Základní zhodnocení plánu rozvoje rodinné politiky na
období 2015 – 2018
a
stanovení plánu na období 2018 – 2020

Město Kolín

PRIORITY

1. Komunikace mezi aktéry rodinné politiky ve městě Kolín
2. Služby pro rodiny ve městě Kolín
3. Slučitelnost rodinného a pracovního života
4. Prostor města přátelský rodině
5. Přímá podpora rodin ve městě Kolín
6. Finanční zajištění rodinných aktivit ve městě Kolíně
7. Personální a institucionální zajištění prorodinné politiky města
8. Podpora rodin pečujících o svého blízkého – podpora neformálně pečujících

nová priorita

Priorita č. 1 Komunikace mezi aktéry rodinné politiky ve městě Kolín
1. Cíl - rozvoj tištěných informačních zdrojů

Opatření
1. 1. využití
Zpravodaje
města Kolína

Výstupy

Indikátory plnění

Informovanost rozšířena o - průběžné informování o
prorodinných akcích v Kolíně,
aktivity pro děti a mládež,
rodiny a seniory v Kolíně
-

-

Zrealizované aktivity /činnosti

Plán na rok 2018 – 2020 opatření

Informace o koncepci rodinné politiky

Pravidelné informace týkající se cílové
průběžné představování organizací skupiny rodin s dětmi a rodičů a to
Pokračování v realizaci
nejen o akcích, ale také o možnostech
pracujících s rodinami v Kolíně,
služeb či dávek (např.
Doplnění: nastavit informování dle
průběžné informování o
cílových skupin, situací či kazuisticky ve
Zpravodaji města Kolína.
opatřeních města v rámci
prorodinné politiky

Vznik Katalogu
volnočasových aktivit pro
děti a mládež v Kolíně souhrnný dokument o
všech dostupných
aktivitách pro uvedenou
cílovou skupinu v Kolíně.
1.3. Seniorský
Informační zdroj vytvářený
čtvrtletník
samotnými seniory, kteří
navštěvují městské kluby
důchodců a další org.
podporující jejich aktivní
komunitní život.
1. 4. aktualizace Aktualizování tištěného
Katalogu
Katalogu sociálních a
sociálních a
návazných služeb pro ORP
návazných
Kolín
služeb města
Kolína
1. 2. katalog
volnočasových
aktivit pro děti a
mládež

-

vznik Katalogu volnočasových
aktivit pro děti a mládež,

Bude pokračováno
Pokračování v realizaci

-

pravidelná roční aktualizace
Katalogu

-

4x ročně vydaný Seniorský
čtvrtletník

V návaznosti na aktivity 1. 1.
realizováno prostřednictvím
Zpravodaje Odborem sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Kolín nebo gesčním Opatření na další období vypuštěno.
místostarostou.

-

v roce 2016 a 2018 tištěná
aktualizovaná verze původního
Katalogu z roku 2014

Aktualizace tištěného katalogu
sociálních a návazných služeb pro ORP
Kolín – probíhá.

Adresář – stručný, pouze kontakty na
volnočasové aktivity

Byla podána žádost o dotaci na tisk
tohoto katalogu na Středočeský kraj
(zamítnuta 6/2018)

Pokračování v realizaci

Vytvoření aktualizované katalogu na
webu a stručnější (adresářové verze)
v tištěné podobě.

2. Cíl – rozvoj elektronických informačních zdrojů

Opatření

Indikátory plnění

Výstupy

2.1. elektronický
informační
systém
sociálních a
návazných
služeb

Zajištění zvýšení rozsahu
dostupných informací o
nabízených sociálních a
souvisejících službách v
ORP Kolín prostřednictvím
elektronického
informačního systému
sociálních služeb

-

2. 2. aplikace
Kolín v mobilu

Rozšíření komunikačního
média mezi radnicí a
veřejností do oblasti
prorodinných aktivit jako
zajímavý zdroj informací
pro cílovou skupinu dětí a
mládeže

-

vznik elektronického
informačního systému

Zrealizované aktivity /činnosti
Nerealizováno zcela – tvorba nových
webových stránek
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Aktualizace opatření
Tvorba webových stránek v sociální
oblasti pro celé ORP Kolín – již v realizaci.

vznik sekce pro informování
rodin, dětí a mládeže,

-

průběžné informování o
rodinných aktivitách,

-

informace jsou poskytovány
zdarma

_____________________
Aktualizace opatření
Příprava v návaznosti na rozpočet 20192020.

Priorita č. 2 Služby pro rodiny ve městě Kolín
1. Cíl – podpora služeb pro rodiny s předškolními dětmi

Opatření
1. 1. podpora
navýšení
kapacity jeslí

výstupy

Indikátory plnění
-

Příprava a zajištění zvýšení
kapacity jeslí

zvýšení kapacity jeslí v Kolíně o
15 míst

1.2. podpora
nízkoprahových
činností
mateřského
centra
1. 3. podpora
sociálních
služeb pro
rodiny s dětmi
se zdravotním
postižením

Finanční podpora
nízkoprahových činností
mateřského centra

1. 4. aplikace
možností
nového zákona o
dětských
skupinách

Využití instrumentů daných - vznik studie o možnosti využití
dětských skupin v Kolíně,
zákonem o dětských
- případný vznik dětských skupin
skupinách. V prvním roce
v rámci města, respektive jeho
platnosti Plánu vznik studie
příspěvkových organizací
zaměřené na možnosti a
limity využití zákona v praxi
Kolína.

Podpora ambulantních a
odlehčovacích služeb pro
rodiny s dětmi se ZP
v Kolíně. Zejména se jedná
o děti s postižením
autistického spektra,
respektive o děti
s mentálním postižením.

-

-

-

-

pravidelná finanční podpora
nízkoprahových aktivit
mateřských center

Zrealizované aktivity/činnosti
Zjišťování možností financování +
vzhledem k nízké alokaci nebylo
možné podat žádost odboru
sociálních věcí a zdravotnictví a
odboru dotací a veřejných zakázek
MěÚ Kolín

Finanční podpora mateřských center a
to v rámci programové dotace Města
Kolína:

Finanční podpora služeb pro rodiny
s dětmi se zdravotním postižením
z programové dotace Města Kolína na
faktické poskytování služeb cílové sociální a návazné služby a dotací
skupině,
Komise zdravotně- sociální Rady
města Kolína.
plnění podmínek grantového
programu města
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Pokračování v realizaci

Pokračování v realizaci

finanční podpora služeb pro
rodiny s dětmi se ZP v Kolíně,

Pokračování v realizaci

V rámci spolupráce s ASZ plánování
možnosti vzniku dětských skupin a
financování z ESF OP VVV.
Pokračování v realizaci

2. Cíl – podpora preventivních aktivit pro rodiny s dětmi

Opatření
2. 1. zvýšení
finanční
gramotnosti
rodin

2.2 snížení
zadluženosti
rodin

výstupy
Zvyšování úrovně finanční
gramotnosti rodin

Indikátory plnění
-

Podpora vzniku jednotného poradenského pracoviště,
které bude pracovat na
narovnání špatné rodinné
situace způsobené
zadlužením

uspořádání kurzů v oblasti
finanční gramotnosti,
distribuce příručky zaměřené na
rozvoj finanční gramotnosti

finanční podpora sjednocených
služeb zaměřených na oblast
zadlužení

Zrealizované aktivity/činnosti

- Příručka byla distribuována
Práce sociálních pracovníků
s osobami, které mají problémy
s finanční gramotností – sestavování
peněžního přehledu a deníku
(případně podpora při podávání
žádosti z dávkového systému)

Od 1. 5. 2017 je realizován projekt
„Prevence ztráty bydlení a aktivity
zaměřené na znovu začlenění do
bydlení ve městě Kolín“ odborem
sociálních věcí a zdravotnictví Kolín.
Jednou z aktivit daného projektu:
„Aktivity napomáhající k prevenci
ztráty bydlení u osob s dluhy, nebo u
potenciálních dlužníků“, v rámci které
jedním z hlavních poradenství je
podpora v získání nároků například i
z dávek sociálního zabezpečení, ale
také řešení dluhů, splátkových
kalendářů.
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OSP Prostor plus, o.p.s. - příručka
k rozvoji finanční gramotnosti

Aktualizace opatření
Nové opatření
Prevence zadluženosti a její snižování

2.3. podpora
dobrovolnictví

2.4. podpora
předškolní
přípravy dětí ze
sociálně
znevýhodněnéh
o prostředí

Podpora činnosti
dobrovolnických center
realizovaných ve městě
Především pomoc tzv.
charitního šatníku a
dobrovolnického centra
zaměřeného na podporu
seniorů a osob se ZP.

-

Podporování program u
předškolní přípravy dětí ze
sociálně znevýhodněného
prostředí. Cílem tohoto
opatření je snížení rizik
vyplývajících ze vstupu dětí
ze sociálně nepodnětného
prostředí do hlavního
vzdělávacího proudu.

funkční dobrovolnické centrum,
funkční charitativní šatník

zapojení minimálně 30 dětí ze
sociálně znevýhodněného
prostředí
zapojení dětí do hlavního
vzdělávacího proudu bez využití
speciální základní školy

Město poskytuje prostory formou
výpůjčky pro šatník i potravinovou
pomoc
Dobrovolnictví podporuje také
příspěvkem na provoz
dobrovolnického centra Farní charity
Kolín ze svých dotačních programů.
Dále podpora směřuje na některé
aktivity sdružení, volnočasové a
dobrovolné (např. realizace
dobrovolnictví v některých aktivitách
– Klub Důchodců na sídlišti – hraní
muziky bez nároku na finanční
odměnu každé pondělí…).
Financování sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi (SAS)
v rámci organizační složky města
(Městské služby sociální prevence) a
v návaznosti na převod pod organizaci
Prostor poskytování individuální
dotace na podporu aktivit – 250 tis.
Kč. (v roce 2017).

Pokračování v realizaci

Aktualizace opatření
Nové opatření: Podpora dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí
Zdůvodnění:
Děti v návaznosti na změnu legislativy
jsou zapojovány do předškolní výchovy
ze zákona.

Priorita č. 3. Slučitelnost rodinného a pracovního života
1. Cíl – podpora zaměstnanosti

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

1.1 podpora
zkrácených
pracovních
úvazků

Vznik zkrácených
pracovních úvazků na
vhodných vytipovaných
místech v rámci města a
jím zřízených příspěvkových
organizací

1.2 podpora
sdílených
pracovních
úvazků

Vznik sdílených pracovních
úvazků na vhodných
vytipovaných místech
v rámci města a jím
zřízených přísp. organizací.

-

1.3. spolupráce
s KoP ÚP ČR,
pobočka Kolín
při informování
zaměstnavatelů
o slaďování
rodinného a
pracovního
života
1.4. podpora
realizace VPP
pod městem
Kolín

Zvýšení dostupnosti
informací o možnostech
slaďování rodinného a
pracovního života mezi
velkými zaměstnavateli v
regionu Kolína.

-

vznik zkrácených pracovních
úvazků v rámci města a jím
zřízených příspěvkových
organizací

Zrealizované aktivity/činnosti
_________________________

Aktualizace opatření
Příprava zkrácených a sdílených
pracovních úvazků s MSZS
(tam, kde to bude možné, ve spolupráci
s ÚP)
Zjištění možností a případná realizace
zkrácených úvazků.

vznik sdílených pracovních
úvazků v rámci města a jím
zřízených příspěvkových
organizací

Sdílených úvazků je nabízeno v rámci
zajištění agend odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

vyšší zaměstnanost cílových
skupin (matky po rodičovské
dovolené apod.)

Probíhalo informování organizací.

Vytvoření pracovních míst - vznik 10 pracovních míst pod
OSVZ,
pro dlouhodobě
průběžná kontrola stanovených
nezaměstnané s realizací
úkolů koordinátorem v oblastech
veřejně prospěšné práce ve
úklidu a čistoty veřejného
spolupráci s KoP ÚP ČR,
prostranství, veřejných pohřebišť,
pobočka Kolín.
prostor sociálních a zdravotních
zařízení města a jejich
bezprostřední okolí
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Pokračování v realizaci

Pokračování v realizaci

VPP pod OSVZ pracovali jak v roce
2016, tak v roce 2017.
Dále přešli někteří pracovníci VPP do
zaměstnaneckého poměru města.

Pokračování v realizaci

Priorita č. 4. Prostor města přátelský rodině
1. Cíl - zvýšení kvality a bezpečnosti v dopravě

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

1.1.
Osvětlení
přechodů pro
chodce –
bezpečné
přechody

Zvýšení kvality a
bezpečnost vybraných
přechodů pro chodce,
které lze v obecné rovině
označit jako rizikové.

-

-

1.2.
vznik
nové
cyklostezky

Propojení cyklostezky
s centrem města

1.3. zachování
stávajících slev
v MAD pro
občany města

Podpora zvýhodněného
jízdného pro děti a pro
seniory od 65 let věku.
V následujících letech
zachování zvýhodněného
jízdného.

-

Zřízení nové autobusové
linky ve vhodném čase,
nebo úprava stávající město ve spolupráci

-

1.4. zvýšení
dopravní
obslužnosti
centra města
prostřednictvím

-

-

-

Zrealizované aktivity/činnosti

analýza rizikových přechodů pro _____________________
chodce zejména v místech
školních a předškolních zařízení,
Je plněno průběžně
dětských hřišť či sportovišť, sídlišť
v okolí zařízení poskytující
mimoškolní výchovu, zdravotních
zařízení,
postupné osvětlování přechodů,
postupné zvýrazňování přechodů
pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu
vznik nové cyklostezky „KolínVeltrubská II.“
příprava a realizace dalších

Veltrubská – splněna.

zachování zvýhodněného
jízdného pro děti a seniory
v rámci jednotkového, měsíčního
a čtvrtletního jízdného města,
udržet nezávislost tvorby
městského tarifu,
realizovat jednorázové
propagační akce zdarma
(mikulášská jízda)
vznik nové autobusové zastávky
v centru nebo poblíž centra
města,
vznik nové Linky v rámci jízdního

Zajištěno – udržení vlastního tarifu

Plněno průběžně.
Proběhlo veřejné projednání
cyklodopravy.
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Pokračování v realizaci

Aktualizace opatření
V přípravě (Havlíčkova, Masarykova,
Benešova, Okružní, Třídvorská, úpravy
v centru města).

Nově snížená hranice pro seniory
-

nad 75+ zdarma.

-

nad 70+ zdarma od 1.7.2018.

Pokračování v realizaci

Zavedení přestupní jízdenky.
Jízdenky pro žáky ZŠ.

Splněno - nová Linka 13. Nové
zastávky Plicní, Karlovo náměstí a
později dostavěna zastávka
Zborovská.

Aktualizace opatření
Zhodnotit trasování Linky 13 a případně

MAD

řádu městské autobusové
dopravy (MAD)

s MAD

navrhnout úpravu trasování.

2. Cíl – rozvoj bytové politiky ve městě Kolín

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

2.1.
stanovení
koncepce bytové
koncepce města
Kolína

Nastavení bytové
koncepce. (Bytová
koncepce stanoví počet
potřebných bytů v majetku
města, vhodné postupy pro
přidělování bytů různým
cílovým skupinám (aktualizace příslušných
směrnice – např. sociální
bydlení, bydlení v domech
s DPS apod.).
Udržení a dostupnost
krizových bytů v Kolíně

-

2.2.
udržení
krizových bytů
pro rodiny
s dětmi

-

-

Zrealizované aktivity/činnosti

schválení bytové koncepce města Bytová koncepce byla projednána a
schválena Radou města.
Kolína,
alokace pravidelných zdrojů na
zvýšení úrovně bydlení v rámci
městského rozpočtu,

Byl stanoven počet bytů k odprodeji
nájemcům.
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Aktualizace Směrnic z důvodů GDPR.
Aktualizace bytové koncepce.

Byly aktualizovány Směrnice města.

konkretizace bytového fondu pro
Byly aktualizovány podmínky
seniory a rodiny s dětmi
uzavírání nájemních smluv.
Byly zřízeny dva krizové byty a sociální
byty.

-

-

udržení dvou krizových bytů pod
správou OSVZ,
pravidelné obsazování
v případech akutní potřeby a
pomoci ve spolupráci
s Oddělením sociálně-právní
pomoci a Oddělením sociální
péče MěÚ Kolín a města Kolín
pro jednoho rodiče s dětmi
v obtížné životní situaci nebo
matky s dětmi v případě
domácího násilí,
poskytování navazující péče
v potřebném rozsahu

V návaznosti na vznik dvou krizových
bytů v Kolíně byly byty také udrženy.
Aktualizace opatření
Od druhé poloviny roku 2017 jsou oba
byty téměř bez přestávky využívány Nové opatření: Udržení a provoz
jak především pro rodiny s dětmi krizových bytů
(matka
s dítětem/dětmi),
tak
z důvodu náhlé změny sociální
situace, požáru či domácího násilí
dalších občanů.

2.3.
rozvoj
sociálního
bydlení ve městě

Vytvoření funkční
prostupného modelu
bydlení.

-

-

2.4.
udržení
ubytovny
pro
osoby
bez
přístřeší

bezpodmínečné dodržování
specifických podmínek nájemní
smlouvy s cílem udržení bydlení
dotčené rodiny

Zachování činnosti městské - maximální využití dostupných
lůžek,
ubytovny.
-

2.5. rozvoj
bydlení
v domech
s pečovatelskou
službou

poskytování sociálního bydlení,
dodržení platné směrnice města,
která řeší poskytování sociálního
bydlení,

Zvyšování dostupné
bezbariérovosti domů i
samotných bytů
umístěných v DPS.
Opatření úzce navazuje na
připravovanou koncepci
bytové politiky města
Kolína.

-

-

-

aktualizace cenové politiky,
využívání noclehárny v zimním
období,
realizace resocializačních
programů v rámci VPP,
prostupné bydlení s využitím
sociálních bytů
dodržování platné směrnice
města upravující poskytování
bydlení s pečovatelskou službou,
pravidelné obsazování s využitím
stanovených kriterií,
garance poskytování sociálních
služeb přímo v určených domech,
pevné zakotvení využívání
pečovatelské služby v rámci
nájemních smluv,
využívání institutu pracoviště
pracovníka poskytujícího sociální
služby v DPS

Plněno.
Obsazování bytů:
• 2015 celkem 5 sociálních
bytů;
V roce 2018 vytvořeny podporované –
sociální byty v ulici Tovární 45 – tři
byty, v čp. 224 ulici Legerově 7 bytů;
tyto byty jsou určeny především pro
rodiče samoživitele dle podmínek
dotace.

Aktualizace opatření
Nové opatření: Rozvoj
podporovaného/sociálního bydlení co do
počtu, tak do podpory osob odchodu do
běžného bydlení

Činnost ubytovny zachována po celou
dobu. V návaznosti na zvýšení
Aktualizace opatření
efektivity obsazování lůžek – vyšší
výtěžnost finančních prostředků do
příjmu rozpočtu Města Kolína
Nové opatření: Udržení a využití
(organizační slož)y.
ubytovny jako nástroj pomoci občanům a
nástroj sociální práce

V roce 2017 byla snížena
bezbariérovost u dvou bytů v DPS
Aktualizace opatření
z finančních prostředků města Kolína.
Vzhledem k nevýhodným podmínkám
v I. výzvě na soc. bydlení (IROP)
nebylo v roce 2017 provedeno vícero Nové opatření: Podpora bezbariérovosti
rekonstrukcí.
veřejných prostor a bezbariérového
bydlení.
Další byty (až 10) se Město Kolín
pokusí v roce 2018-2019 dofinancovat
z II. výzvy na sociální bydlení
(příznivější podmínky než u předchozí
výzvy).
„Pevné zakotvení využívání
pečovatelské služby v rámci
nájemních smluv“ nebylo vzhledem
k aktualizovanému stanovisku
Ministerstva práce a sociálních věcí

realizováno – bylo by v rozporu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších
předpisů.
2.6 rozvoj
domovnické
činnosti
v bytových
domech
v majetku města

Zvyšování kvality života
v městských bytech.

-

stanovení činností domovníka a
kontrola ze strany OSBN a OSVZ,
realizace projektu prevence
kriminality v rizikových lokalitách
s využitím dotačních titulů

-

Od 1. 5. 2017 je realizován projekt
„Prevence ztráty bydlení a aktivity
Aktualizace opatření
zaměřené na znovu začlenění do
bydlení ve městě Kolín“ odborem Nové opatření: Realizovat prevenci ztráty
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ bydlení prostřednictvím podpory
Kolín. Jednou z aktivit daného sociálního pracovníka.
projektu: „Aktivity napomáhající k
prevenci ztráty bydlení u osob s
dluhy, nebo u potenciálních dlužníků“.

3. Cíl – zvýšení kvality prostor úřadu a veřejných prostranství

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

3.1. úprava
prostor OSVZ

V rámci prostor OSVZ
vybudování dětského
koutku pro rodiny s dětmi,
které jsou klienty OSPO.
Vybavení dětskými
hračkami, přebalovacím
pultem a dalším vhodným
vybavením pro rodiny.

-

Zrealizované aktivity/činnosti

Plán na rok 2018 – 2020 opatření

Byly vytvořeny dva koutky na
vznik dětského koutku na
oddělení sociálně-právní ochrany oddělení sociálně právní ochrany dětí
MěÚ Kolín; zároveň proběhlo také
vybavení těchto prostor.
Opatření na další období vypuštěno.

4. Cíl - zvýšení bezpečnosti ve městě

Opatření

výstupy

4.1. činnost
Stanovení a kontrola
skupiny
realizace prevence
Bezpečný Kolín
kriminality.

Indikátory plnění

Zrealizované aktivity/činnosti

-

Činnost skupiny Bezpečný Kolín
zajištěna – cca 1x měsíčně

pravidelná pracovní setkání
zainteresovaných pracovníků
města, městského úřadu,
zástupců IZS a Městské policie
Kolín a případně dalších

Plán na rok 2018 – 2020 opatření
Pokračování v realizaci

-

-

potřebných institucí,
stanovování priorit v oblasti
prevence kriminality a jejich
vyhodnocování v průběhu
přijímaných opatření,
rozšiřování městského
kamerového systému

4.2. informování
občanů o
prevenci
kriminality

Aktualizace webu Bezpečný - pravidelná aktualizace webu
Bezpečný Kolín
Kolín.

4.3 bezpečná
dětská hřiště

- zvýšení technického zabezpečení
Zvýšení preventivní
dětských hřišť,
činnosti na veřejných
zvýšení dohledu nad dětskými
dětských hřištích. Může se
hřišti ze strany MP Kolín
jednat o kamerový systém,
práci správců, projekt
„Přijdu včas“, apod.

4.4 čerpání
finančních
prostředků z MV
ČR

- podávání projektů na MV ČR a
Maximální využití
jejich realizace
mimorozpočtových
finančních prostředků na
realizaci potřebných aktivit
v oblasti sociální a situační
prevence ve městě Kolín.

-

Aktualizace webových stránek
Bezpečného Kolína
Informování prostřednictvím
Městského zpravodaje
Informování prostřednictvím
sociální sítě
Rozšiřuje, doplňuje, oplocení hřiště
Chlečického, kontrola VPP.

Pokračování v realizaci

Pokračování v realizaci

Využito.
Nizkoprahové zařízení pro děti a
mládež realizovalo 2 pobytové
programy.
Z finančních prostředků MPSV jsou
realizovány další projekty a to:
a) „Prevence ztráty bydlení“ –
viz
informace
k tomuto
projektu v dalších částech
tohoto zhodnocení plánu
b) „Podpora sociální práce v
obci Kolín a na území
obecního úřadu obce s
rozšířenou působností“ - viz
informace k tomuto projektu
v dalších částech tohoto
zhodnocení plánu

Pokračování v realizaci – s ohledem na
finanční možnosti vyhlášených
dotačních titulů

Priorita č. 5. Přímá podpora rodin v Kolíně
1. Cíl – přání občanům při významných životních událostech a jubileích

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

1.1. podpora
vítání občánků

Přání každé rodině
s dítětem s trvalým
bydlištěm v Kolíně.

-

uspořádání
dětí/rok

vítání

Zrealizované aktivity/činnosti
pro

180 Pozváno – počet dětí:
2016 – 200 dětí
2017 – 208 dětí

(účast členka Komise pro
občanské záležitosti Rady
města Kolína a zastupitel
města, rodina obdrží
dárkový balíček a pamětní
list + kulturní vystoupení)
1.2. podpora
přání seniorům

1.3. přání
dlouholetým
manželstvím
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Pokračování v realizaci

Gratulace k životním
jubileím občanů města
Kolína, a to od 75 roku,
dále pak v 80, 85, 90.
Předání dárkový balíček
v orientační hodnotě 200
Kč.

-

Přání při zlatých a
diamantových svatbách.
Zajištění drobného daru a
přání ze strany vedení
městského úřadu.

-

předání 180 dárkových
balíčků/rok

V roce 2016 bylo předáno 179
dárkových balíčků (balíčky v hodnotě
250 Kč).
V roce 2017 celkem 703 dárkových
balíčků (balíčky v hodnotě 250 Kč).
Odhad za rok 2018 více jak 800
balíčku za rok
Informování o této aktivitě
v Městském zpravodaji.

cca 10 slavnostních setkání/rok

Pokračování v realizaci

V návaznosti na rozhodnutí Rady města
Kolína - všem občanům města Kolína s
trvalým pobytem blahopřát k
významným jubileím 75, 80, 85, 90 a více
let (každý další rok) věku (číslo usnesení:
3043/92/RM ze dne 13. 2. 2017).

V roce 2016 2 výročí a roce 2017 8
výročí.
Pokračování v realizaci
Informování o této aktivitě
v Městském zpravodaji.

Priorita č. 6. Finanční zajištění rodinných aktivit v Kolíně
1. Cíl – financování prorodinných aktivit

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

Zrealizované aktivity/činnosti

1.1 grantové
systémy města
Kolína

Poskytování grantových
příležitostí pro žadatele
z řad fyzických a
právnických osob na
podporu aktivit v oblasti
aktivního trávení volného
času.

-

Každoročně vypsané grantové
programy

Nastavení systému
financování skutečně
potřebných a žádaných
služeb ve městě Kolín.
Přednost je dána
především službám
terénním a ambulantním.
Podporování služeb
preventivního charakteru.

-

1.2 dotační
program na
podporu
sociálních
služeb

každoročně vypsané grantové
programy na podporu
sociálních, sportovních a
volnočasových aktivit

každoročně vypsaný dotační
program na podporu potřebných
sociálních služeb.
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Pokračování v realizaci

Princip podpory služeb v přirozeném
sociálním prostředí byl doplněn
specificky do programové dotace v
sociální oblasti na rok 2018 z rozpočtu
města Kolína - konkrétně kritérium
hodnocení:
„Přednostně
jsou
Pokračování v realizaci
podporovány sociální služby nebo
aktivity návazných služeb podporující
setrvání
(možnost)
osob
se
Aktualizace opatření
zdravotním postižením, seniorů či
dalších osob ohrožených sociálním Navrhnout navýšení podpory v rozpočtu
vyloučením v jejich přirozeném pro roky 2019-2020.
sociálním
prostředí
(případně
podporující
jejich
návrat
do
přirozeného sociálního prostředí).“
Dále každý rok byly
programové
dotace
sociálních služeb.

vypsány
v oblasti

Priorita č. 7. Personální a institucionální zajištění rozvoje prorodinné politiky města
1. Cíl – zajištěné dlouhodobé koordinace prorodinné politiky města Kolín

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

Zrealizované aktivity/činnosti

1.1 personální
zajištění rozvoje
rodinné politiky

Rozvoj rodinné politiky
svěřen do kompetence
koordinátorovi plánování
sociálních služeb.

-

Pracovní náplň je zajištěna

1.2
institucionální
zajištění rozvoje
rodinné politiky

Zabezpečení činnosti
prostřednictvím pracovní
skupiny Rodina, děti a
mládež, již bude řídit
koordinátor rodinné
politiky města Kolín.

-

1.3 monitoring
potřeb rodin
v Kolíně

Navázání na dosavadní
výzkumy provedené
v oblasti potřeb občanů
města Kolína – monitoring
potřeb podkladem pro
aktualizaci „Plánu“.
Průběžné naplňování
naplánovaných aktivit a
následná aktualizace
jednotlivých cílů (viz
návaznost na opatření 1.3
– Monitoring potřeb rodin
v Kolíně).

-

1.4 monitoring,
implementace a
aktualizace
Plánu rozvoje
prorodinné
politiky

pracovní náplň koordinátora

Plán na rok 2018 – 2020 opatření
Pokračování v realizaci

-

-

pravidelné setkávání pracovní Pracovní skupina se scházela
v průběhu jednotlivých let v rámci
skupiny Rodina, děti a mládež
procesu komunitního plánování.
V rámci skupiny byly řešeny aktuální
problematiky.

vznik výzkumných zpráv

Průzkum byl proveden v rámci potřeb,
které identifikuje odbor sociálních
věcí a zdravotnictví v rámci
poskytování svých činností a sociální
práce.

Vyhodnocení a aktualizace je
plán rozvoje rodinné politiky
bude jednou ročně vyhodnocen a předkládána
aktualizován,
koordinátor rodinné politiky
bude s dotčenými aktéry
zajišťovat realizaci
naplánovaných opatření

Pokračování v realizaci

Pokračování v realizaci

Pokračování v realizaci

Priorita č. 8. Podpora rodin pečujícího o svého blízkého – podpora neformálně pečujících
1. Cíl – Zvýšení dostupnosti informací – informovanosti pečujících osob

Opatření

výstupy

Indikátory plnění

1.1.Zvýšení
informovanosti
pro nově
začínající pečující
– základní
shrnující
informace

Kolínský leták pro začínající
pečující vytvořený
v návaznosti na spolupráci
s institutem Pečuj doma
Diakonie ČCE

-

1.2.Zajištění
podpory
pečujících
prostřednictvím
činností soc.
práce na obecním
úřadě (MěÚ Kolín)

Pečující osoby, jako cílová
skupina sociální práce na
obecním úřadě.

-

1.3.Zvýšení
informovanosti o
institutech a jejich
uplatnění, které
předcházejí
omezení
svéprávnosti

Články ve Zpravodaji na
témata institutů – zastoupení
členem domácnosti, nápomoc
při rozhodování (ve
spolupráci s projektem
Ministerstva práce a
sociálních věcí „Život jako
každý jiný“)
Vytvoření nebo zveřejnění od
jiných organizací vzorů
návrhů nebo dalších
dokumentů, které je třeba

-

Grafické – elektronická verze letáku
Počet vytištěných letáků
Místa, která byla využita pro
distribuci letáku a informací (či
prostředky)

Informační kanály, které budou
informovat o možnosti podpory ze
strany sociální pracovnice
Školení absolvované soc.
pracovnicemi na MěÚ Kolín na
problematiku podpory pečujících,
sociálních – zdravotních či jiných
služeb na podporu pečujících, dávky
a další výhody ze systému sociálního
zabezpečení
Počet článků nebo dalších
informačních aktivit
Zveřejněné vzory dokumentů

Zrealizované
aktivity/činnosti
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Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

k uplatnění institutů zajistit či
předložit soudu
1.4.Zvýšení
Zajištění informovanosti
informovanosti o
opatrovníků, kteří jsou z řad
výkonu
rodinných příslušníků; včetně
opatrovnictví
poskytnutí základních vzorů
především pro
opatrovníky z řad pro ulehčení výkonu
rodinných
opatrovnictví o svého
příslušníků
blízkého
1.5.Výšení
Distribuce získaných
dostupností
materiálů a jejich
informací,
zveřejňování pro pečující
informačních
osoby – např. praktické
materiálů pro
občany města
brožury, informační
Kolína (i
materiály, noviny/občasník a
s dopadem do
jejich dostupnosti pro cílovou
ORP Kolín).
skupinu
1.6.Vytvoření
V rámci komunitního
postupu v případě
plánování či ve spolupráci se
náhlého/krizového
přerušení/ukonče spolupracujícími či
nadřízenými organy vytvořit
ní péče o osobu
rodinným
postup pro zajištění této
příslušníkem pro
situace – osoby, které pečující
zajištění pomoci
rod. Příslušník nemůže
osobě
(krátkodobě nebo
dlouhodobě) již náhle
poskytovat péči

-

-

-

-

Počet informačních článků ve
Zpravodaji nebo v rámci dalších
komunikačních kanálů
Počet zveřejněných a poskytnutých
vzorů dokumentů

Počet míst, kde jsou dostupné
noviny pro pečující osoby
Zveřejňované články na webu města
nebo městském zpravodaji
Počet hlášení v městském rozhlasu
Počet distribuovaných příruček, knih
či dalších materiálu

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Vytvořený postup v dané situaci či
specifických situacích (v návaznosti
na důvod rychlého/neplánovaného
výpadku pečující osoby).

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

2. Cíl – Podpora při osvojení praktických dovedností v poskytování péče a podpora jejich setrvání
2.1.Zvýšení/osvoje
ní praktických
dovedností
pečujících
v návaznosti na
zajištění péče o
svého blízkého

Minimálně 1 x uspořádat
edukační/kurzy pro pečující
osoby
Vytvoření a doplňování
publikací pro pečující –
k zajištění péče, způsobu
poskytování jak o seniory,
osoby se zdravotním
postižením či další v jejich
přirozeném prostředí
2.2.Zvýšení
V rámci základního sociálního
edukace
poradenství u pečovatelské
pečujících osob
služby Městských sociálních a
prostřednictvím
zdravotních služeb bude
terénní sociální
služby –
nabídnuta také základní
pečovatelská
edukace pečujících osob
služba
v návaznosti na aplikaci
zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
2.3.Podpora
Poskytnutí pomoci při
sdílení starostí a
realizaci svépomocných
situace pečujících
skupin pro pečující i pro
vymezenou skupinu
pečujících o určitou osobu
(např. osoby s demencí).

-

-

Počet uspořádaných sekání, školení,
konferencí nebo dalších
edukačně/praktických aktivit
Nakoupené knihy či další materiály
Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

-

-

-

-

školení absolvované soc. pracovnicí
pečovatelské služby či pracovníky
v sociálních službách,
poskytnutá základní sociální
poradenství v rámci této
problematiky
zprostředkované informační
materiály – informační minimum

Typ podpory ze strany města: pomoc
s propagací a informování občanů,
rozšíření dané informace mezi
podporující organizace (např.
prostřednictvím komunitního
plánování a pracovních skupin),
pomoc materiálně-technická (např.
prostory)

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

3. Cíl – Ulehčení pečujícím osobám
3.1.Zvyšování
povědomí o
bezbariérovosti –
osamostatnění se
osob či
dostupnosti

3.2.Udržení
stávajících kapacit
sociální služby
odlehčovací
služba a zvýšení
její efektivity plnění jejich
základního účelu

- Provedená/absolvovaná
Lepší plánování staveb,
školení/edukace na téma
veřejných míst či budov
bezbariérovosti a přizpůsobování
s ohledem na bezbariérovostí
prostředí pro rodiny s dětmi nebo
potřeby pro rodiče
různé typy osob se zdravotním
s kočárkem, ale také pro
postižením
Provedené konzultace na téma
osoby se zdravotním
bezbariérovosti s odborníky nebo
postižením – především
organizacemi sdružující osoby se
s tělesným, zrakovým,
zdravotním postižením
sluchovým a kombinovaným
postižením.

- Provedené konzultace
Udržení počtu kapacit
s poskytovateli daného druhu
v Kolíně na sociální službu
sociální služby
odlehčovací služba a podpora
- nastavení sledování tohoto údaje
jejího využití k základnímu
v rámci komunitního plánování a
účelu (zajištění péče během
výkonu činnosti odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na území
odpočinku/rekonvalescencí/h
ospitalizací pečujících osoby)

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

Opatření stanoveno od 2018 v rámci
aktualizace

RM Kolína schválila usnesením č. 5107/142/RM/2018, dne 11.června 2018
ZM Kolína: schválila usnesením č. 1054/27/ZM/2018, dne 25. 6. 2018

V Kolíně dne: 25. 6. 2018

Mgr. Petr Mach, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

PhDr. Tomáš Růžička, MPA
místostarosta

