Vyhodnocený platný komunitní plán
sociálních služeb

Projekt „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015-2019“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057,
je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

I. Společné cíle, opatření a aktivity
Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury
Aktivity
Odpovědný splněno/
za realizaci
částečně/
nesplněno
Opatření :
1.1
Podpora investičních
Město Kolín Částečně
záměrů dle priorit
jednotlivých pracovních skupin

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Dle finančních možností
města, finanční podpora
z rozpočtu nestátním
neziskovým subjektům na
sociální služby

Priorita 2: Zajištění větší informovanosti, přehlednosti a osvěty v oblasti sociálních služeb
Aktivity
Odpovědný splněno/
Vynaložené Zrealizované akce/činnosti
za realizaci
částečně/
finanční
nesplněno
prostředky
Opatření :
2.1. vytvoření komunikační
Město Kolín Částečně
Aktualizace informací na
strategie s důrazem na
webu města, pravidelné
aktuálnost a dostatek
publikování informací o
poskytovaných informací
službách ve Zpravodaji
města a na informační
ceduli přístupné 24 hodin
denně, poskytování
informací o službách
prostřednictvím
mail.komunikace

Plán na rok 2013/2014
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2.2. orientace v oblasti
sociálních služeb ve městě

Město Kolín Částečně

Na webu MěÚ Kolín
přehled dostupných
sociálních a návazných
služeb

Priorita 3: Zvýšení bezpečnosti občanů a celkové zlepšení života ve městě
Aktivity
Odpovědný splněno/
Vynaložené
za realizaci
částečně/
finanční
nesplněno
prostředky
Opatření :
3.1 udržování čistoty
Město Kolín Nesplněno
komunikací, chodníků

Zrealizované akce/činnosti

Smlouva se spol. AVE –
není pořádek

3.2 udržování veřejné zeleně

Město Kolín Částečně

Smlouva se spol. AVE

3.3. spolupráce s městskou
policií

Město Kolín Splněno
ve spolupráci
s o.s. Prostor

Vypracován strategický
plán prevence kriminality,
Zřízeny Okrsky – projekt
bezpečný Kolín – strážníci
do ulic

Priorita 4: Bezbariérovost
Aktivity

Opatření :
4.1 zajištění bezbariérovosti
vstupů do veřejných budov

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

Město Kolín částečně

Vynaložené
finanční
prostředky

Plán na rok 2013/2014

Zrealizované akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Postupné úpravy
Nejsou leckde dobře,
Nevhodné – např. budova
radnice 78
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4.2 zmapování stávající situace
bezbariérovosti chodníků pro
handicapované a maminky
s kočárky a zajištění
bezbariérovosti

Město Kolín Splněno
+
Není výsledek
ISEMOA
Mohl se podat
projekt
z národního
rozvojového
programu –
Mobilita
bezbariérovosti
– neodošlo
k tomu – byla
velká spoluúčast
města

Zjištění stávající situace –
poslána zpráva – audit 2011
- 2012

4.3 zajištění bezbariérovosti
nájezdů na chodníky

Město Kolín částečně

Postupné úpravy nájezdů
(nejsou všude, některé
nevhodné – špatný sklon)

Priorita 5: Posílení a rozvoj vzájemné aktivní spolupráce poskytovatelů a zadavatele služeb včetně ostatních zúčastněných
složek ve prospěch klienta či sociální sítě
Aktivity
Odpovědný splněno/
Vynaložené Zrealizované akce/činnosti Plán na rok 2013/2014
za realizaci
částečně/
finanční
nesplněno
prostředky
Opatření :
5.1 udržení stávající funkčnosti Město Kolín nesplněno
pracovních skupin s orientací
na potřeby klientů, které
vyplývající z plánu sociálních
služeb
5.2 vymezení kompetencí a Město Kolín nesplněno
pravomocí pracovních skupin
po dohodě se zadavatelem
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Priorita 6: Podpora stávajících služeb, zabezpečení požadované kvality celé sociální sítě v souladu se standardy a novými
poznatky, jejich optimální financování
Aktivity

Odpovědný splněno/
za realizaci částečně/
nesplněno

Opatření :
6.1 zabezpečení vzdělávání pro
stálý rozvoj kvality sociální sítě

6.2 vyčíslení potřebných
finančních nákladů pro provoz
funkční sociální sítě a podpora
optimálního průběžného
přerozdělování financí na
poskytování sociálních služeb a
hledání dalších zdrojů
spolufinancování projektů

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Nesplněno –
pokud bylo
myšleno
komplexní
řešení (např.
školící středisko
nebo asociace
sdružující
nezisk.org. atd.)
?

Priorita 7: Zajištění dopravní obslužnosti pro osoby se specifickými potřebami
Aktivity
Odpovědný
splněno/
Vynaložené Zrealizované
Plán na rok 2013/2014
za realizaci
částečně/
finanční
akce/činnosti
nesplněno prostředky
Opatření :
7.1 podpora vzniku služby seniorJe
PB HELP ASISTANT
taxi pro seniory, zdravotně
dostačující
(Handy taxi, konec
postižené a další potřebné klienty
?
2011)
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II. Senioři
Priorita 1: Zlepšení pobytových služeb
Aktivity

Odpovědný
za realizaci

Opatření :
1.1 Vznik denního stacionáře
(§ 46 zák. 108/2006 Sb.)

splněno/
částečně/
nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Centrum pro splněno
seniory, o.s.

1.2. Zřízení míst k přechodným Centrum pro splněno
pobytům pro odlehčovací
seniory, o.s.
(respitní) péči rodinám
pečujícím o seniory (§ 44 zák.
108/2006 Sb.)
1.3 Rekonstrukce domova
důchodců – vznik
jednolůžkových pokojů se
sociálním zařízením –
zachovávání soukromí
nebo

1.4 Výstavba nového domova
pro seniory
( § 49 zák. 108/2006 Sb.)

Domov
nesplněno
důchodců
Město Kolín
6.298 000 Kč
výtah

nesplněno

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Od roku 2011

Transformace na o.p.s.

Od roku 2011
2012 – navýšení
kapacity ze 2 na 5
osob
2013 – navýšení
kapacity na 10 osob
Rekonstrukce
koupelen, pokojů,
podlah, topení 2011,
vchod,
výměna výtahu 2010,
oprava střechy,
elektroinstalace
(2010- 2012)

Navýšení kapacity na 15
osob - maximálně
Plán = několik lůžek
„odlehčovacích“
přetransformovat na
chráněné bydlení

Eventuelní výstavba by se
měla týkat možnosti přijetí
žádostí z celé spádové
oblasti a rozšíření o službu o
„domov se zvláštním
režimem“
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Priorita 2: Zlepšení terénních služeb
Aktivity
Odpovědný
za realizaci
Opatření :
2.1 Zkvalitňování
poskytovaných sociálních
služeb

2.2 Zřízení půjčovny
základních kompenzačních
pomůcek (WC křesla, invalidní
vozíky, chodítka, sprchová
lůžka, schodolezy ...)

splněno/
částečně/
nesplněno

Pečovatelská
služba
Spirála pomoci
Penzion pro
důchodce,
Městský domov
důchodců

Plněno
průběžně

Spirála pomoci,
o.s
Svaz tělesně
postižených –
okresní organizace

Částečně
Slouží i pro
spádové
oblasti

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Školení ke
zkvalitňování
soc.služeb – všechny
organizace

Spirála pomoci –
transformace na o.p.s.
Chybí sociální poradenství,
které by bylo zaměřeno na
všechny skupiny = možnost
řešení posílením sociálních
pracovníků na OSVZ MěÚ
Kolín
Bylo by zapotřebí větší
množství kompenzačních
pomůcek, z řad obyvatel =
velký zájem zejména o
invalidní vozíky, polohovací
postele, chodítka
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III. Osoby se zdravotním postižením
Priorita 1: Specifická bezbariérovost (pro osoby slabozraké a nevidomé)
Aktivity

Odpovědný
za realizaci

Opatření :
1.1 umístění mobilního majáku
pro VPN a zvukový systém
hlášení zastávek v MHD,
umístění mobilního majáku pro
VPN na všech budovách MěÚ,
nemocnice, bank a důležitých
institucích
1.2. zvýšení samostatnosti v
oblasti vyvolávacích systémů
na úřadech, poštách, MěÚ
(budova B – občanské
průkazy,pasy, úřad práce)
umístěním majáku pro VPN
1.3 průvodcovská,
předčitatelská a tlumočnická
služba
( § 42 a § 56 zák. 108/2006 Sb.)

splněno/
částečně/
nesplněno

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Částečně
Chybí
MHD, na
MěÚ

Pošta, spořitelna

Nutno zmapovat umístění a
pokrytí

částečně

Pošta, MěÚ –
občanské průkazy –
Karlovo nám. 45

Nutno zmapovat umístění a
pokrytí

TyfloCentrum
nesplněno
Mělo
zaregistrovanou
službu – nefunguje

Vynaložené
finanční
prostředky

V současné době
TyfloCentrum nefunguje –
málo finančních prostředků,
drahý nájem, vyklizení
prostor
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Priorita 2: Podpora pečující rodiny
Aktivity
Odpovědný
za realizaci

Opatření :
2.1 odlehčovací služby pro
rodiny pečující o člena s
postižením (všechny typy
postižení)
( § 44 zák. 108/2006 Sb.)

splněno/
částečně/
nesplněno

o.s. Volno
Splněno
Centrum pro
seniory (chronické
a duševní
onemocnění)
Oblastní
nemocnice Kolín,
a.s. (1 lůžko dle
registrace)

2.2 osobní asistence pro osoby s Spirála pomoci,
tělesným postižením
o.s.
(§ 39 zák. 108/2006 Sb.)
2.3 zajištění pobytových služeb
pro osoby s tělesným
postižením

Splněno
Kapacita
dostačující
Částečně

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

o.s. Volno - rozšíření
služby – víkendy atd.
Fokus – víkendové
akce, týdenní pobyty
pro klienty, aktivity
pro rodiče,
terapeutické a
poradenské setkávání
s rodiči
Diakonie – kulturní
aktivity pro klienty a
jejich rodiny,
poradenství rodičům,
týdenní pobyty
klientů (ozdravné
pobyty)

Oblastní nemocnice Kolín
navýšení kapacity
odlehčovací služby (je jen 1
lůžko) se jeví jako potřebné
ale vzhledem
k nespecifikovanému
umístění lůžka v nemocnici
není funkční
Nedostačující kapacita LDN
= to ale zdravotnické
zařízení

Možnost využití
služby v městském
penzionu pro
důchodce – dle
registrace chráněné
bydlení pro osoby
s jiným zdravotním
postižením (27 - 64)
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Priorita 3: Podpora bydlení osob se zdravotním postižením
Aktivity
Odpovědný
splněno/
Vynaložené
za realizaci
částečně/
finanční
nesplněno prostředky
Opatření :
3.1 chráněné bydlení - pro
o.s. Volno
Nesplněno
osoby s mentálním postižením, (pro osoby
autismem, pro osoby s
s autismem)
Splněno
duševním onemocněním (§ 51 Mela, o.p.s.
zák.108/2006 Sb.)
(mentální post.)
Domov na Hrádku Splněno
(mentální post.)
Fokus – pobočka splněno
Kolín
3.2 podpora samostatného
nesplněno
bydlení -pro osoby s mentálním postižením, autismem,
tělesným postižením a pro
osoby s duševním
onemocněním ( § 43
zák.108/2006 Sb.)
3.3 bezbariérové bydlení pro
Částečně
osoby tělesným/kombinovaným
postižením

Priorita 4: Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
Aktivity
Odpovědný
splněno/
Vynaložené
za realizaci
částečně/
finanční
nesplněno prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

3 byty v Kolíně
20 lůžek

Nutné zvýšit kapacitureagovat na poptávku

1 dům v Polepech
2 byty v Kolíně

Možnost
bezbariérového
bydlení v domě
s pečovatelskou
službou Husova,
Kolín I

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014
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Opatření :
4.1 sociálně terapeutické dílny
(§ 67 zák. 108/2006 Sb.)

Diakonie ČCE

splněno

Fokus – plán zřídit sociálně
terapeutickou dílnu

4.2 chráněné dílny (zák.
435/2004 Sb.,o zaměstnanosti)

nesplněno

Diakonie –
Diakonie – připravuje
tréninkové pracoviště podporované zaměstnávání
v Zahrádce pod věží (chráněná dílna)

4.3 agentura zaměstnávání

nesplněno

Komerční agentury
zaměstnávání

Priorita 5: Smysluplné využití volného času osob s postižením
Aktivity
Odpovědný
splněno/ Vynaložené
za realizaci
částečně/ finanční
nesplněno prostředky
Opatření :
5.1 centrum denních aktivit pro Fokus Kolín
splněno
osoby s duševním
o.s. Volno
onemocněním a dalšími typy
postižení
5.2 volnočasové aktivity pro
o.s. Volno
splněno
děti s postižením, volnočasové
aktivity pro dospělé s
postižením
Diakonie
NAVÍC:

Zrealizované akce/činnosti

Fokus plánuje zřídit

Plán na rok 2013/2014

sociální rehabilitace
Ovčárecká
o.s. Volno – sociální
rehabilitace
Sociálně aktivizační služby Diakonie – plán - denní
pro rodiny s dětmi, pro
stacionář
seniory
Akce a aktivity
Fokus – terénní tým,
Kutnohorská 21
Diakonie – zpřístupnění
prostoru za domem
veřejnosti – Zahrádka pod
věží s kavárnou
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IV. Rodina, děti, mládež
Priorita 1: zabezpečit funkční poradenství pro rodiny, děti a mládež
Aktivity

Odpovědný
za realizaci

Opatření :
1.1 funkční a adekvátní
zajištění stávajících služeb
(personální posílení Poradny
pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy, oddělení
sociálně - právní ochrany
městského úřadu)

1.2 zajištění pedopsychiatra

splněno/
částečně/
nesplněno
CPSP
Nesplněno

OSPOD –
částečně
splněno

nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Změněno na Centrum
psychologickosociálního
poradenství
Středočeského kraje pracoviště Kolín
OSPOD – personální
posílení ano – ale,
vzhledem ke změně
zákona a nárůstu
práce s tím
související =
nedostačující
MUDr. Štěpánka
Hromadová (místo
MUDr. Viktorinové)

Zmapovat počet klientů, dle
toho odhad potřeby navýšení
úvazku
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Priorita 2: zabezpečit možnost smysluplného trávení volného času rodin, dětí i mládeže
Aktivity

Opatření :
2.1 zajištění přijetí a realizace
koncepce hřišť, parků a
sportovišť (i cyklostezek)

2.2 využití a rozšíření nabídky
stávajících organizací (DDM,
Skaut, Tábornická unie, Sokol,
kroužky ve školách, další
organizace), podpora
společných kroužků a akcí pro

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Město Kolín

Částečně
(byla
vytvořena
koncepce
hřišť na
MěÚ)

15.179 Kč

Výstavba centrálního
dětského hřiště v
Kolíně, 2009

Údržba, prevence
vandalismu, zajištění
udržitelnosti hřišť v dobrém
stavu, zmapování potřeb pro
mládež

splněno

financováno z
rozpočtu MF
ČR
672.000 Kč
fin. z prog.
prevence
kriminality
MV ČR
256.000Kč
fin. z prog.
Partnerství pro
Kolínsko –
TPCA
975. 000 Kč
fin. z prog.
prevence
kriminality
MV ČR
220.000 Kč
fin. Z prog.
prevence
kriminality
MV ČR

Vybudování herního
plácku lokalita
Zengrova ulice v
Kolíně, 2009
Obnova dětského hřiště
v Sendražicích, 2009

Zbudování herního
plácku v lokalitě
Kolárka, 2010

Vybavení herního
plácku pro rizikovou
mládež, 2010

Snaha o rozšíření
nabídek od všech
organizací - obecně
.

Zjistit situaci v okolních
obcích, udržet stávající
situaci
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rodiče s dětmi

2.3 zajištění provozu
přiměřeného množství
rodinných (mateřských) center

2.4 zajištění provozu
přiměřeného množství MŠ
s pracovní dobou odpovídající
potřebám rodin

Mateřské centrum
Hvězdička,
Miniškolka a
mateřské centrum
Krokodýl
podpora města
Město Kolín

splněno

Částečně

Zajistit provoz mateřského
centra – nedostatek financí
na základní provoz

Úprava prostor v ulici
Rimavské Soboty –
otevření nové
mateřské školy
Přetíženost –
nedostatečná kapacita
nestačí pracovní
doba

Priorita 3: zabezpečit aktivity pro prevenci a zmírnění dopadu rizikových jevů pro rodiny, děti a mládež
Aktivity
Odpovědný
splněno/
Vynaložené Zrealizované
Plán na rok 2013/2014
za realizaci
částečně/
finanční
akce/činnosti
nesplněno prostředky
Opatření :
3.1 zajištění bytů pro matky
Město Kolín
Částečně
Otevření krizového
Udržení stávajícího stavu
s dětmi a rodiny v tísni
1 byt
bytu pro rodiče s
dětmi – únor 2013,
byt v domě s
pečovatelskou
službou
3.2 zajištění bytů „na půl cesty“ Město Kolín
nesplněno
Pod DD Býchory
otevření „domu na
půl cesty“
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3.3 zajištění nízkoprahového
zařízení pro děti
a mládež (§ 62 zák. 108/2006
Sb.)

o.s. Prostor

splněno

3.4 práce s rodinami, dětmi a
mládeží „na hranici“ – odd.
soc.- právní ochrany, rozvoj
NNO, dobrovolnické aktivity

OSPOD MěÚ
Kolín, otevřený
klub „Céčko“
DDM Kolín,
NZDM o.s.
Prostor, klub
„Naplno“
fungující pod
DDM Kolín

plněno

Zajištění financí na provoz
IP – rekonstrukce
bývalých kasáren –
Komunitní centrum
psychosoc.služeb
Kolárka – vznik
NZDM
Otevření (2011) a
Udržení stávajícího stavu
rozvoj NZDM
rozvoj klubu „Céčko“
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V. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita 1: Vytvoření nového prostoru pro služby sociálně vyloučeným v místě bývalých kasáren
Aktivity
Odpovědný
splněno/
Vynaložené Zrealizované
za realizaci
částečně/
finanční
akce/činnosti
nesplněno prostředky
Opatření :
1.1 zpracování projektové
o.s. Prostor
splněno

Plán na rok 2013/2014

dokumentace

1.2. přestěhování služeb o.s.

O.s. Prostor

splněno

Prostor do zrekonstruovaného
objektu vyjma služeb pro uživatele
drog

37 mil.
Otevření komunitního
(zrekonstruo centra sociálních a
vání objektu) psychosociálních
služeb Kolárka
(2011)

Priorita 2: Zajištění ubytovny pro sociálně slabé a vyloučené obyvatele v Kolíně včetně možnosti krátkodobého ubytování a služeb
denního centra pro osoby v krizi dle zákona o soc. službách § 57 (azylové domy)

Aktivity

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Opatření :
2.1 Zajištění rekonstrukce
Město Kolín
azylového domu, zvětšení jeho
kapacity i pro více cílových skupin

Částečně –
spíše ne =
Zrušení
registrace
(ubytování
dospělých
osob ve
svízelné

2008 – 2009,
rekonstrukce
noclehárny, vrchního
patra – které mělo být
využito jako krizový
byt pro matky s dětmi
– nebylo využito.
Zrušení registrace
služby azylového
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bytové
situaci)

2.2 Zajištění adekvátních
Město Kolín
sociálních služeb v ubytovně a
jejich návaznost na terénní sociální
služby

domu – Ubytovna pro
osoby bez přístřeší
(vymalování objektu
2012, nová lina,
výměna nábytku,
obložení, nátěry,
rekonstrukce
sociálních zařízení,
sprchových koutů

Částečně
Vedoucí
ubytovny =
sociální
pracovník

2.3 Zajištění terénních sociálních o.s. Prostor
služeb pro sociálně slabé a
vyloučené

2.4 Monitoring potřeb sociálně
slabých a vyloučených a možností
rozvoje navazujících služeb, např.
chráněných dílen či vzdělávání

Zajišťují Sociální
programy – o.s.
ProstorSociálně aktivizační
služeb pro rodiny
s dětmi (od 2011),
terénní programy (od
2007)
V omezené míře

částečně

Priorita 3: Zajištění prostor pro zřízení cca 3 – 5 bytů na „půl cesty“ a pro matky s dětmi s odpovídajícími službami
Aktivity

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Opatření :
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3.1 zajištění 3 – 5 bytů vhodných Město Kolín
k provozu služeb „napůl cesty“ a
pro matky s dětmi
3.2 výběr a podpora poskytovatele Město Kolín
služeb „na půl cesty“ a pro matky
s dětmi v souladu se standardy

nesplněno
nesplněno

Priorita 4: Zajištění komplexní péče o osoby závislé na alkoholu, omamných a psychotropních látkách, gamblery a osoby ohrožené
neschopností splácet dluhy

Aktivity

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Opatření :
4.1 zajištění podpory kontaktních, o.s. Prostor
terénních a poradenských služeb
pro uživatele drog, rodiče a blízké
okolí

splněno

4.2 zajištění navazujících služeb
psychiatra se specializací na
alkohol a toxikomanie

splněno

o.s. Prostor zajistil

Udržení a rozvoj
stávajících služeb – K
centrum, terénní
programy o.s. Prostor
Zajištěno Odborné
sociální poradenství
AT ambulance
Magdaléna Kolín

Priorita 5: Transformovaní otevřeného klubu „Céčko“ tak, aby sloužil specifickým cílovým skupinám a poskytoval vedle volnočasových
aktivit i sociální a poradenské služby

Aktivity

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

DDM Kolín

splněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Opatření :
5.1 vydefinování specifických
cílových skupin, kterým by klub
měl nejvíce sloužit

Pondělí 14:00 - 18:00 klub
"Naplno"- žáci 9. tříd ZŠ a
studenti SŠ Úterý 14:00 18:00 děti a mládež od 6 do
18 let Středa 13:00 - 15:00
15:00 - 17:00 klub
"Brykule"- školní družiny
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děti a mládež od 6 do 18 let
Čtvrtek 13:30 - 15:00
15:00 - 17:30 klub
"Brykule" - školní družiny
děti a mládež od 6 do 18 let
Pátek 14:00 - 18:00 děti a
mládež od 6 do 18 let
5.2 transformace klubu „Céčko“
na klub, který vyjma
volnočasových aktivit poskytuje i
sociální služby

DDM Kolín

nesplněno

Priorita 6: Správa 10ti městských bytů OSVZ MěÚ Kolín pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Aktivity

Odpovědný
za realizaci

splněno/
částečně/
nesplněno

6.1 organizační vyčlenění
městských bytů

Město Kolín

nesplněno

6.2 zpracování koncepce, pravidel
obsazování a pobytu v těchto
městských bytech

Město Kolín

nesplněno

Vynaložené
finanční
prostředky

Zrealizované
akce/činnosti

Plán na rok 2013/2014

Opatření :
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