, vysílající 

organizace, navázání spolupráce se Semiramis 

Leden 2022 

Zpracování projektu Centrum Prosinec 2023 

Jednání s obcemi v ORP Neratovice Prosinec 2021 

Registrace rozšířené služby Prosinec 2021 

Navýšení pracovních úvazků Prosinec 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: Dům Kněžny Emmy, SČK, Policie ČR 

 

5.5.  ROZVOJOVÁ AKTIVITA TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK LÍBEZNICKO/ODOLENAVODSKO 

Název: Posílení sociální práce v obcích – sdílený terénní sociální pracovník 

Aktivita KPSS I.2.3 
Rozvojová aktivita 

Lokalita Odolenavodsko/ Líbeznicko 

Na území Líbeznicka/Odolenavodskavznikne minimálně 1.0 pracovní úvazek pro terénního 
sociálního pracovníka, tak aby mohl být pro území Líbeznicka a Odolenavodska zajištěn reálný výkon 
terénní sociální práce, spočívající v působení sociálního pracovníka v problémových lokalitách, 
vyhledávání občanů v nepříznivé sociální situaci, zajištění či zprostředkování potřebné pomoci pro 
tyto osoby, zajištění odborného poradenství, konzultací, výměny informací a dobré praxe mezi 
zapojenými představiteli těchto obcí. 

Rozsah partnerství 

Partner: Role partnera: 

Sociální odbor ORP Odolena Voda nebo NNO vznik pracovní pozice 

ORP Odolena Voda, Brandýs nad Labem Financování 

Obce v území Spolufinancování 

SČK Zařazení do sítě služeb, spolufinancování 

MAS, OP Z Spolufinancování, spolupráce 

Etapy 

Etapa I 

• Vyvolání jednání s ORP (Brandýs nad Labem, Odolena Voda) v území o možnostech 
realizace a konkrétních podmínkách vzniku pracovního místa – náplň práce, financování, 
začlenění do systému (organizační struktury) 

• Oslovení neziskových organizací poskytujících terénní sociální práci o možnosti spolupráce 

• Jednání se SČK o vytvoření kapacity v síti služeb 

• Případná registrace služby, forma sdílení pracovníka 

• Spolupráce MÚ Odolena Voda s obcemi 

Etapa II 

• Realizace vybraného řešení (sociální pracovník na odboru MěÚ Odolena Voda, 
registrovaná terénní sociální práce, zajištění poskytovatele…) 
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• Zřízení pozice sdíleného sociálního pracovníka  

• Obsazení pozice 

• Realizace terénní sociální práce dle skutečné potřebnosti 

• Vytváření podmínek pro spolupráci se zapojenými představiteli obcí (kde, kdy, jak často,) 

• Propagace nabídky pomoci a podpory, informovanost občanů a představitelů obcí 
 

Etapa III 

• Monitorování a vyhodnocování projektu 

• Udržení projektu 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Obce na území Spoluúčast dle výsledku jednání 

ORP 1 milion Kč 

SČK Podle výsledků jednání o zařazení do sítě služeb 

Sociální fond MAS 240 000 Kč  

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. Etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Vyjednávání možností a podmínek – výsledek  červen 2020 

Vytvoření konkrétní pozice Červen 2020 

Nastavení partnerství Prosinec 2020 

Obsazení pozice Prosinec 2020 

Vyhodnocení projektu Leden 2022 

Dostupnost pomoci a podpory v min. 8 obcích Prosinec 2023 

Odpovědný subjekt: ORP 

Součinnost: Obce, MAS 

 

 

 

 

5.6. INVESTIČNÍ PROJEKT PROSTUPNÉ BYDLENÍ  NERATOVICKO 

Název: Podporaa zřízení krizového bydlení pro osoby akutně ohrožené ztrátou bydlení 

Aktivita KPSS II. 1.1, II. 1.2., II.1.3., II. 1.4. Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

Krizové bydlení - Dojde k vyčlenění min. 2 bytů z bytového fondu obcí a měst na území Neratovicka 
(případně výstavby či rekonstrukce budovy) pro řešení akutních krizových situací ohrožených osob, 
kterým bude možno zajistit přechodně krátkodobé ubytování. 
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Azylový dům pro matky s dětmi - V oblasti Neratovicka bude zpracován projekt, jehož cílem je vznik 
zařízení, které poskytne pobytovou službu na přechodnou dobu matkám s dětmi v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. 
Byty zvláštního určení - V oblasti Neratovicka vznikne dům s byty zvláštního určení s kapacitou min. 
20 bytů, zajišťující bydlení osobám znevýhodněným především z důvodu vysokého věku nebo 
zdravotního postižení, jejichž současné bydlení jim neumožňuje zajistit životní potřeby či kontakt se 
společenským prostředím a jejichž situace umožňuje vypracování individuálního plánu 
s poskytovatelem pečovatelské služby. Byty zvláštního určení jim poskytnou bezbariérové přístupy, 
dostupnost základních potřeb, pečovatelské služby a kontakt se společenským prostředím. 
Sociální byty - Na území Neratovicka vznikne min. 20 sociálních bytů pro osoby a rodiny, které 
aktivně řeší svoji situaci, jejich příjmy či sociální status jim neumožňují získání bydlení na běžném 
trhu, zároveň však dodržují pravidla soužití a užívání pronajatého bytu. 

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

Město Neratovice Vyčlenění bytů, financování, realizace, provoz 

Středočeský kraj Začlenění sociální služby do sítě, financování 

MPSV Financování z vládních dotací 

SAS DKE, kurátor pro dospělé Materiální pomoc, sociální práce s uživateli 

Etapy 

Etapa I 

• Vytvoření pracovní skupiny pro podporu osob ohrožených sociálním vyloučením 

• Realizace projektu pro krizové bydlení 

• Jednání se zastupiteli obcí v ORP 

• Vytipování vhodných prostor a lokality pro sociální bydlení a azylové byty 

• Schválení nového územního plánu města Neratovice s krizovým bydlením 

• Hledání vhodných řešení 

• Uvedení min. 1 krizového bytu do provozu 

• Projednání způsobu nastavení podmínek pro úpravu malometrážních bytů na Kojetické 
1024 na byty zvláštního určení pro seniory a OZP 

Etapa II 

• Zvolení varianty řešení projektu sociálního bydlení 

• Jednání se zastupiteli obcí v ORP 

• Nastavení principů a podmínek poskytování sociálníhoa azylového ubytování 

• Realizace úpravy malometrážních bytů na Kojetické 1024 na byty zvláštního určení 

• Provoz bytů zvláštního určení 

Etapa III 

• Vznik min. 2 bytů azylového bydlení pro matky s dítětem, dětmi 

• Realizace min. 5 sociálních bytů na území Neratovicka 

• Udržení provozu bytů zvláštního určení 

• Udržení kapacity krizového bydlení 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 
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OSVZ MěÚ projekt krizového bydlení zpracován 

Město Neratovice (realizace) Krizové bydlení 25 000.-, byty zvláštního určení 

100 000.- , sociální bydlení 1 milion, azylové 

bydlení 50 000.- 

Státní dotace  Lze čerpat do června 2019 

Obce v ORP 50 000.-/byt úprava 

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Schválení zpracování projektu krizového bydlení 

zastupitelstvem města Neratovice 

 schváleno 

Realizace krizového bydlení Zima 2019 

Převedení malometrážních bytů města na byty 

zvláštního určení 

Prosinec 2022 

Čerpání státní dotace na sociální bydlení Červen 2019  

Realizace azylových bytů pro matky s dětmi Prosinec 2023 

Realizace min. 5 bytů sociálního bydlení Prosinec 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: Bytový odbor a odbor SVZ MěÚ Neratovice, SČK, 

MPSV, obce v ORP 

 

5.7. INVESTIČNÍ PROJEKT PROSTUPNÉ BYDLENÍ LÍBEZNICKO/ODOLENAVODSKO 

Název: Podpora a zřízení krizového bydlení pro osoby akutně ohrožené ztrátou bydlení 

Aktivita KPSS II. 1.1, II. 1.3. 
Investiční projekt  

Lokalita Odolenavodsko/ Líbeznicko 

Popis investiční aktivity:  
Krizové bydlení:Dojde k vyčlenění min. 2 bytů z bytového fondu obcí a měst na území Líbeznicka a 
Odolenavodska (případně výstavby či rekonstrukce budovy) pro řešení akutních krizových situací 
ohrožených osob, kterým bude možno zajistit přechodně krátkodobé ubytování.  
Sociální byty: Na území Líbeznicka a Odolenavodska vznikne min. 5 sociálních bytů pro osoby a 
rodiny, které aktivně řeší svoji situaci, jejich příjmy či sociální status jim neumožňují získání bydlení 
na běžném trhu, zároveň však dodržují pravidla soužití a užívání pronajatého bytu. 

Rozsah partnerství 

Partner: Role partnera: 

Líbeznice Vyčlenění bytů, financování, realizace, provoz 

Klecany Vyčlenění bytů, financování, realizace, provoz 

Odolena voda  Vyčlenění bytů, financování, realizace, provoz 
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ÚP ČR Dávky hmotné nouze 

Etapy 

Etapa I 

• Jednání se zastupiteli obcí v ORP 

• Vytipování vhodných prostor a lokality pro krizové bydlení 

• Vytipování prostor nebo lokality pro sociální bydlení 

• Aktualizace územního plánu obce 

• Schválení projektové dokumentace krizového bydlení zastupiteli 

• Zpracování projektové dokumentace krizového bydlení 

Etapa II 

• Zajištění financování projektu krizové bydlení 

• Nastavení principů a podmínek poskytování přechodného ubytování 

• Nastavení podmínek pro poskytování sociálních bytů 

• Realizace projektu krizové bydlení 

• Spolupráce sociálním odborem, městskou policií, kurátorkou 
 

Etapa III 

• Uvedení krizového bydlení do provozu 

• Udržení kapacity krizového bydlení 

• Schválení projektu sociálních bytů 

• Realizace projektu sociálních bytů 
 

Zdroj Odhad v Kč 

Obce 50 000 Kč/byt 

Dotace 950 000 Kč/byt 

Obce  Spoluúčast dle vytipované lokality 

úhrady uživatelů,  nájemné 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Schválení zpracování projektu krizového bydlení 
zastupitelstvem obce 

 schváleno 

Vytipování lokality krizového bydlení/ sociální 
byty 

Červen 2019/prosinec 2020 

Čerpání státní dotace Červen 2019  

Zpracování projektu krizového bydlení/sociální 
byty 

Prosinec 2021/prosinec 2023 

Financování projektu krizového bydlení/sociální 
byty 

Prosinec 2022/prosinec 2023 

Realizace projektu krizového bydlení Zahájení do konce roku 2023 

Odpovědný subjekt: MAS 

Součinnost: Obce v ORP 
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5.8. INVESTIČNÍ PROJEKT HOSPICOVÁ DOMÁCÍ A MOBILNÍ PÉČE NERATOVICKO 

Název: Zajištění mobilní hospicové péče  

Investiční aktivita KPSS II.2.1 Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

Na území Neratovicka bude k dispozici 24 hodin dostupná domácí a mobilní hospicová péče 

zajišťující maximální kvalitu života a důstojné dožití pro všechny občany, kteří si přejí prožít závěr 

života v domácím prostředí a jejich blízcí se o něj chtějí a mohou celodenně starat. Hospicová péče 

bude poskytovat služby odborného lékaře, paliativní sestry, nutričního terapeuta, sociálního 

pracovníka, psychoterapeuta a pečovatelek. 

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

OSVZ MěÚ Neratovice Jednání s poskytovateli hospicové péče 

Město Neratovice financování 

Dům Kněžny Emmy Vyjednání spolupráce, zvyšování kvality 

paliativní péče 

Uživatelé spoluúhrada 

Zdravotní pojišťovny Úhrady zdravotní péče 

Etapy 

Etapa I 

• Vyvolání jednání se zástupci hospicové péče a obcemi v ORP 

• Propagace paliativní a hospicové péče v ORP Neratovice 

• Monitoring a vyhodnocování potřebnosti 

• Finanční podpora poskytovatelům hospicové péče dle prokázané potřeby 

• Vyjednání podmínek mobilní hospicové péče (lékař, zdravotní sestra, pečovatelka, nutriční 
terapeut, duchovní, sociální pracovník) 

 

Etapa II 

• Zajištění financování projektu 

• Vytvoření partnerství veřejného a neziskového sektoru 

• Jednání s obcemi v ORP o spoluúčasti na financování 

• Realizace projektu 
 

Etapa III 

• Udržení mobilní hospicové péče 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

66 
 

Jednání se zástupci hospicové péče Bez přímých nákladů 

Město Neratovice dotace 1000 000 

SČK Dle kapacit v krajské síti 

Úhrady pacientů 100/1 den 

granty, dotace, dary, sponzorské příspěvky Podle aktuálních dotačních titulů 

Zdravotní pojišťovny, PNP Podle zdravotních výkonů 

 

Harmonogram realizace: V roce 2023 ukončení I. Etapy a realizace II. etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Vyjednávání možností a podmínek  Prosinec 2021 

Propagace hospicové péče průběžně 

Realizace projektu Zahájení do konce roku 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: OSVZ MěÚ, MAS 

 

5.9. INVESTIČNÍ PROJEKT VZNIK NOVÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA PRO SENIORY A OSOBY SE ZP 

NERATOVICKO 

Název: Zajištění vhodných kvalitních prostor pro Klub důchodců 

Aktivita KPSS III.1.2 Investiční projekt  

Lokalita Neratovicko 

V Neratovicích vznikne bezbariérový objekt komunitního centra pro seniory a osoby se ZP ve vhodné 
lokalitě, který poskytne prostory seniorům a osobám se zdravotním postižením pro zájmové, 
mezigenerační, volnočasové, formální i neformální, klubové i vzdělávací aktivity.  

Rozsah partnerství 

Partner Role partnera 

Město Neratovice Vyčlenění vhodného pozemku nebo prostor, 

financování a provoz 

Koordinátor aktivit pro seniory a OZP Správa a údržba Centra pro seniory a osoby se 

ZP, dozor z hlediska bezbariérovosti 

MAS Financování – formou dotace 

Etapy 

Etapa I 

• Návrhy možnosti vhodných řešení, nastavení podmínek 

• Vytipování vhodné lokality 
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• zpracování projektu (např. kontejnerové budovy) 

Etapa II 

• Zajištění financování projektu 

• Organizační řád, provozní řád a stanovení dalších podmínek provozu 

• Realizace projektu 

• Kontrola bezbariérovosti – stavební dozor 
 

Etapa III 

• Uvedení zařízení do provozu 

• Udržení provozu zařízení 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

IROP 6 000 000,- Kč 

Město Neratovice provoz KD 300 000.-  

HF SČK, granty, dotace, dary, sponzorské 

příspěvky 

Dle vypsaných dotačních titulů 

Harmonogram realizace: Projekt MAS realizace  III. Etapy v roce 2023 

Etapa/dílčí milník Termín 

Zpracování projektu kontejnerová budova Září 2019 

Jednání s MAS o financování projektu 

kontejnery, čerpání dotace 

 Září 2019 

Realizace projektu Červen 2020  

Hledání vhodné lokality, budovy (nebude-li 

projekt) 

Prosinec 2020 

Zpracování projektu Červen 2021 

Financování projektu  Leden 2022 

Realizace projektu Zahájení do konce roku 2023 

Odpovědný subjekt: Město Neratovice 

Součinnost: Koordinátor aktivit pro seniory a OZP 

 

5.10. INVESTIČNÍ PROJEKT VZNIK KOMUNITNÍCH CENTER LÍBEZNICKO/ODOLENAVODSKO 

Název: Podpora vzniku a zajištění provozu nových komunitních center 

Aktivita KPSS III.1.2. 
Investiční projekt  

Lokalita Odolenavodsko/ Líbeznicko 
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Na území Líbeznicka/Odolenavodska vzniknou min. 2 nová komunitní centra, jejichž cílem je se 
setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních 
aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto 
cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní 
sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé 
sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení center musí vždy umožňovat vzájemné 
kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. 
Projekt vzniku zařízení zahrnuje fáze: analýza potřeb cílových skupin, komunitní projednání 
s cílovými skupinami, volba lokality, zajištění pozemků a budov (nákupem, výstavbou, rekonstrukcí), 
vytvoření partnerství obcí, jednání a úprava vztahů s provozovateli, nájemci a případně 
poskytovateli sociálních služeb, příprava a realizace investičního projektu, zahájení a udržení 
provozu zařízení. Obce, které projekt zpracují, mohou žádat o dotaci z IROP prostřednictvím MAS. 

Rozsah partnerství 

Partner: Role partnera: 

Obce  Projektová příprava, financování, realizace 

Spolky a dobrovolníci Zajištění provozu 

Poskytovatelé sociálních služeb Zajištění provozu 

MAS Spolufinancování 

Etapy 

Etapa I 

• Zmapování potřeb cílových skupin, komunitní projednání s cílovými skupinami 

• Vytipování lokality a místa, případně vhodných prostor z majetku obce, výstavba, 
rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně 
sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; nákup budov a vybavení pro zajištění 
provozu zařízení 

• Projektová příprava 

• Zpracování studie proveditelnosti 

• Zpracování projektové dokumentace 

• Zajištění financování v procesu přípravy, realizace a udržitelnosti 

• Jednání s poskytovateli sociálních služeb 

• Žádost o dotaci na MAS 
 

Etapa II 

• Vznik zařízení, realizace projektu 

• Smluvní zavázání provozovatelů, nájemců, poskytovatelů sociálních služeb 

• Organizační a provozní řád 

• Zajištění správy a údržby objektu 
 

Etapa III 

• Realizace 

• Uvedení do provozu 

• Financování provozu po dobu udržitelnosti 

• Zajištění správy a údržby objektu 
 

Rozvaha nákladů 
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Zdroj Odhad v Kč 

Obce Individuálně dle celkových výdajů projektů, min. 
5 % kofinancování v případě dotace IROP 

Dotace prostřednictvím MAS, Programový 
rámec IROP 6 000 000 Kč na projekt 

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. Etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Analýza cílových skupin, komunitní projednání 2019 

Vytipování vhodných prostor, lokality apod. 2019 

Projektová příprava a zpracování projektové 

dokumentace 

2019 

Podání žádosti o dotaci MAS 1.čtvrtletí roku 2020 

Zajištění financování 2020 

Realizace 3.čtvrtletí 2020 – 2.čtvrtletí 2023 

Udržitelnost projektu  nejpozději od 3.čtvrtletí 2023 

Odpovědný subjekt: Obce 

Součinnost: Spolky, poskytovatelé sociálních služeb, MAS 

 

 

 

5.11. ROZVOJOVÁ AKTIVITA ANIMÁTOR LÍBEZNICKO/ODOLENAVODSKO 

Název: Koordinátor aktivit a mezigenerační spolupráce  -animátor) 

Aktivita KPSS III.2.1., III.2.2., III.2.3., III.3.1 
Rozvojová aktivita  

Lokalita Odolenavodsko/ Líbeznicko 

Na území Líbeznicka a Odolenavodska  - vznikne pozice Koordinátor aktivit a mezigenerační 

spolupráce (Animátor). Animátor bude zajišťovat vzdělávací a poradenské, aktivizační a fyzické 

aktivity pro ohrožené skupiny obyvatel v počtu min. 20 aktivit/1 rok, realizaci aktivit podporujících 

mezigenerační sounáležitost, dobrovolnických aktivit 

Rozsah partnerství 

Partner: Role partnera: 

Obce v území Nastavení spolupráce, financování, začlenění do 

systému 

Sdílený sociální pracovník, městská policie, 

dobrovolnická centra, školy 

spolupráce 
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MAS, OP Z Spolufinancování, spolupráce, začlenění do 

systému 

Obce v území Nastavení spolupráce, financování, začlenění do 

systému 

Etapy 

Etapa I 

• Jednání s obcemi v území o možnostech realizace a konkrétních podmínkách vzniku 
pracovního místa (výše úvazku, způsob financování, fungování pod MAS nebo městem 
Odolena Voda) 

• Zřízení pozice animátora 
Obsazení pozice 
 

Etapa II 

• Realizace projektu 

• Mapování potřebnosti  

• Propagace nabídky pomoci a podpory, informovanost občanů a představitelů obcí 
 

Etapa III 

• Hodnocení projektu 

• Udržení pozice 
 

Rozvaha nákladů 

Zdroj Odhad v Kč 

Obce  800 000 

MAS Dle výsledků vyjednávání 

Harmonogram realizace: V roce 2023 realizace III. etapy 

Etapa/dílčí milník Termín 

Vyjednávání možností a podmínek  červen 2020 

Vytvoření pozice Prosinec 2020 

Obsazení pozice prosinec 2021 

Realizace projektu Prosinec 2023 

Odpovědný subjekt: obce 

Součinnost: MAS 
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6. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

 

Přehled interních a externích zdrojů využitelných pro naplňování priorit a opatření 
KPSS 

zdroj: rozpočet obce/města         

druh: příspěvek zřizovatele         

Jde o poskytování příspěvku zřízené organizaci města/obce na realizaci hlavních činností 
organizace. Na území MAS Nad Prahou disponuje příspěvkovou organizací – 
poskytovatelem sociálních služeb – město Neratovice. V oblasti sociálních služeb jsou 
takto podporovány klíčové sociální služby, jejichž financování je nezbytné zajistit za 
každých okolností. Příspěvek zřizovatele je poskytován na zajištění: domovů pro seniory, 
domovů se zvláštním režimem, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, osobní asistence, denního 
stacionáře, terénních programů. Mezi další aktivity patří přepravní služba AutoSen. 

                

druh: programová dotace města/obce       

Jde o systémovou podporu konkrétních sociálních služeb v souladu se zněním 
strategického dokumentu. Finanční prostředky jsou přidělovány na základě dotačního 
řízení, předem stanovených kritérií a jejich hodnocení. Dotační řízení může být víceleté 
a umožňuje zajistit financování prioritních sociálních a návazných služeb, stejně jako 
zajistit naplnění podmínky vícezdrojového financování sociální služby. Dotace také může 
umožnit podporu služeb, které poskytují služby konkrétním občanům města/obce.  

                

druh: smluvní plnění           

Obce/města mohou mít smluvně zajištěno poskytování určité sociální či návazné služby. 
Zpravidla se jedná o pro obec/město klíčovou službu s víceletým či opakovaným plněním 
ze strany poskytovatele služby. Smluvní plnění může být vázáno na stanovenou fixní 
částku (vhodné např. u služby terénního programu, která je vázána na de facto fixní 
náklady na terénního pracovníka) nebo na stanovené jednotkové náklady (např. na 
počet klientů u pečovatelských či asistenčních služeb). Smluvní zajištění u těchto služeb 
zpravidla pokrývá část skutečných nákladů na poskytování sociální služby, a to takových, 
které dané službě zajistí plnění podmínky vícezdrojového financování, příp. přispívá na 
úhradu nákladů spojených se zajištěním dostupnosti služby v dané obci/městě (např. 
podíl na úhradě dopravních nákladů pracovníků služby). 

                

druh: příspěvek individuálnímu žadateli       
Obce a města mohou poskytovat finanční příspěvky, dary či dotace také individuálním 
žadatelům, tj. svým občanům, kteří podají žádost. V rámci "malých" obcí jde o vhodný 
způsob alokace prostředků na zajištění (dostupnosti či vícezdrojovosti) sociální služby v 
závislosti na skutečné potřebnosti zvlášť v případě výskytu takové situace v ojedinělých 
či nepříliš častých intervalech. Své místo tento příspěvek však může mít i v případě měst 
zajišťujících financování sociálních či návazných služeb ve velkém rozsahu (miliony Kč i 
více). Tento nástroj umožňuje reagovat i na potřeby osob s ne příliš častými 
znevýhodněními a potřeby, které vzniknou náhle a je třeba je akutně řešit dříve, než 
bude možno systémově reagovat např. v rámci aktualizace KPSS. 

                



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Místní akční skupiny Nad Prahou na období let 2019 - 2023 

72 
 

druh: 
dotace SČK ("státní dotace", dotace SČK) na poskytování sociálních 
služeb 

Základním prostředkem zajištění poskytování sociálních služeb jsou dotace přidělované 
kraji. Kraj přiděluje finanční prostředky určené na poskytování sociálních služeb ze 
státního rozpočtu a také finanční prostředky z rozpočtu kraje (Humanitární fond). 
Finanční prostředky jsou určeny pouze na poskytování sociálních služeb zařazených v 
krajské síti sociálních služeb. Sociální služba musí splňovat podmínky pro zařazení do 
krajské sítě. Součástí údajů v krajské síti je také podporovaný rozsah kapacit dané služby 
a jednotková výše podpory této služby v rámci vyrovnávací platby. Zařazení služby do 
krajské sítě stejně jako rozsah podporovaných kapacit nelze z úrovně obce ovlivnit, obec 
s rozšířenou působností postupuje v souladu s ustanoveními § 92 a 94 zákona o 
sociálních službách. 

                

druh: dotace z národních či krajských zdrojů       
Dalším prostředkem mohou být dotace z národních či krajských programů, např. v 
oblasti kultury, volného času, sportu, rodinné politiky, protidrogové politiky, prevence 
kriminality. Tyto prostředky i jejich poskytovatelé jsou různorodé a je třeba zvážit jejich 
dostupnost a využitelnost u konkrétních projektů či aktivit především v oblasti 
komunitního života. 

                

druh: dotace ESF (prostřednictvím MAS)       

Na podporu komunitně vedeného místního rozvoje je zapojeným MAS umožněno 
vyhlašování výzev dotačních programů (zde především OP Z a IROP). Dotace mohou být 
primárně využity na realizaci aktivit: IROP - mateřská, rodinná, komunitní centra, centra 
volného času, "kluby" pro děti - investice,  OP Z - zařízení pro předškolní děti, dětské 
skupiny, společná doprava dětí (školy, tábory, kroužky), profesní vzdělávání pečujících 
osob, sociální podnikání, podpora sociálních služeb (druhy s.s.: OA, NZDM, raná péče, 
SAS RD, OSP, terénní programy, kontaktní centra, soc. rehabilitace, STD, odlehčovací 
služby, řešené potřeby: SVL, mladí znevýhodnění, duševní onem., závislosti, propuštění 
a ve VTOS, motivační programy pro vyloučené, oblast OSPOD, podpora pečujících a 
neformální péče, paliativní péče, finanční a občanské vzdělávání, rozvoj 
prostupného/sociálního bydlení (ne investice), posílení výkonu sociální práce obcí, boj s 
diskriminací a mimosoudní řešení sporů). 
U sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na území kraje Pověření 
zpravidla vydává kraj, neboť kraj dle § 95 h) zákona o sociálních službách určuje síť 
sociálních služeb na území celého kraje. Pověření po dohodě s krajem může vydat i obec, 
a to v případě sociální služby s lokálním významem. Podmínkou vydání Pověření obcí je 
schválený střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce, 

Žadatel – sociálníslužba – předkládá Pověření nejpozději před vydáním rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt. Toto Pověření je podkladem pro vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt. součástí je i „obecní síť“ sociálních služeb.  
Obec si musí být vědoma, že po ukončení financování lokální služby z OPZ přechází 
povinnost plného či částečného financování služby na obec jako objednatele. 

                

druh: dotace ESF           

V rámci Operačních programů, zejména OP Z, OP VVV, IROP lze dosáhnout i na další 
dotační tituly. Jejich využití je nezbytné zvážit před zahájením přípravy každé rozvojové 
či investiční aktivity. 
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6.1. INDIKACE FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO REALIZACI STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU 

 

Souhrnná indikativní tabulka rozpočtových zdrojů na zajištění realizace střednědobého plánu 

(období 2019–2023): 

 

finanční zdroj indikativní částka v Kč 

rozpočet obce, města Neratovice 65 milionů 

rozpočet MAS 240 000  

dotace ESF prostřednictvím MAS 18 miliónů 

dotace ESF jiná 5 milionů 

dotace státní, krajská (mimo sociální služby) 1 miliarda 

jiný zdroj – úhrady uživatelů 115 milionů 

Jiný zdroj – příspěvky jiných obcí ORP Neratovice 750 000 

celkem 1 203 990 000 Kč 

Pozn.: do tabulky nejsou zahrnuty zdroje ze „státní dotace“ a Humanitárního fondu, které poskytuje na 

zajištění sociálních služeb Středočeský kraj 

 

 

 

  



7. MÍSTNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH, NÁVAZNÝCH A KOMUNITNÍCH SLUŽEB MAS NAD PRAHOU 

7.1. MÍSTNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH, NÁVAZNÝCH A KOMUNITNÍCH SLUŽEB MAS NAD PRAHOU – ORP NERATOVICE A ÚZEMÍ LÍBEZNICKA A ODOLENAVODSKA 

Síť sociálních služeb regionu MAS Nad Prahou – ORP Neratovice 

číslo název poskytovatele druh sociální služby 
jednotka 
kapacity 

jednotková 
sazba 
vyrovnávací 
platby SČK 

kapacita 
služby v 
krajské síti 

kapacita služby 
v rámci MAS 
Nad Prahou 
(odhad) působnost v obcích 

1  Farní charita Neratovice  Pečovatelská služba  úvazek 679 000  24  24   ORP Neratovice 

 2  Farní charita Neratovice  Osobní asistence  úvazek 523 000  3,85  3   ORP Neratovice 

 3  Farní charita Neratovice  Denní stacionář  místo 716 000  1,97  1   Obříství 

4 Farní charita Neratovice Odlehčovací služba úvazek 827 000 2 6 Libiš 

5 Farní charita Neratovice 
SAS pro seniory a 
OZP úvazek 929 000 0,79 1 Libiš, Obříství, 

6  Dům Kněžny Emmy  Domov pro seniory  lůžko 369 000  76   80  ORP Neratovice 

7  Dům Kněžny Emmy 
 Domov se zvláštním 
režimem  lůžko 261 000  14  15   ORP Neratovice 

8 Dům Kněžny Emmy 
 Terénní 
pečovatelská služba  úvazek 679 000  6,4   8  Neratovice 

9 Dům Kněžny Emmy Osobní asistence úvazek 523 000 1 1 Neratovice 

10 Dům Kněžny Emmy NCDM úvazek 786 000 2 3 Neratovice 

11 Dům Kněžny Emmy SAS úvazek 832 000 2 2 ORP Neratovice 

12 Dům Kněžny Emmy Terénní programy úvazek 905 000 2 2 Neratovice 

13 Dům Kněžny Emmy  Denní stacionář  místo 716 000  12  14   ORP Neratovice 

14  Hospic knížete Václava  Odlehčovací služby  úvazky 827 000  2,2  3   ORP Neratovice 

15  Diakonie ČCE  Raná péče  úvazky 813 000  4,01  5   ORP Neratovice 

16 Maltézská pomoc Osobní asistence úvazky 523 000 10,77 11 ORP Neratovice 
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17 Maltézská pomoc Adopce seniorů    20 Neratovice 

18 Maltézská pomoc 

Průvodcovské a 
předčitatelské 
služby místo 606 000 3 10 Neratovice, Byškovice, Libiš 

20  Rybka PSS 
 Domov pro osoby 
se ZP  lůžko 378 000  30  30  ORP Neratovice  

21  Rybka PSS  Chráněné bydlení  lůžko 337 000  12  15   Neratovice, Libiš 

22  Semiramis  Terénní programy  úvazky 905 000  5  2   Neratovice 

23 
Antonia senior services 
s.r.o. Pečovatelská služba úvazky 679 000 5,22 6 Čakovičky, Kojetice 

24 
Antonia senior services 
s.r.o. Osobní asistence úvazky 523 000  3 Čakovičky, Kojetice 

25  Hospic Tempus 
 Hospicová terénní 
péče 

 Nejsou v síti 
2018     3   ORP Neratovice 

26 Centrum Alma 
Služby následné 
péče úvazky 845 000 0,19 1 Neratovice 

27 Focus Chráněné bydlení lůžko 337 000  2 ORP Neratovice 

28 Focus Chráněné dílny místo   3 ORP Neratovice 

 

 

 

 

 

 

 

Síť návazných a komunitních služeb regionu MAS Nad Prahou – ORP Neratovice 

číslo název poskytovatele druh služby působnost v obcích 
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1 Dům dětí a mládeže Zájmová činnost  Neratovice 

2  Autosen  Přepravní služba  Neratovice, Lobkovice 

3 dTest poradenství Neratovice 

4 Sociálně-právní poradna poradenství Neratovice 

6 Pojďte dál Chráněné zaměstnání Neratovice 

7 Junák Zájmová činnost ORP Neratovice 

8 Setkání pečujících Podpůrná skupina, poradenství Neratovice 

9 Dubínek o.s. Lesní školka Neratovice 

10 

o.s. Lobkovice, Breberušky Mlékojedy, Sdružení 
dobrovolných hasičů, Aktivita, Klub salesiánského hnutí 
mládeže, Rotunda apod. Zájmová sdružení občanů ORP Neratovice 

11 RC Myšák Aktivity pro děti od 0–5 let Neratovice 

12 Klub důchodců Zájmová, vzdělávací činnost Neratovice 

13 Svaz tělesně postižených Zájmová, volnočasová, poradenská č Neratovice 

14 Oblastní spolek ČČK Domácí péče Alice Domácí ošetřovatelská péče ORP Neratovice 
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Síť sociálních služeb regionu MAS Nad Prahou – území Líbeznicka a Odolenavodska v rámci ORP Brandýs n/L – Stará Boleslav 

číslo název poskytovatele 
druh sociální 
služby 

jednotka 
kapacity 

jednotková 
sazba 
vyrovnávací 
platby SČK 

kapacita 
služby v 
krajské síti 

kapacita 
služby v rámci 
MAS Nad 
Prahou 
(odhad) působnost v obcích 

1.  
Farní charita 
Neratovice 

 Pečovatelská 
služba  úvazek 679 000  24  24  

 Odolena Voda, Klecany, 
Vodochody, Řež, Zdiby 

2.  Farní charita  Osobní asistence  úvazek 523 000  3,85  4   Klecany, Odolena Voda 

3.   Farní charita  Denní stacionář  místo  2  3   Odolena Voda 

4.  Antonia services s.r.o. 
Pečovatelská 
služba úvazky 679 000 8,33 8 

Bašť, Hovorčovice, 
Husinec-Řež, Klecany, 
Líbeznice, Měšice, 
Mratín, Nová Ves, 
Panenské Břežany, 
Předboj, Sedlec, Sluhy, 
Veleň, Veliká Ves, Zdiby, 
Zlonín 

5.  Antonia services s.r.o. Osobní asistence úvazky 523 000  3 

Bašť, Hovorčovice, 
Husinec-Řež, Klecany, 
Líbeznice, Měšice, 
Mratín, Nová Ves, 
Panenské Břežany, 
Předboj, Sedlec, Sluhy, 
Veleň, Veliká Ves, Zdiby, 
Zlonín 

6.  Hospic Tempus 
 Hospicová 
terénní péče úvazek    3 Klecany, Bašť, Zdiby 

7.  Hewer, z. s.  Osobní asistence úvazek  20,94 5 
Bašt, Husinec, Odolena 
Voda, Zdiby, Větrušice 
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Síť návazných a komunitních služeb regionu MAS Nad Prahou – – území Líbeznicka a Odolenavodska v rámci ORP Brandýs n/L – Stará Boleslav 

číslo název poskytovatele druh služby působnost v obcích 

1.  Brázdimský statek Komunitní bydlení pro seniory Brázdim  

2.  Stonožka Líbeznice Rodinné centrum   Líbeznice 

3.  Lodička Líbeznice Mateřské centrum  Líbeznice 

4.  Stonožka Odolena Voda  Rodinné centrum   Odolena Voda 

5.  Andělky Volnočasové aktivity Bašť, Odolena voda, Máslovice, … 

6.  Sluníčko  Rodinné centrum  Odolena Voda 

7.  Archa Volnočasové středisko Líbeznice 

8.  Spolek Kulínek 
Volnočasová aktivita pro 
zdravotně postižené dospělé Bašť 

9.  Pohoda Rodinné centrum Bašť 

10.  Sdružení pro aktivní rodinu Pěkný den 
Volnočasové aktivity pro rodiny s 
dětmi Odolena Voda 

 

 

 



 

7.2. ÚČEL A PRINCIPY ZŘÍZENÍ MÍSTNÍCH SÍTÍ SOCIÁLNÍCH, NÁVAZNÝCH A KOMUNITNÍCH SLUŽEB 

V rámci území MAS Nad Prahou jsou zřízeny místní sítě poskytovatelů podpůrných služeb pro ohrožené 

skupiny obyvatel, přičemž tyto sítě jsou tříděny: 

- dle území: 

o správní obvod ORP Neratovice 

o území Líbeznicka a Odolenavodska (v působnosti MAS Nad Prahou) v rámci ORP 

Brandýs n/L – Stará Boleslav 

- dle charakteru služeb: 

o sociální služby 

o návazné a komunitní služby 

 

Cílem zřízení místní sítě je zajištění systémové podpory potřebných služeb pro ohrožené obyvatele 

v území MAS Nad Prahou. Zařazení služby do místní sítě (podle územní působnosti a charakteru 

služby) je základním předpokladem (nikoliv nárokem) pro přijetí veřejné podpory (daru, dotace, 

smluvní odměny, příspěvku na provoz, příspěvku zřizovatele) z rozpočtů měst a obcí zapojených 

v MAS Nad Prahou. Podpora z veřejných finančních prostředků obcí MAS Nad Prahou je tak přímo 

vázána na zařazení poskytovatele služby do místní sítě. 

 

Zařazení do místní sítě a setrvání služby v této síti, resp. jejího poskytovatele, zaručuje, že uvedená 

služba disponuje dostatečnými předpoklady pro přijetí veřejné podpory a že její podpora vede 

k naplňování tohoto střednědobého plánu. 

 

Z hlediska kompetenčního rozložení je třeba v oblasti sociálních služeb respektovat úlohu jednotlivých 

úrovní veřejné správy v souladu se zněním zákona o sociálních službách, zejména ustanoveních 

uvedených v § 92–95. 

 

Hlavním odpovědným subjektem v oblasti financování sociálních služeb je Středočeský kraj (pro řešené 

území), který stanovuje priority ve svém střednědobém plánu, zajišťuje financování sociálních služeb 

v rámci tzv. „státní dotace“, vytváří a spravuje svou síť sociálních služeb. 

 

Přirozeným a dle zákona o sociálních službách „povinným“ partnerem jsou v rámci těchto procesů 

obce, především však jde o ORP, které mohou realizovat vlastní politiku v oblasti sociálních služeb, kraj 

nastavil pravidla pro komunikaci, konzultace a zohledňování priorit těchto obcí. V jejich rámci a 
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v návaznosti na plánovací a řídící procesy Středočeského kraje mohou ORP vstupovat do těchto 

procesů a vytvářet vlastní politiku v oblasti sociálních služeb (vlastní střednědobé plány, finanční 

mechanismy podpory, definice a správa místních sítí sociálních služeb). 

 

V rámci ORP Neratovice je město Neratovice přímým partnerem Středočeského kraje v plánovacích a 

řídících procesech v oblasti rozvoje sociálních služeb. V oblasti Líbeznicka a Odolenavodska je tímto 

partnerem město Brandýs n/L – Stará Boleslav jako příslušná ORP. Obce v území, resp. v jejich 

zastoupení MAS Nad Prahou, spolupracují, komunikují, vyjednávají a koordinují politiku v oblasti 

rozvoje sociálních služeb primárně s tímto městem, jeho prostřednictvím pak se Středočeským krajem, 

není-li vyjednáno jinak. 

 

Návazné a komunitní služby jsou dle svého charakteru zajišťovány buď v kompetenci jednotlivých obcí, 

případně v návaznosti na zvláštní předpisy ve vztahu k poskytovateli provozované činnosti (např. 

zdravotní služby). 

 

7.3. SPRÁVCE MÍSTNÍCH SÍTÍ 

Správcem místních sítí sociálních, návazných a komunitních služeb pro území ORP Neratovice je město 

Neratovice.  

 

Správcem sítí sociálních, návazných a komunitních služeb pro území Líbeznicka a Odolenavodska 

v rámci ORP Brandýs n/L – Stará Boleslav je MAS Nad Prahou, která může případně některou 

z členských obcí pověřit výkonem činností spojených se správou místních sítí. Správce sítě je pověřen 

také pro komunikaci a spolupráci s městem Brandýs n/L – Stará Boleslav. 

 

Oba správci místních sítí komunikují a spolupracují a koordinují svou činnost navzájem, nicméně jsou 

ve své správcovské činnosti na sobě nezávislí. 

 

Příslušné orgány správců místních sítí (samospráva města, resp. orgány MAS) schvalují podobu 

místních sítí ve své kompetenci včetně pravidelných aktualizací pro daný rozpočtový rok. 
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7.4. PRAVIDLA PRO VSTUP A SETRVÁNÍ SOCIÁLNÍCH, NÁVAZNÝCH A KOMUNITNÍCH SLUŽEB V MÍSTNÍ 

SÍTI 

 

7.4.1. Sociální služby 

V oblasti sociálních služeb jsou definována následující pravidla pro zařazení a setrvání služby3, resp. 

jejího poskytovatele v místní síti: 

 

1) služba je nejpozději k 1. 1. daného roku řádně registrovaná a splňuje všechny zákonné 

požadavky dle zákona o sociálních službách. 

 

2) poskytování služby je v souladu s cíli, opatřeními a aktivitami tohoto střednědobého plánu  

 

3) služba je součástí krajské sítě Středočeského kraje4 

Součástí zařazení služby do krajské sítě je také naplnění těchto požadavků: 

o služba naplňuje požadavky Středočeského kraje definované „Popisem podporovaných 

druhů sociálních služeb v síti Středočeského kraje pro daný rok“ 

o poskytovatel služby je schopen zajistit kvalitu dané služby na základě své odbornosti, 

zkušenosti či garance 

o s výjimkou odůvodněných případů, které posoudí Středočeský kraj ve spolupráci s ORP 

je požadováno, aby služba měla historii poskytování. 

 

4) potřebnost služby je deklarována obcí/obcemi, na jejichž území a/nebo pro jejichž občany je 

poskytována 

 

Naopak ve vztahu ke Středočeskému kraji a na území Líbeznicka a Odolenavodska též ve vztahu 

k městu Brandýs n/L – Stará Boleslav (na území ORP Neratovice je pro Středočeský kraj partnerem 

město Neratovice) vytvoření, správa a fungování místních sítí sociálních služeb podpoří u zařazených 

poskytovatelů naplňování dalších podmínek pro zařazení do krajské sítě sociálních služeb, především: 

                                                           
3 V rámci této kapitoly je přímo navázáno na dokumentaci Středočeského kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb 
a správy krajské sítě sociálních služeb, především pak Základní kritéria pro vstup do krajské sítě sociálních služeb. 
V této kapitole je proveden výběr a úprava relevantních pasáží z dokumentu tak, aby správci místních sítí 
sociálních služeb mohli postupovat v synergii s politikou Středočeského kraje a také, aby mohli správci místních 
sítí (v závislosti na míře svých kompetencí) naplňovat svou úlohu vůči Středočeskému kraji. 
4 Výjimku mohou tvořit pouze poskytovatelé služeb z jiných krajů, kteří pečují průkazně o klienty z území MAS 
Nad Prahou, případně sociální služby s celorepublikovou působností (např. intervenční centra) 
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1) potřebnost služby je jasně deklarována místně příslušnou obcí s rozšířenou působností, 

případně krajem (zvláště u služeb se slabší vazbou na místní komunitu) 

2) obec, popř. kraj požadující zajištění nové služby na svém území deklaruje, že bude službu 

spolufinancovat ze svého rozpočtu 

3) služba dodržuje princip vícezdrojového financování 

 

7.4.1.1. VYŘAZENÍ SLUŽBY Z MÍSTNÍ SÍTĚ A NÁVRH NA VYŘAZENÍ SLUŽBY Z KRAJSKÉ SÍTĚ 

 

Z pohledu služby externí důvod 

Důvodem vyřazení služby z místní sítě či snížení kapacity služby v místní síti je v prvé řadě prokazatelná 

nepotřebnost služby (ve smyslu druhu, nikoliv poskytovatele) identifikovaná správcem sítě, a to 

z následujících příčin: absence či snížení početnosti cílové skupiny služby, nezájem cílové skupiny o 

službu, neefektivní překrývání služeb pro jednu cílovou skupinu apod. 

 

Z pohledu služby interní důvod 

Proces vyřazení služby z místní sítě může být dále zahájen v případě problematické realizace jinak 

potřebné služby poskytovatelem – v tomto případě je žádoucí kapacitu služby zachovat, docílit však 

jejího poskytování jiným subjektem. Adekvátní důvody: neplnění požadavků na poskytování služby dle 

„Popisu podporovaných druhů sociálních služeb v síti Středočeského kraje“, nefunkčnost a 

nedostatečná kvalita služby, trvalá nespolupráce poskytovatele se správcem sítě, závažné porušení 

rozpočtové kázně, zneužití dotace apod. 

 

Uvedené zjištění musí být výstupem monitoringu naplňování střednědobého plánu a proces vyřazení 

služby z místní sítě musí být doprovázen adekvátními úpravami způsobu realizace daného opatření 

či aktivity, případně aktualizací celého střednědobého plánu. 

 

Dle pravidel Středočeského kraje po vyřazení služby z místní sítě iniciuje příslušná ORP vyřazení 

služby i z krajské sítě sociálních služeb. V případě ORP Neratovice se tedy na Středočeský kraj obrací 

město Neratovice, v případě obcí Líbeznicka a Odolenavodska prostřednictvím ORP Brandýs n/L – 

Stará Boleslav. Toto vyřazení z krajské sítě správce sítě sociálních služeb iniciuje zejména v případě, 

že důvodem pro vyřazení služby z místní sítě sociálních služeb je z pohledu služby interní důvod. 

Naopak z pohledu služby externí důvod není sám o sobě důvodem pro iniciaci vyřazení služby 

z krajské sítě, v takovém případě je nutné o situaci (rozhodnutí správce místní sítě sociálních služeb) 

Středočeský kraj informovat.  
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7.4.2. NÁVAZNÉ A KOMUNITNÍ SLUŽBY 

 

V oblasti návazných a komunitních služeb jsou definována následující pravidla pro zařazení a setrvání 

služby, resp. jejího poskytovatele v místní síti: 

 

1) služba disponuje příslušným oprávněním pro realizaci činností, které jsou předmětem 

veřejné podpory 

 

2) poskytování služby je v souladu s cíli, opatřeními a aktivitami tohoto střednědobého plánu  

 

3) potřebnost služby je deklarována obcí/obcemi, na jejichž území a/nebo pro jejichž občany je 

poskytována 

 

4) služba nebo aktivita má doložitelnou historii aktivit v regionu (s výjimkou nově zřizovaných 

služeb v souladu s tímto střednědobým plánem) 

 

 

7.4.2.1. VYŘAZENÍ SLUŽBY Z MÍSTNÍ SÍTĚ 

 

Z pohledu služby externí důvod 

Důvodem vyřazení služby z místní sítě je v prvé řadě prokazatelná nepotřebnost služby (ve smyslu 

druhu, nikoliv poskytovatele) identifikovaná správcem sítě, a to z následujících příčin: absence či 

snížení početnosti cílové skupiny služby, nezájem cílové skupiny o službu, neefektivní překrývání služeb 

pro jednu cílovou skupinu apod. 

 

Z pohledu služby interní důvod 

Proces vyřazení služby z místní sítě může být dále zahájen v případě problematické realizace jinak 

potřebné služby poskytovatelem – v tomto případě je žádoucí kapacitu služby zachovat, docílit však 

jejího poskytování jiným subjektem. Adekvátní důvody: nefunkčnost a nedostatečná kvalita služby, 

závažné porušení rozpočtové kázně, zneužití dotace apod. 

 

Uvedené zjištění musí být výstupem monitoringu naplňování střednědobého plánu a proces vyřazení 

služby z místní sítě musí být doprovázen adekvátními úpravami způsobu realizace daného opatření 

či aktivity, případně aktualizací celého střednědobého plánu. 
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8. Seznam zkratek 

 

 

AP   Akční plán 

CLLD   komunitně vedený místní rozvoj 

CS   cílová skupina 

DKE   Dům Kněžny Emmy – domov pro seniory 

ESF   evropský sociální fond 

EU   Evropská Unie 

HF SČK   Humanitární fond Středočeského kraje¨ 

IROP   integrovaný regionální operační program 

KPSS   Komunitní plánování sociálních služeb 

MAS   Místní akční skupina Nad Prahou 

MěÚ   městský úřad 

OP VVV   operační program výzkum, vývoj, vzdělávání  

OP Z   operační program zaměstnanost 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSVZ   odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

OZP   Osoba se zdravotním postižením 

SČK   Středočeský kraj 

SPRSS   střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

SWOT   strategická analýza – silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby 

ZP   Zdravotní postižení 


