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Vážení spoluobčané,

do rukou se vám dostává první ucelená koncepce rozvoje rodinné politiky města Kolína. Město Kolín
se hlásí k potřebě podpořit význam rodiny. Podpora rodin a zdravého rodinného života není podle
našeho mínění jen věcí státu, ale představuje pro naše město především investici pro budoucnost.
Spatřujeme mnoho oblastí, které můžeme svým aktivním přičiněním ovlivňovat přímo z hlediska
našich zákonných a finančních možností. Může se jednat o podporu dopadající na všechny rodiny
s dětmi, jako jsou např. preventivní aktivity v oblasti dopravy či naopak indikované činnosti zaměřené
na konkrétní rizikové jevy v našem městě ohrožující funkčnost rodiny jako celku. Význam rodiny má
své nezastupitelné místo v nápravě a rozvoji naší společnosti. Prorodinné aktivity jsou naší snahou o
vytváření příznivějších podmínek pro vlastní život rodiny i současnou podporou aktivního přístupu ke
stáří z pohledu mladší generace.
Cílem tohoto nového projektu je nastavení základního směrování města v oblasti podpory
prorodinných aktivit v následujících čtyřech letech. Všechny aktivity jsou zaměřeny na rodinu jako
širokou vztahovou a sociální instituci. Nechceme narušovat svobodný a samostatný život rodin,
chceme se vydat cestou nabídky péče, pomoci a podpory.
Věříme, že předložená naplánovaná opatření pomohou zvýšit kvalitu života rodin v našem městě.
Budeme rádi, když se budete do plánování v oblasti rodinné politiky v následujících letech aktivně
zapojovat. Společně tak můžeme podpořit vytváření příznivějších podmínek k životu v našem městě,
obnovu a posilování tradičních mezilidských vztahů a vazeb, sousedská setkávání i mezigenerační
soužití. Děkuji zároveň pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví, že se společně s námi
ujmou institucionálního zajištění rozvoje prorodinné politiky našeho města.

Tomáš Růžička, místostarosta

3

Priorita č. 1. Komunikace mezi aktéry rodinné politiky ve městě Kolín
Popis priority: Cílem dále popsaných aktivit je zvýšení kvality komunikace mezi aktéry rodinné a
sociální politiky ve městě s cílem zvýšení dostupných informací pro rodiny v Kolíně napříč věkovým a
sociálním spektrem. Priorita bude naplněna jak prostřednictvím tradičních informačních tištěných
zdrojů, tak prostřednictvím moderních elektronických informačních nástrojů.
1. Cíl – rozvoj tištěných informačních zdrojů
Opatření je zaměřeno na rozvoj informovanosti v tištěných zdrojích, jejichž vydávání zajištuje město
Kolín. Cílová skupina, na které je opatření zaměřeno, je rozmanitá z pohledu věku i zájmů, o kterých
budou informace předkládány.
1.1.
Opatření - využití Zpravodaje města Kolína
Stručný popis opatření: Zpravodaj města Kolína vychází každý měsíc v roce. V současné době jsou zde
pravidelně umisťovány informace o místně dostupných sociálních službách. V rámci tohoto opatření
bude informovanost rozšířena o aktivity pro děti a mládež, rodiny a seniory v Kolíně.
Časová realizace: I/2015 – XII/2018
Finanční náročnost: v rámci stávajících nákladů na zabezpečení vydávání Zpravodaje města Kolína
Zodpovědnost: OSVZ, II. místostarosta
Indikátory plnění:
- průběžné informování o prorodinných akcích v Kolíně,
- průběžné představování organizací pracujících s rodinami v Kolíně,
- průběžné informování o opatřeních města v rámci prorodinné politiky.
1.2.
Opatření - katalog volnočasových aktivit pro děti a mládež
Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je vznik Katalogu volnočasových aktivit pro děti a
mládež v Kolíně. Na základě zjištěných informací je známo, že zde chybí souhrnný informační zdroj o
volnočasových aktivitách. Vznikne tedy souhrnný dokument o všech dostupných aktivitách pro
uvedenou cílovou skupinu v Kolíně. Principiálně bude tento informační zdroj podobný osvědčeným
katalogům sociálních služeb.
Časová realizace: VI/2015 – XII/2015, VI/2016, VI/2017, VI/2018
Finanční náročnost: 20.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- vznik Katalogu volnočasových aktivit pro děti a mládež,
- pravidelná roční aktualizace Katalogu.
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1.3.
Opatření - Seniorský čtvrtletník
Stručný popis opatření: Tento informační zdroj bude vytvářen samotnými seniory, kteří navštěvují
městské kluby důchodců a další organizace podporující jejich aktivní komunitní život. Půjde
především o zajištění informování o proběhlých, respektive plánovaných akcí pro seniory ve městě.
Jedním z doprovodných cílů je i aktivizace seniorů a jejich zapojení do společenského dění ve městě.
Časová realizace: od 2015, vydání 4x ročně
Finanční náročnost: 12.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- 4x ročně vydaný Seniorský čtvrtletník.
1.4.
Opatření - aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb města Kolína
Stručný popis opatření: V rámci tohoto opatření bude aktualizován Katalog sociálních a návazných
služeb pro ORP Kolín. Tento zdroj je velice vyhledávaným ze strany občanů města Kolín a organizací
pracujících s dětmi, a to včetně škol.
Časová realizace: aktualizace tištěné verze v letech 2016, 2018
Finanční náročnost: 1x aktualizace 30.000 Kč
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- v uvedených letech vznikne aktualizovaná verze původního Katalogu z roku 2014.

2. Cíl – rozvoj elektronických informačních zdrojů
Opatření je zaměřeno na rozvoj elektronických informačních zdrojů města. Moderní technologie jsou
často vyhledávány jednou z cílových skupin Plánu rozvoje rodinné politiky. Další výhodou tohoto
způsobu informování jsou pozitivní environmentální efekty.
2.1.
Opatření - elektronický informační systém sociálních a návazných služeb
Stručný popis opatření: V současné době jsou informace o sociálních a návazných službách k dispozici
na webu města Kolín v sekci občan – sociální služby. Současný systém není dostatečně pružný při
aktualizaci údajů, a to vzhledem k vícečetnému předávání informací ze strany poskytovatelů služeb k
OSVZ a následně k oddělení informatiky. Potřeba rozšíření informovanosti uživatelů a
potencionálních uživatelů dále vyplývá z realizovaných analýz popsaných v první části Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb města Kolína.
Cílem tohoto opatření je tedy zvýšení rozsahu dostupných informací o nabízených sociálních a
souvisejících službách v ORP Kolín prostřednictvím elektronického informačního systému sociálních
služeb. Tento systém umožňuje např. následující funkce
- intuitivní ovládání vhodné pro seniory a osoby se ZP s uživatelskou znalostí IT
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- vyhledávání sociálních služeb na základě kritérií (např. možnost vyhledání služby podle situace, ve
které se osoba nachází, podle místa bydliště nebo podle druhu sociální služby)
- aktualizovat elektronický katalog sociálních služeb.
Časová realizace: IX/2015 a dále
Finanční náročnost: cca 60.000 Kč
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- vznik elektronického informačního systému.
2.2.
Opatření - aplikace Kolín v mobilu
Stručný popis opatření: Tato aplikace představuje moderní komunikační médium mezi radnicí a
veřejností. V případě jejího rozšíření do oblasti prorodinných aktivit bude představovat zajímavý zdroj
informací pro cílovou skupinu dětí a mládeže, která uvedenou formu vyhledávání informací podle
dostupných informací velice často vyhledává.
Časová realizace: I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: v rámci stávající nákladů na spravování aplikace
Zodpovědnost: OSVZ a OMP města Kolín
Indikátory plnění:
- vznik sekce pro informování rodin, dětí a mládeže,
- průběžné informování o rodinných aktivitách,
- informace jsou poskytovány zdarma.
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Priorita č. 2. Služby pro rodiny v Kolíně
Popis priority: V rámci této priority bude město Kolín dále podporovat zařízení pro rodiny s dětmi
předškolního věku. Dále se zaměří na problém, který průřezově ohrožuje celou populaci, a to na
oblast finanční gramotnosti a zadlužení. Pozornost je také věnována oblasti integrace a inkluze rodin
s dětmi se ZP.
1. Cíl – podpora služeb pro rodiny s předškolními dětmi
1.1.
Opatření - podpora navýšení kapacity jeslí
Stručný popis opatření: Město Kolín zřizuje své vlastní jesle, které jsou organizační složkou OSVZ.
Služba je dlouhodobě ze strany veřejnosti vyhledávána a současná kapacita 30 dětí není dostačující.
Z tohoto důvodu se v současné době připravuje projekt, který řeší možné navýšení kapacity zařízení.
Časová realizace: I/2017 a dále
Finanční náročnost: na základě projektové dokumentace
Zodpovědnost: OSVZ, OSBN, ORR
Indikátory plnění:
- zvýšení kapacity jeslí v Kolíně o 15 míst.
1.2.
Opatření - podpora nízkoprahových činností mateřského centra
Stručný popis opatření: Opatření reaguje na potřebu zjištěnou v rámci KPSS. V Kolíně je v současné
době provozováno pouze jedno mateřské centrum, které se věnuje nízkoprahovým aktivitám pro
rodiny s dětmi.
Časová realizace: od I/2015
Finanční náročnost: cca 50.000 Kč/ rok v rámci dotačního systému podpory služeb
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- pravidelná finanční podpora nízkoprahových aktivit mateřských center.
1.3.
Opatření - podpora sociálních služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je 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.
Časová realizace: od I/2015
Finanční náročnost: cca 400.000 Kč/rok v rámci dotačního systému na podporu služeb
Zodpovědnost: OSVZ
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Indikátory plnění:
- finanční podpora služeb pro rodiny s dětmi se ZP v Kolíně,
- faktické poskytování služeb cílové skupině,
- plnění podmínek grantového programu města.
1.4.
Opatření - aplikace možností nového zákona o dětských skupinách
Stručný popis opatření: Město Kolín bude v následujícím období využívat instrumenty dané zákonem
o dětských skupinách. V prvním roce platnosti Plánu vznikne studie zaměřená na možnosti a limity
využití zákona v praxi Kolína.
Časová realizace: od I/2015 po dobu platnosti zákona a Plánu
Finanční náročnost: bez vyčíslených finančních nákladů
Zodpovědnost: OSVZ, OŠKS
Indikátory plnění:
- vznik studie o možnosti využití dětských skupin v Kolíně,
- případný vznik dětských skupin v rámci města, respektive jeho příspěvkových organizací.

2. Cíl – podpora preventivních aktivit pro rodiny s dětmi
2.1.
Opatření - zvýšení finanční gramotnosti rodin
Stručný popis opatření: Na základě současných výzkumů provedených ve městě vnímáme jako velký
problém oblast finanční gramotnosti rodin. Nízká finanční gramotnost je příčinou předlužení rodin,
následné ztráty bydlení, která se negativně promítá do zdravého života rodiny. V rámci tohoto
opatření chceme vhodnou formou zvyšovat úroveň finanční gramotnosti rodin.
Časová realizace: 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: cca 25.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- uspořádání kurzů v oblasti finanční gramotnosti,
- distribuce příručky zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti.
2.2.
Opatření - snížení zadluženosti rodin
Stručný popis opatření: Cílem opatření je snížení rizik vyplývajících ze zadlužení rodin. Ve městě
chceme v příštích letech podpořit vznik jednotného poradenského pracoviště, které bude pracovat na
narovnání špatné rodinné situace způsobené zadlužením.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnost Plánu
Finanční náročnost: cca 80.000 Kč/ rok v rámci dotačního systému na podporu služeb
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Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- finanční podpora sjednocených služeb zaměřených na oblast zadlužení.
2.3.
Opatření - podpora dobrovolnictví
Stručný popis opatření: V rámci tohoto opatření chceme dlouhodobě podporovat činnosti
dobrovolnických center realizovaných ve městě. Jedná se především o pomoc tzv. charitního šatníku
a dobrovolnického centra zaměřeného na podporu seniorů a osob se ZP.
Časová realizace: od I/2015 a dále
Finanční náročnost: cca 40.000 Kč/rok, město poskytuje prostory formou výpůjčky
Zodpovědnost: OSBN, OSVZ
Indikátory plnění:
- funkční dobrovolnické centrum,
- funkční charitativní šatník.
2.4.
Opatření - podpora předškolní přípravy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Stručný popis opatření: V návaznosti na udržitelnost projektu hrazeného z OP LZZ bude
v následujících pěti letech podporován program 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, ve kterém jsou pak často neúspěšní.
Časová realizace: od 1/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: do 100.000 Kč/ rok podle reálného počtu dětí v předškolní přípravě
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- zapojení minimálně 30 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
- zapojení dětí do hlavního vzdělávacího proudu bez využití speciální základní školy.
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Priorita č. 3. Slučitelnost rodinného a pracovního života
Popis priority: Podpora slaďování rodinného a pracovního života se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní
podpora je mířena dovnitř daných organizací – úřadů, firem apod., které se snaží vytvořit takové
prostředí, které umožňuje zaměstnancům s dětmi např. práci na dohodu během mateřské/
rodičovské dovolené, pravidelné vzdělávání po návratu na pracoviště, zajištění pružné pracovní doby
apod. Vnější podpora je pak zaměřena směrem k veřejnosti a může zahrnovat mj. takové aktivity,
jako je rozšiřování kapacity zařízení pro předškolní děti v souvislosti s demografickými změnami,
podpora volnočasových aktivit dětí, podpora osob ohrožených sociální exkluzí, podpora osob se
sníženou soběstačnosti, podpora veřejné dopravy a podobně. Toto opatření je zaměřeno především
na podporu vnitřního slaďování. V tomto ohledu jsou v současné době úpravy v tomto směru
podporovány skrze projekty EU.
1. Cíl – podpora zaměstnanosti
1.1.

Opatření - podpora zkrácených pracovních úvazků

Stručný popis opatření: Cílem opatření je vznik zkrácených pracovních úvazků na vhodných
vytipovaných místech v rámci města a jím zřízených příspěvkových organizací.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez finančních nákladů
Zodpovědnost: město Kolín
Indikátory plnění:
- vznik zkrácených pracovních úvazků v rámci města a jím zřízených příspěvkových organizací.
1.2.

Opatření - podpora sdílených pracovních úvazků

Stručný popis opatření: Cílem opatření je vznik sdílených pracovních úvazků na vhodných
vytipovaných místech v rámci města a jím zřízených příspěvkových organizací.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez finančních nákladů
Zodpovědnost: město Kolín
Indikátory plnění:
- vznik sdílených pracovních úvazků v rámci města a jím zřízených příspěvkových organizací.
1.3.

Opatření - spolupráce s KoP ÚP ČR, pobočka Kolín při informování zaměstnavatelů o
slaďování rodinného a pracovního života

Stručný popis opatření: Cílem této kampaně bude zvýšení dostupnosti informací o možnostech
slaďování rodinného a pracovního života mezi velkými zaměstnavateli v regionu Kolína.
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Časová realizace: od I/2016 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez finančních nákladů
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- vyšší zaměstnanost cílových skupin (matky po rodičovské dovolené apod.).
1.4.
Opatření - podpora realizace VPP pod městem Kolín
Stručný popis opatření: V rámci tohoto opatření budou vytvořena pracovní místa pro dlouhodobě
nezaměstnané s realizací veřejně prospěšné práce ve spolupráci s KoP ÚP ČR, pobočka Kolín.
Časová realizace: od II/2015 a dále
Finanční náročnost: cca 20.000 Kč/rok – náklady na pracovní pomůcky a BOZP
Zodpovědnost: OSVZ, II.místostarosta
Indikátory plnění:
- vznik 10 pracovních míst pod OSVZ,
- průběžná kontrola stanovených úkolů koordinátorem v oblastech úklidu a čistoty veřejného
prostranství, veřejných pohřebišť, prostor sociálních a zdravotních zařízení města a jejich
bezprostřední okolí.
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Priorita č. 4. Prostor města přátelský rodině
Popis priority: Tato priorita se zabývá několika oblastmi důležitý pro zdravé fungování obce, a to
zejména oblastí dopravy, bezpečnosti, bytové politiky a připraveností veřejných prostor úřadu pro
rodiny s dětmi.
1. Cíl - zvýšení kvality a bezpečnosti v dopravě
1.1.
Priorita - osvětlení přechodů pro chodce – bezpečné přechody
Stručný popis opatření: V rámci tohoto opatření bude zvýšena kvalita a bezpečnost vybraných
přechodů pro chodce, které lze v obecné rovině označit jako rizikové.
Časová realizace: vypracování analýzy a plánu 2015, realizace 2015-2018
Finanční náročnost: dle schválených rozpočtů města
Zodpovědnost: Odbor dopravy
Indikátory plnění:
- analýza rizikových přechodů pro chodce zejména v místech školních a předškolních zařízení,
dětských hřišť či sportovišť, sídlišť v okolí zařízení poskytující mimoškolní výchovu, zdravotních
zařízení,
- postupné osvětlování přechodů,
- postupné zvýrazňování přechodů pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
1.2.
Opatření - vznik nové cyklostezky
Stručný popis opatření: Propojení veřejností dlouhodobě požadované Labské cyklostezky s centrem
města.
Časová realizace: 2015
Finanční náročnost: 6,6 mil.Kč s využitím dotace ROP NUTS 2
Zodpovědnost: ORR
Indikátory plnění:
- vznik nové cyklostezky „Kolín-Veltrubská II.“

1.3.
Opatření - zachování stávajících slev v MAD pro občany města
Stručný popis opatření: V současné chvíli město Kolín podporuje zvýhodněné jízdné pro děti a pro
seniory od 65 let věku. V následujících letech je v plánu toto zvýhodněné jízdné zachovat.
Časová realizace: I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez nových finančních nákladů
Zodpovědnost: Odbor dopravy
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Indikátory plnění:
- 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).
1.4.
Opatření - zvýšení dopravní obslužnosti centra města prostřednictvím MAD
Stručný popis opatření: Podle dostupných informací požadují obyvatelé města zvýšení dopravní
dostupnosti centra města. Na základě této potřeby, město ve spolupráci s MAD zřídí ve vhodném
čase novou autobusovou linku, nebo upraví stávající.
Časová realizace: do 2018
Finanční náročnost: v rámci dodatků ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v územním obvodu města Kolín ze dne 5.12.2005,
uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, mezi městem Kolín a
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. v návaznosti na předpokládaný objem ujetých kilometrů, mimo
přejezdové, dle jízdních řádů.
Zodpovědnost: Odbor dopravy
Indikátory plnění:
- vznik nové autobusové zastávky v centru nebo poblíž centra města,
- vznik nové Linky v rámci jízdního řádu městské autobusové dopravy (MAD).

2. Cíl – rozvoj bytové politiky ve městě Kolín
2.1.
Opatření - stanovení koncepce bytové koncepce města Kolína
Stručný popis opatření: Městu Kolín v současné chvíli chybí bytová koncepce, která bude mimo jiné
stanovovat potřebný počet bytů pro různé cílové skupiny, např. rodiny, matky s dětmi, seniory, osoby
se ZP. Bytová koncepce stanoví počet potřebných bytů v majetku města, stanoví vhodné postupy pro
přidělování bytů různým cílovým skupinám (aktualizace příslušných směrnice – např. sociální bydlení,
bydlení v domech s DPS apod.).
Časová realizace: v průběhu roku 2015
Finanční náročnost: bez finančních nákladů
Zodpovědnost: OSBN, OSVZ, II.místostarosta
Indikátory plnění:
- schválení bytové koncepce města Kolína,
- alokace pravidelných zdrojů na zvýšení úrovně bydlení v rámci městského rozpočtu,
- konkretizace bytového fondu pro seniory a rodiny s dětmi.
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2.2.

Opatření - udržení krizových bytů pro rodiny s dětmi

Stručný popis opatření: OSVZ v současné chvíli disponuje dvěma krizovými byty pro potřebu rodin
s dětmi. Byty jsou určeny pro krátkodobé překonání obtížné životní situace. Poté je prostřednictvím
sociální práce s nájemci řešena další forma vhodného bydlení. Dostupnost krizových bytů je vhodným
nástrojem sociální práce pro příslušné odbory Městského úřadu v Kolíně.
Časová realizace: po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: ve výši pravidelné údržby bytů
Zodpovědnost: OSVZ, OSBN
Indikátory plnění:
- udržení dvou krizových bytů pod správou OSVZ,
- pravidelné obsazování v případech akutní potřeby a pomoci ve spolupráci s Oddělením sociálněprávní 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.
2.3.

Opatření - rozvoj sociálního bydlení ve městě

Stručný popis opatření: Město Kolín jako jedna z mála samospráv v ČR definovalo sociální bydlení.
V současné chvíli se v tomto režimu bydlení pronajímají 4 byty. Cílem je vytvořit funkční prostupný
model bydlení. V současné době mají rodiny i jednotlivci možnost projít v Kolíně postupně od
městské ubytovny/krizového bytu do sociálního bydlení a odtud do standardní nájemní formy
bydlení (městské nebo soukromé).
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez nových finančních nákladů
Zodpovědnost: OSBN, OSVZ
Indikátory plnění:
- poskytování sociálního bydlení,
- dodržení platné směrnice města, která řeší poskytování sociálního bydlení,
- bezpodmínečné dodržování specifických podmínek nájemní smlouvy s cílem udržení bydlení
dotčené rodiny.
2.4.

Opatření - udržení ubytovny pro osoby bez přístřeší

Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je zachování činnosti městské ubytovny, která slouží
především místním jednotlivcům a rodinám. Díky její dostupnosti je možné předcházet riziku
bezdomovectví, které je v současné chvíli poměrně omezeným sociálním jevem. Městská ubytovna se
v rámci sociální aktivizace jednoznačně liší od ostatních komerčních ubytoven.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
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Finanční náročnost: cca 800.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- maximální využití dostupných lůžek,
- aktualizace cenové politiky,
- využívání noclehárny v zimním období,
- realizace resocializačních programů v rámci VPP,
- prostupné bydlení s využitím sociálních bytů.
2.5.

Opatření - rozvoj bydlení v domech s pečovatelskou službou

Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je postupné zvyšování dostupné bezbariérovosti domů
i samotných bytů umístěných v DPS. Opatření úzce navazuje na připravovanou koncepci bytové
politiky města Kolína.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez nových finančních nákladů
Zodpovědnost: OSBN, OSVZ
Indikátory plnění:
- 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.
2.6.

Opatření - rozvoj domovnické činnosti v bytových domech v majetku města

Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je zvyšování kvality života v městských bytech. Úkolem
domovníka je mimo jiné plnit funkci zprostředkovatele mezi příslušným odborem městského úřadu a
obyvateli daného domu při řešení jejich potřeb. Dále zajišťuje dodržování pravidel soužití v domech,
zajišťuje drobné opravy na majetku, hlásí zjištěné závady, kontroluje plnění dodavatelských subjektů
ve stanoveném rozsahu, kontroluje uzamčení domu ve stanovené době, spolupracuje s IZS, apod.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: pravidelně zakotvená v rozpočtu
Zodpovědnost: OSBN, OSVZ
Indikátory plnění:
- stanovení činností domovníka a kontrola ze strany OSBN a OSVZ,
- realizace projektu prevence kriminality v rizikových lokalitách s využitím dotačních titulů.
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3.
3.1.

Cíl – zvýšení kvality prostor úřadu a veřejných prostranství
Opatření - úprava prostor OSVZ

Stručný popis opatření: V rámci prostor OSVZ bude vybudován dětský koutek pro rodiny s dětmi,
které jsou klienty oddělení sociálně-právní ochrany. Dětský kout bude vybaven dětskými hračkami,
přebalovacím pultem a dalším vhodným vybavením pro rodiny.
Časová realizace: od I/2015
Finanční náročnost: cca 50.000 Kč
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- vznik dětského koutku na oddělení sociálně-právní ochrany.

4. Cíl - zvýšení bezpečnosti ve městě
4.1.

Opatření - činnost skupiny Bezpečný Kolín

Stručný popis opatření: stanovení a kontrola realizace prevence kriminality.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: 120.000 Kč/rok
Zodpovědnost: koordinátor prevence kriminality
Indikátory plnění:
- pravidelná pracovní setkání zainteresovaných pracovníků města, městského úřadu, zástupců IZS a
Městské policie Kolín a případně dalších potřebných institucí,
- stanovování priorit v oblasti prevence kriminality a jejich vyhodnocování v průběhu přijímaných
opatření,
- rozšiřování městského kamerového systému.
4.2.

Opatření - informování občanů o prevenci kriminality

Stručný popis opatření: Město Kolín zabezpečuje provoz webu „Bezpečný Kolín“, na kterém jsou
občané města pravidelně informováni o různých aktivitách na poli prevence kriminality. V rámci
uvedeného opatření bude i nadále docházet k aktualizaci webu.
Časová realizace: od I/2015
Finanční náročnost: v rámci stávajících nákladů
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Zodpovědnost: OMP města Kolín
Indikátory plnění:
- pravidelná aktualizace webu Bezpečný Kolín.
4.3.

Opatření - bezpečná dětská hřiště

Stručný popis opatření: V současné době se město Kolín potýká se stížnostmi občanů na zabezpečení
dětských hřišť. Na základě podnětů občanů město plánuje zvýšení preventivní činnost na veřejných
dětských hřištích. Může se jednat o kamerový systém, práci správců, projekt „Přijdu včas“, apod.
Časová realizace: v průběhu roku 2015
Finanční náročnost: na základě projektové dokumentace
Zodpovědnost: MP Kolín, pracovní skupina Bezpečný Kolín
Indikátory plnění:
- zvýšení technického zabezpečení dětských hřišť,
- zvýšení dohledu nad dětskými hřišti ze strany MP Kolín.
4.4.

Opatření - čerpání finančních prostředků z MV ČR

Stručný popis opatření: Cílem opatření je maximální využití mimorozpočtových finančních prostředků
na realizaci potřebných aktivit v oblasti sociální a situační prevence ve městě Kolín.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: cca 100.000 Kč/ rok na spolufinancování projektů
Zodpovědnost: koordinátor prevence kriminality
Indikátory plnění:
- podávání projektů na MV ČR a jejich realizace.
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Priorita č. 5. Přímá podpora rodin v Kolíně
Popis priority: Priorita je zaměřena na přímou podporu rodin v Kolíně, ta je zdůrazněna především
formou setkání s občany při konkrétních životních událostech.
1. Cíl – přání občanům při významných životních událostech a jubileích
1.1.

Opatření - podpora vítání občánků

Stručný popis opatření: Přání náleží každé rodině s dítětem s trvalým bydlištěm v Kolíně. V rámci
slavnostního obřadu, kterého se účastní členky Komise pro občanské záležitosti Rady města Kolína a
zastupitel města, rodina obdrží dárkový balíček a pamětní list. Akce je doplněna kulturním
vystoupením dětí z mateřských a základních škol.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu realizace Plánu
Finanční náročnost: 40.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ, OŠKS, Komise pro občanské záležitosti RM Kolína
Indikátory plnění:
- uspořádání vítání pro 180 dětí/rok.
1.2.

Opatření - podpora přání seniorům

Stručný popis opatření: OSVZ a Komise pro občanské záležitosti Rady města Kolína zařizuje gratulace
k životním jubileím občanů města Kolína, a to od 75 roku, dále pak v 80, 85, 90 letech. Od 90 let se
může přát občanům města Kolína každý rok. Oslavencům je předán dárkový balíček v orientační
hodnotě 200 Kč.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu realizace Plánu
Finanční náročnost: 35.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ a Komise pro občanské záležitosti RM Kolína
Indikátory plnění:
- předání 180 dárkových balíčků/rok.
1.3.

Opatření - přání dlouholetým manželstvím

Stručný popis opatření: OSVZ a Komise pro občanské záležitosti Rady města Kolína zajišťuje přání při
zlatých a diamantových svatbách. Dotyčným je zajištěn drobný dar a přání ze strany vedení
městského úřadu. Informace o těchto událostech jsou pravidelně zveřejňovány ve Zpravodaji města
Kolína.
Časová realizace: od 2015 a dále po dobu realizace Plánu
Finanční náročnost: 5.000 Kč/rok
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Zodpovědnost: OSVZ a Komise pro občanské záležitosti RM Kolína
Indikátory plnění:
- cca 10 slavnostních setkání/rok.
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Priorita č. 6. Finanční zajištění rodinných aktivit v Kolíně
Popis priority: priorita je zaměřena na zajištění finančních prostředků pro realizaci jednotlivých
opatření a na další aktivit určené pro široké spektrum rodin v Kolíně.
1. Cíl – financování prorodinných aktivit
1.1.

Opatření - grantové systémy města Kolína

Stručný popis opatření: Město Kolín dlouhodobě poskytuje grantové příležitosti pro žadatele z řad
fyzických a právnických osob na podporu aktivit v oblasti aktivního trávení volného času. O granty je
možné žádat v průběhu celého kalendářního roku.
Časová realizace: každý jednotlivý rok po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: 1.650.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ, OŠKS, komise RM Kolína
Indikátory plnění:
- každoročně vypsané grantové programy na podporu sociálních, sportovních a volnočasových
aktivit.

1.2.

Opatření - dotační program na podporu sociálních služeb

Stručný popis opatření: Cílem tohoto opatření je nastavení systému financování skutečně potřebných
a žádaných služeb ve městě Kolín. Přednost je dána především službám terénním a ambulantním.
Podporovány budou obecně služby preventivního charakteru.
Časová realizace: každý jednotlivý rok po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: 1.400.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- Každoročně vypsaný dotační program na podporu potřebných sociálních služeb.
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Priorita č. 7. Personální a institucionální zajištění rozvoje prorodinné politiky města
Popis priority: Priorita je zaměřena na dlouhodobou udržitelnost rozvoje rodinné politiky. Mimo vznik
samotného Plánu je velice důležité zajistit naplňování jednotlivých opatření, následnou aktualizaci
Plánu, případně zajištění jeho revizí.
1. Cíl – zajištěné dlouhodobé koordinace prorodinné politiky města Kolín

1.1.

Opatření - personální zajištění rozvoje rodinné politiky

Stručný popis opatření: V současné chvíli není v rámci Městského úřadu v Kolíně zajištěna agenda
koordinace rozvoje rodinné politiky. Vzhledem k praktickým zkušenostem bude rozvoj rodinné
politiky svěřen do kompetence koordinátorovi plánování sociálních služeb.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: v rámci stávajících nákladů na personální zajištění OSVZ (bez navýšení)
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- pracovní náplň koordinátora.

1.2.

Opatření - institucionální zajištění rozvoje rodinné politiky

Stručný popis opatření: činnost bude zabezpečena prostřednictvím pracovní skupiny Rodina, děti a
mládež, již bude řídit koordinátor rodinné politiky města Kolín.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu Platnosti Plánu
Finanční náročnost: bez finančních nákladů
Zodpovědnost: OSVZ, koordinátor
Indikátory plnění:
- pravidelné setkávání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež.

1.3.

Opatření - monitoring potřeb rodin v Kolíně

Stručný popis opatření: V rámci tohoto opatření bude navázáno na dosavadní výzkumy provedené
v oblasti potřeb občanů města Kolína. Bude se jednat o smíšené výzkumy, tedy data budou zjišťována
jak kvalitativními, tak kvantitativními výzkumnými metodami. Monitoring potřeb bude sloužit jako
jeden z podkladů pro aktualizace tohoto Plánu.
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
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Finanční náročnost: cca 5.000 Kč/rok
Zodpovědnost: OSVZ
Indikátory plnění:
- vznik výzkumných zpráv.

1.4.

Opatření - monitoring, implementace a aktualizace Plánu rozvoje prorodinné politiky

Stručný popis opatření: Opatření je zaměřené na průběžné naplňování naplánovaných aktivit a
následnou aktualizaci jednotlivých cílů (viz návaznost na opatření 1.3 – Monitoring potřeb rodin
v Kolíně).
Časová realizace: od I/2015 a dále po dobu platnosti Plánu
Finanční náročnost: v rámci stávajících nákladů na personální zajištění OSVZ (bez navýšení)
Zodpovědnost: OSVZ, koordinátor
Indikátory plnění:
- plán rozvoje rodinné politiky bude jednou ročně vyhodnocen a aktualizován,
- koordinátor rodinné politiky bude s dotčenými aktéry zajišťovat realizaci naplánovaných opatření.
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