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Plán realizace na období 2020–2022, který je externí přílohou dokumentu Plán rozvoje sociálních služeb
na území MAS Říčansko na období 2020–2022, rozpracovává stanovené priority a opatření do klíčových
aktivit, tj. konkrétních kroků, které povedou k dosažení vytčených cílů a k alespoň částečnému
uspokojení zjištěných potřeb obyvatel v regionu v sociální oblasti. Období realizace jednotlivých
klíčových aktivit je znázorněno v rámci podrobného časového harmonogramu projektu v kap. 2.

1. Opatření a klíčové aktivity
Tato kapitola obsahuje jednotlivé pracovní listy, které byly zpracovány příslušnou pracovní skupinou,
a které prošly následnou revizí řídící skupiny a realizační manažerky. Každé opatření je detailně
rozpracováno a kromě klíčových aktivit vedoucích k jeho naplnění, seznamuje čtenáře s kontextem, ve
kterém vzniklo, zdůvodněním a cílem, kterého chce dosáhnout. Obsažena jsou dále rizika, která se
mohou vyskytnout a ohrozit tak úspěšnou realizaci opatření, včetně kroků, jak těmto rizikům předcházet.
Zakomponovány jsou rovněž organizační a ekonomické aspekty, tj. časová a personální náročnost
opatření, jeho realizátor a potenciální partneři.

Priorita č. 1: Řízení a plánování sociálních služeb
Opatření č. 1.1: Realizace komunitního plánu sociálních služeb

Priorita č. 1
Řízení a plánování sociálních služeb
Opatření 1.1: Realizace komunitního plánu sociálních služeb
Popis
a zdůvodnění

Komunitní plánování je proces. Není ukončeným aktem či ojedinělou aktivitou.
Proces plánování je typický tím, že se určité úkoly či témata v průběhu procesu
opakují. Hovoříme tedy o cyklickém procesu, který by měl být v ideálním případě
schopen pružně reagovat na změny potřeb a udržovat služby pro uživatele
maximálně dostupné. Přínosem komunitního plánování je nejen kvalitně
naplánovaná síť služeb, ale přináší taktéž účastníkům řadu dalších pozitivních
zkušeností a přínosů – možnost setkávání se, získávání informací, znalost osob
a prostředí, rozšiřování perspektivy a znalost kontextu regionu apod.
Cílem je maximalizovat úspěšnost naplňování priorit vytvořeného komunitního
plánu. Tato aktivita úzce souvisí s průběžným vyhodnocováním, naplňováním
a realizací plánovaných aktivit s cílem zajistit ideální stav a kapacitu sociálních
služeb v souladu s potřebami regionu a možnými zdroji.

Cíle

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Vytvoření podmínek pro realizaci komunitní sociální práce v návaznosti na
komunitní plánování – stanovení realizátora komunitního plánu sociálních služeb
(KPSS)
KA2 Realizace aktivit opatření vedoucích k naplnění stanovených priorit KPSS
KA3 Pravidelné vyhodnocování naplňování KPSS a informování široké i odborné
veřejnosti o jeho výsledcích
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KA4 Další zajištění kontinuity plánování na komunitní úrovni – tj. aktualizace
webového katalogu, rozvoj existujících platforem
KA5 Vytvoření podmínek umožňující kontinuální pokračování procesu plánování
po monitorovaném období 2020-2022
Analýza rizik

Cílová skupina

Riziko č. 1: Možná rizika v personálním zajištění uvedených aktivit
Jak předejít riziku č. 1: Hledat možnosti zajištění finančních prostředků na
úhradu personálních nákladů KPSS na více úrovních (dotace EU, dotace STČ kraje,
obecní fondy apod.).
Riziko č. 2: Nezájem subjektů spolupracovat a podílet se na rozvoji komunity
Jak předejít riziku č. 2: Proces komunitního plánování je postupný
a dlouhodobý, není možné jej uspěchat. V případě nezájmu ze stran subjektů je
nutné pokračovat v realizaci aktivit a subjekty nadále informovat o jejich
výsledcích/ výstupech. Nabídka spolupráce zůstává otevřená po celou dobu
realizace.
Obyvatelé regionu MAS Říčanska, stakeholdeři v procesu komunitního plánování
(poskytovatelé, obce, zainteresovaní odborníci, policie apod.)


Výstupy








Vznik nové pozice zajišťující realizaci KPSS a její ukotvení v pracovně
právních vztazích a v komunitě
Počet naplněných opatření v rámci jednotlivých priorit
Zprávy o hodnocení naplňování KPSS v ročních intervalech
Dokument vyhodnocující naplnění opatření KPSS ve sledovaném období
2020-2022
Pravidelná publikace výsledků vyhodnocování KPSS všem dotčeným
subjektům a široké veřejnosti – informační emaily, web, články v místních
zpravodajích apod.
Aktuální webový katalog služeb
Pokračování setkávání stávajících platforem projektu KPSS

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady
Zdroje
financování
Harmonogram

Mzda pracovní pozice zajišťující realizaci KPSS – 1,0 úvazek

Potenciální
partneři
projektu

Dotace EU, debata o možnosti financování participativní metodou (obce) apod.
KA1 leden – únor 2020
KA2 únor 2020 – prosinec 2022
KA3 roční zprávy prosinec 2020 – leden 2021, prosinec 2021 – leden 2022,
celková zpráva listopad – prosinec 2022
KA4 2020 – 2022
KA5 květen – prosinec 2022




Obce
Poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících
STČ kraj
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Opatření č. 1.2: Zvyšování informovanosti široké veřejnosti a obcí

Priorita č. 1
Řízení a plánování sociálních služeb
Opatření 1.2: Zvyšování informovanosti široké veřejnosti a obcí
Popis
a zdůvodnění

Sociální služby se dlouhodobě potýkají s omezenými možnostmi prezentovat se
veřejnosti, uživatelům sociálních služeb a zájemcům o služby. Případní klienti
mnohdy nevědí, jaké služby v regionu mohou využít či odborným informacím
nerozumí. Zájemci o služby a veřejnost mohou nyní získat informace především
od samotných poskytovatelů služeb, z Říčanského kurýru a občasně z obecních
zpravodajů či na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany, popřípadě na
internetu. Informovanost je potřeba zvýšit použitím i jiných informačních kanálů.
Cílem je zvýšit informovanost o službách, a o možnostech jejich využití směrem
k uživatelům služeb, zájemcům o služby a široké veřejnosti.

Cíle
Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Jednání s obcemi – prezentovat sociální a návazné služby na jejich webových
stránkách, obecních vývěskách, v místních spolcích, v obecních zpravodajích
(občasnících).
KA2 Zmapovat síť informačních obrazovek na veřejných místech (úřad, pošta,
čekárny) a zjistit podmínky využití tohoto informačního kanálu. Informace předat
poskytovatelům služeb a motivovat je k jejich využití.
KA3 Vytvoření a distribuce instruktážních karet s odbornými informacemi pro
potřebné (např. brožura pro pečující osob a seniory).
KA4 Zmapování možností a zájmu pro uspořádání veletrhu sociálních služeb
z regionu či jiných veřejných akcí.
KA5 Zmapování možností a zájmu zřízení facebookové skupiny „Sociální práce
Říčansko“ pro sdílení informací o sociálních službách.
KA6 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli a obcemi za účelem zvyšování jejich
informovanosti a pocitu spoluzodpovědnosti za řešení sociálních otázek místních
občanů.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Nezájem obcí a poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Jak předejít riziku č. 1: V případě nezájmu ze stran subjektů je nutné
pokračovat v aktivitách a subjekty nadále informovat o výstupech, aktivitách,
úspěších. Nabídka spolupráce zůstává otevřená po celou dobu realizace.
Riziko č. 2: Nedostatek finančních prostředků pro tisk informačních materiálů
Jak předejít riziku č. 2: Hledat možnosti zajištění finančních prostředků na více
úrovních (dotace EU, dotace STČ kraje, obecní fondy apod.). Mapování možností
využití jiných informačních kanálů (weby obcí, elektronické verze zpravodajů
apod.).
Riziko č. 3: Přílišná finanční náročnost prezentace sociálních a návazných služeb
v regionálních tiskovinách či na informačních obrazovkách.
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Jak předejít riziku č. 3: Pokračovat ve vyjednávání s vydavateli zpravodajů a
předávat informace o potřebnosti a pozitivním přínosu působení služeb v regionu.
Cílová skupina

Široká veřejnost, stávající či potenciální klienti služeb, obce


Pravidelné příspěvky v regionálních tiskovinách, popř. zřízení pravidelné
rubriky
Předání informací poskytovatelům sociálních služeb o podmínkách využití
informačních obrazovek na veřejných místech
Tvorba a distribuce tiskovin (instruktážní karty, manuály) s odbornými
informacemi (např. pro pečující osoby a seniory, pro rodiny, pro sociálně
vyloučené apod.)
Prezentace sociálních služeb široké veřejnosti formou účasti poskytovatelů
služeb na veřejných akcích, či příp. zřízením a spravováním facebookové
skupiny
Pravidelná setkávání obcí a poskytovatelů služeb

Výstup




Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření, včetně tvorby a distribuce
tiskových materiálů – realizátor KPSS 0,1 úvazku (cca 4 h/týden).
Tisk informačních materiálů
Inzerce v místních zpravodajích

Zdroje
financování
Harmonogram

Potenciální
partneři
projektu

Obce, dotace EU, dotace STČ kraje, ministerstva, dárci
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6





únor – květen 2020
duben – květen 2020
červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022
duben – červen 2020, duben – červen 2021, duben – červen 2022
leden – únor 2020
září – listopad 2020, září – listopad 2021, září – listopad 2022

Obce
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany
MAS Říčansko o.p.s.
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Opatření č. 1.3: Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě sociálních služeb,
včetně provázanosti zdravotních a sociálních služeb

Priorita 1
Řízení a plánování sociálních služeb
Opatření 1.3: Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě sociálních služeb, včetně
provázanosti zdravotních a sociálních služeb
Popis
a zdůvodnění

Cíle
Plánované
klíčové
aktivity

Jedním z nosných pilířů komunitního plánování sociálních služeb je síťování,
předávání informaci a mezioborová spolupráce, do které by měli být ideálně
zahrnuti nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale také služeb návazných
a blízkých sociální tématice (zdravotnictví, školství, policie, obce, zaměstnavatelé
OZP apod.). Mezioborová spolupráce v současné době částečně realizována je,
zejména ale v úzce profilované oblasti sociální práce. V rámci odlišných
tematických okruhů či skupiny aktérů je komunikace a předávání informací spíše
ojedinělé. Problematika mezioborové spolupráce tedy není řešena komplexně a
kontinuálně.
Speciální pozornost je třeba věnovat potřebě provázanosti sociálních a
zdravotních služeb; jedná se o systémový problém v rámci celé ČR a týká se i
našeho regionu. Jedním z nejzásadnějších problémů se jeví nízká informovanost
praktických lékařů, pediatrů a dalších specialistů v oblasti sociálních služeb; lékaři
nabídku služeb neznají a nevědí, kam své pacienty případně nasměrovat.
Nastavení formy spolupráce tak, aby docházelo k synergii, která může být
využita pro zajištění komplexní péče o klienty či pacienty.
KA1 Nastavení forem a četnosti setkávání v rámci aktérů sítě sociálních služeb
 sběr aktuálních témat,
 zaměření na konkrétní řešení kazuistik,
 možnost spolupráce s již stávajícími platformami vzniklými v rámci KPSS
či mimo (např. Rozum a cit) apod.
KA2 Zvýšení informovanosti zdravotnických služeb
 vznik a distribuce informačních tabulí/plakátů na vytipovaná veřejná
místa v souladu s opatřením 1.2), jak postupovat např. v situaci zjištění
zdravotního postižení nebo rodičům dětí s postižením apod.,
 v rámci již existujících platforem setkávání praktických a odborných
lékařů předávat informace o nových službách, adresářích a možných
zdrojích informací, jak postupovat v určitých situacích, které mají přesah
do sociální oblasti.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Nezájem odborníků v rámci sociálních a návazných služeb o účast
na mezioborových setkáních.
Jak předejít riziku č. 1: Vytvářet takovou náplň mezioborových setkání a zvolit
takovou formu setkávání, aby byla dostatečně atraktivní – mapování aktuálních
otázek potřebných k řešení, přizvání odborníků z jiných regionů vhodných pro
předávání dobré praxe a inovativních postupů apod.
Riziko č. 2: Nezájem lékařů o poskytované informace
Jak předejít riziku č. 2: Vytvořit vhodný „marketing“ distribuce informací tak,
aby příliš nezatěžoval, neměl zvýšené nároky na pracovní čas lékařů a byl zjevnou
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Cílová skupina

pomůckou pro jejich práci. Pro předávání informací využívat již stávající formy
setkávání a platformy.
Poskytovatelé sociálních, návazných a souvisejících služeb zainteresovaných
v sociální oblasti, lékaři a zdravotničtí pracovníci


Výstup



Pravidelné konání multioborových setkávání, např. s využitím platforem KPSS
dle cílových skupin, popř. řešených problematik s využitím stávajících aktivit
zainteresovaných subjektů (např. aktivitu Rozumu a citu)
Vznik a distribuce praktických materiálů s cílem zvýšit informovanost široké
veřejnosti a zdravotnických služeb s přesahem do sociální tématiky
Prezentace sociálních služeb na platformách pro zdravotníky s cílem
předávání informací a zvyšování informovanosti odborných pracovníků, kteří
se setkávají s potenciálními klienty sociálních a návazných služeb

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci setkávání, včetně tvorby a
distribuce tiskových materiálů – realizátor KPSS 0,25 úvazku (10 h/týden).

Zdroje
financování
Harmonogram

Dotace EU, dotace STČ kraje, ministerstva

Potenciální
partneři
projektu

KA1 2020 – 2022
KA2 červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022





Zainteresovaní poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících
MŠ, ZŠ
Zainteresovaní zdravotničtí pracovníci
Policie
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Opatření č. 1.4: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb

Priorita č. 1
Řízení a plánování sociálních služeb
Opatření 1.4: Podpora stávající sítě sociálních a návazných služeb
Popis
a zdůvodnění

V regionu působí široká síť poskytovatelů sociálních, navazujících a souvisejících
služeb (viz Analýza poskytovatelů - příloha). Systém financování zejména
sociálních služeb je v současnosti roztříštěný, převážně jednoletý, neposkytuje
poskytovatelům mnohdy dostatek jistoty a možnosti rozvoje. Složitá je zejména
otázka financování služeb bez finanční spoluúčasti klienta. Tyto služby jsou nyní
financovány především Středočeským krajem, což je dlouhodobě neudržitelné a
je nutné přistoupit na vícezdrojové financování, tj. spolufinancování ze strany obcí
a dalších aktérů regionu.

Cíle

Cílem je udržet stávající sociální a návazné služby v regionu a zajistit jejich
financování a celkovou společenskou podporu.

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Podpora stávajících sociálních a návazných služeb (dle sítě STČ kraje včetně
jeho pověření) v oblasti péče, prevence a poradenství s pozitivním přínosem pro
obyvatele regionu. Zajistit těmto službám nejen finanční, ale i nefinanční
(propagace, prostory, materiály) podporu.
KA2 Jednání s obcemi o koncepčním řešení spolufinancování služeb pro své
občany, udržení sociálních pracovníků ve službách, případný rozvoj služeb apod.
KA3 Hledání možností zajištění společného zázemí pro sociální služby, včetně
zajištění sdílených prostor a společného využití zdrojů aktérů sociální sítě – např.
zřízení tzv. komunitního domu, který by vytvářel místo pro střetávání, kloubil
dohromady různé cílové skupiny a poskytoval by otevřené a příjemné prostředí
na bázi komunitních principů.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Nezájem obcí a poskytovatelů sociálních služeb
Jak předejít riziku č. 1: V souladu s opatřením 1.2 je potřeba neustále
informovat zástupce obcí o možnostech využití sociálních služeb a o jejich dopadu
na obyvatele obce. Tímto způsobem motivovat obce k aktivnějšímu zapojení do
řešení sociálních otázek svých obyvatel, popř. konfrontovat zástupce obcí
s případnými dopady výpadku služby.
Riziko č. 2: Nedostatek finančních prostředků na podporu služeb
Jak předejít riziku č. 2: Pomoc a podpora nemusí být poskytována pouze
finančními prostředky. Jedná se o další nefinanční pomoc, popř. o veřejnou
podporu obcí vybraným službám. Dále je možné více zapojit komerční subjekty
do možností podpory neziskové sféry. Riziku je možné také předcházet aktivní
spoluprací na úrovni STČ kraje, MPSV a oborových asociací apod.

Cílová skupina

Poskytovatelé sociálních, návazných a souvisejících služeb, uživatelé a zájemci o
služby
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Realizátor

Funkční síť a poskytované sociální a návazné služby v regionu s udržitelným
rozpočtem, odborným personálním zajištěním, důstojným a dostupným
zázemím
 Navázání spolupráce se zadavateli – tj. obcemi – v souladu s opatřením 1.1 a
1.2 – tj. zapojení do procesu plánování, zjišťování potřeb a zvyšování
informovanosti.
 Nalezení možností financování společných prostor pro poskytovatele na
komunitní bázi
Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci jednání s obcemi, včetně
hledání finančních zdrojů – realizátor KPSS 0,2 úvazku.

Zdroje
financování
Harmonogram

Obce, dotace STČ kraje, dotace EU, ministerstva, dárci

Výstup

Potenciální
partneři
projektu

KA1 2020 – 2022
KA2 květen – červenec 2020
KA3 2020 – 2022






Obce
Poskytovatelé služeb sociálních, navazujících a souvisejících
OSVZ MÚ Říčany
MAS Říčansko o.p.s.
Středočeský kraj
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Priorita č. 2: Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové
skupiny
Opatření č. 2.1: Řešení problematiky dostupnosti psychiatrů, psychologů, terapeutů
a adiktologických služeb

Priorita 2
Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny
Opatření 2.1: Řešení problematiky dostupnosti psychiatrů, psychologů, terapeutů a
adiktologických služeb
Popis
a zdůvodnění

V současné době jsou psychologické, adiktologické, psychiatrické a
psychoterapeutické služby pro děti a rodiny s dětmi v regionu nedostatečně
zajištěny zejména díky jejich horší dostupnosti (regionální, finanční, časové).
Většina zmiňovaných služeb sídlí ve městech mimo region (Praha, Benešov,
Kladno apod.) a dojezdnost tak bývá, zejména pro nízkorozpočtové rodiny, velice
obtížná. Problémem regionu je nedostatek finančně dostupných terapeutických
služeb pro rodiny s dětmi, dlouhé čekací lhůty na vyšetření psychologem, dětským
psychiatrem apod., díky nimž působení tohoto specialisty mnohdy ztrácí na své
efektivitě.
Toto opatření se netýká pouze sociální oblasti, ale dotýká se mnoha dalších
resortů, např. zdravotnictví, školství. Jedná se o komplexní problém, který
vyžaduje rozsáhlejší řešení na celostátní úrovni. I přesto se však jedná o
diskutovanou a relevantní potřebu, kterou lze alespoň částečně uchopit i na místní
úrovni.
Cílem opatření je zajistit v regionu zejména finančně dostupné služby, které
propojují zdravotnickou a sociální oblast, a které zároveň odpovídají místní
poptávce po těchto službách.

Cíle

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Ucelené zmapování terénu a poptávky po službě na Říčansku (informace od
škol, policie, OSVZ MÚ Říčany, poskytovatelé atd.), včetně aktuální nabídky
a možných forem pomoci.
KA2 Zahájení procesu vedoucího k zvýšení dostupnosti služeb (finanční,
regionální), tj. např. jednání se zdravotními pojišťovnami, adiktologickými centry
apod.
KA3 Spolupráce s organizacemi poskytujícími poptávané služby na Říčansku a
v blízkém okolí (např. Modré Dveře z.ú., Klinika Adiktlogie Praha, Magdalena, o.
p. s., Ada+ Kladno apod.)
KA4 V případě zjištění potřeby zahájit aktivity vedoucí ke zřízení adiktologického
centrum pro děti a mládež v regionu

Analýza rizik

Riziko č. 1: Nezískání dodatečných finančních prostředků na zvýšení dostupnosti
služeb
Jak předejít riziku č. 1: Mít přehled o aktuálních možnostech dotačních
programů, propojení stávajících organizací umožňující sdílení dobré praxe,
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spolupráce s psychoterapeutickými školami nabízející služby svých studentů za
sníženou úhradu, zajištění pokračování stávajících aktivit (např. Modré dveře
apod.)
Riziko č. 2: Nezájem obcí či kraje podílet se na řešení této problematiky
Jak předejít riziku č. 2: Argumentovat zkušenostmi odborníků z praxe
o negativních dopadech neposkytnutí adekvátní a včasné pomoci potřebným.
Argumentovat výsledky mapování terénu.
Riziko č. 3: Nezájem organizací působících v blízkém okolí rozšířit své služby na
pokrytí regionu MAS Říčansko
Jak předejít riziku č. 3: Motivovat poskytovatele, nabídnout finanční i
nefinanční podporu
Riziko č. 4: Nedostatek prostředků na případné zřízení adiktologického centra
pro mládež.
Jak předejít riziku č. 2: Opět je nutné mít přehled o možnostech aktuálních
dotačních programů. Lze taktéž využít stávajících služeb mimo region, které by
mohly částečně pokrýt relevantní potřebu v regionu.
Cílová skupina

Rodiny s dětmi


Výstup




Zmapování dostupnosti výše uvedených sociálně–zdravotních služeb v regionu
včetně kapacity služeb, finanční náročnosti, cílových skupin apod.
Zmapování relevance dané potřeby ve spolupráci s institucemi a organizacemi,
které pracují s potenciálními klienty (školy, organizace pracující s rodinami
a dětmi apod.).
Na základě výše uvedeného mapování navrhnout odpovídající řešení a hledat
možné zdroje.
V případě zjištění relevantní potřeby hledat možnosti umožňující vznik
adiktologického centra v regionu, včetně spolupracujících odborníků na
dětskou a dorosteneckou psychologii, adiktologii, psychiatrii a psychoterapii.

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady
Zdroje
financování

0,25 úvazku (10h/týden)

Harmonogram

KA1 duben - červenec 2021
KA2, KA 3 červenec – prosinec 2021
KA4 2022

Potenciální
partneři
projektu

Dotace STČ kraje, dotace Ministerstva zdravotnictví, Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, dotace EU







Poskytovatelé služeb sociálních, navazujících a souvisejících
Městská a státní policie
Školy
Pediatři, pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, dětští
psychiatři apod.Obce
MAS Říčansko o.p.s.
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Opatření č. 2.2: Podpora sociálního bydlení

Priorita č. 2
Zajištění kvalitních životních podmínek pro všechny cílové skupiny
Opatření 2.2: Podpora sociálního bydlení
Popis
a zdůvodnění

Sociální bydlení je v našem regionu opakovaně diskutovanou problematikou,
která se objevuje pravidelně mj. v rozvojových dokumentech regionu (viz např.
Strategie ORP Říčany na roky 2015–2024 a její Akční plán na roky 2016–2017).
Ani přesto však pro tento záměr nebyla nalezena veřejná shoda, na jejímž základě
by mohlo být opatření realizováno. Důvodem je zejména poměrně velká finanční
náročnost řešení problematiky. Dále je zde také potřeba diskuse mezi zástupci
obcí napříč celým regionem, což může činit tuto tématiku problematickou.
Řešení otázky sociálního bydlení v regionu, který se vyznačuje vysokým životním
standardem a nízkou mírou nezaměstnanosti, ale zároveň také vysokými náklady
na živobytí, nemá v očích široké veřejnosti vysoké prioritní hodnocení, ačkoliv
odborná veřejnost jej označuje za velmi potřebné. Ta poukazuje mj. na
skutečnost, že zde nízkopříjmoví obyvatelé s mnohovrstevnatými problémy žijí a
hledají pomoc. Těmto lidem je důležité umožnit dosáhnout na důstojné a
přiměřené životní podmínky a motivovat je k participaci na životní změně.
Diskutovaná tématika je reflektována jak zkušenostmi místně příslušným OSVZ
MÚ Říčany, tak poskytovateli služeb, kteří se zabývají otázkou osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Opatření je možné realizovat několika způsoby. Může se jednat buď o objekt,
který bude určen pro sociální bydlení (např. statek Vlčkovice u Votic) nebo se
může jednat o projekt, kde nebudou sociální byty soustředěny na jednom místě,
ale jednalo by se o několik bytů roztříštěných po celém regionu s možností čerpání
státní sociální podpory a příspěvků pomoci v hmotné nouzi. Komplexní pojetí
opatření by bylo zajištěno kontinuální spoluprací s nájemníky bytů a využíváním
stávajících služeb regionu tak, aby byla složitá situace klientů postupně řešena.
Najít řešení, jakou formou zajistit sociální bydlení v regionu a zahájit přípravy jeho
realizace. v ideálním případě zvolené řešení realizovat.

Cíle
Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Zahájit diskusi se zástupci obcí regionu o potřebnosti realizace opatření.
Zmapovat místní zdroje na úrovni jednotlivých obcí a poskytovatelů sociálních
služeb.
KA2 Zahájit diskusi o způsobu řešení problematiky, postavení jednotlivých obcí
v řešení, jakou formu bude mít realizace opatření apod.
KA3 Zahájit přípravy realizace, včetně stanovení cílové skupiny osob, nastavení
rozhodovacích procesů, stanovení kritérií pro získání a užívání této formy bydlení
a atd.
KA4 V ideálním případě realizovat opatření a zajistit sociální bydlení potřebným.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Nezájem obcí participovat na řešení problematiky
Jak předejít riziku č. 1: Zástupce obcí upozorňovat na možné dopady neřešení
problému, představit dobrou praxi z okolních regionů.
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Riziko č. 2: Nedostatek finančních prostředků
Jak předejít riziku č. 2: Přehled o aktuálních možnostech čerpání dotací na
všech úrovních. Spolupracovat s získávat informace od organizací a měst, které
problematiku řeší a zkušenosti dobré praxe předávat zástupcům obcí.
Riziko č. 3: Nesouhlas s realizací opatření ze strany veřejnosti.
Jak předejít riziku č. 3: Navrhnout takové řešení problematiky, aby se negativní
reakce minimalizovaly. Informovat veřejnost o způsobu realizace opatření,
zdůraznit odbornou práci s klientem a snahu zapojit jej zpět do běžného života.
Cílová skupina

Osoby v obtížné životní situaci, které řeší otázku finanční nedostupnosti bydlení
(zejména rodiny s dětmi a další osoby ohrožené sociálním vyloučením).


Výstup




jednání se zástupci obcí (zejména s ORP Říčany) – motivace pro realizaci a
projednávání forem řešení
analýza místních zdrojů, které by se daly pro naplnění opatření využít (např.
obecní byty, vhodné objekty v regionu atd.)
vypracovat jednoznačná kritéria a pravidla sociálního bydlení se zaměřením na
evaluaci opatření a rozhodovací pravomoci v procesu udělování apod.
realizovat stanovenou formu řešení sociálního bydlení v regionu

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro organizaci a koordinaci jednání s obcemi, včetně
hledání finančních zdrojů pro realizaci opatření – realizátor KPSS 0,25 úvazku
(10 h/týden).
Zakoupení, rekonstrukce a vybavení sociálních bytů.

Zdroje
financování
Harmonogram

Obce, dotace STČ kraje, dotace EU, dárci

Potenciální
partneři
projektu

KA1
KA2
KA3
KA4




únor – duben 2020
březen – květen 2020
květen – prosinec2020
2021 – 2022

Obce
Poskytovatelé služeb sociálních, návazných a souvisejících
OSVZ MÚ Říčany
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Priorita č. 3: Zajištění služeb pro děti a mládež
Opatření č. 3.1: Rozvoj terénní práce s mládeží v regionu

Priorita č. 3
Zajištění služeb pro děti a mládež
Opatření 3.1: Rozvoj terénní práce s mládeží v regionu
Popis
a zdůvodnění

Terénní práce vyhledává a oslovuje děti a mladé lidi na místech, kde se scházejí.
Poskytuje jim poradenství a sociální servis. Terénní pracovník je pomáhající
pracovník, jehož "kanceláří" je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby,
herny, nádraží aj. Mnoho mladých lidí má se službami špatnou zkušenost, zažili
odmítnutí nebo se cítí kontaktem se světem dospělých ohroženi a mnohdy
právem. Jsou to děti, které nejsou schopny samy vyhledat pomoc, často je ani
nenapadne, že pomoc potřebují. Terénní služba je tu mimo jiné proto, aby
kvalifikovaně shromažďovala poznatky o životě mladých lidí a byla schopna tyto
poznatky dále zprostředkovávat odpovědným lidem, např. na úřadech, ve školách.
Terénní práce je vysoce účinný nástroj komunikace s dospívajícími.
Od Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany, škol i dalších organizací
pracujících s dětmi a mládeží jsou jasné signály, že v regionu se vyskytují děti a
mládež potulující se po ulicích a shlukující se do partiček s rizikovými projevy
chování (vandalismus, sprejerství, alkohol, kouření, krádeže). Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (NZDM) se v tuto chvíli pouze v Říčanech, ale trendem
sociální práce je jít za dětmi ven, oslovovat, navazovat důvěru a diskutovat jejich
témata na celém území regionu.
Cílem je zajistit terénní práci s dětmi a mládeží v celém regionu Říčanska
a předcházet tak výskytu nežádoucího (rizikového) chování.
Cílem rozvoje terénní práce s mládeží je především:
 vyhledávání, mapování a kontaktování dětí a mládeže v jejich přirozeném
prostředí.
 poskytování informací a zajišťování odborné pomoci
 prevence sociálně nežádoucích jevů, snižování rizik ohrožujících mladé lidi

Cíle

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Komunikace se zainteresovanými aktéry (obce, školy, policie, neziskové
organizace, OSPOD), sběr dat a podnětů (problematické lokality, témata) pro
terénní práci s mládeží.
KA2 Prezentace stávající nabídky aktivit realizovaných v rámci terénní práce
s mládeží (zástupce obcí, vedení škol, žáci, veřejnost) s cílem navázat spolupráci,
zvýšit zájem a zejména finanční podporu této aktivity.
KA3 Mapování terénu jednotlivých obcí a navazování kontaktů s dětmi a mládeží
(dlouhodobý proces), zejména formou volnočasových aktivit, které se dají přenést
do terénu (např. stolní fotbal). Analýza situace v regionu, včetně návrhu řešení a
zdrojů financování.
KA4 Představení návrhu řešení stávající situace zainteresovaným aktérům,
získávání podpory. Zmapování možností zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v problémovějších lokalitách
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Analýza rizik

Riziko č. 1: Nedostatečná finanční podpora a s tím související personální
obsazení
Jak předejít riziku č. 1: Spolupracovat se všemi participujícími složkami
v daných obcích (školy, úřady, policie), služby nabízet jasně s transparentně,
hledat další možné zdroje financování.
Riziko č. 2: Neochota spolupráce obcí a škol k řešení této problematiky
Jak předejít riziku č. 2: Prezentování zjištěných informací a potřeb ve
spolupráci se zainteresovanými poskytovateli a OSPODem.

Cílová skupina

Žáci a mladiství (obvykle 6–26 let), kteří trvale pobývají či se v průběhu dne
vyskytují na území obcí.


Realizované schůzky s jednotlivými aktéry aktivity s cílem získat podněty a
informace pro její další rozvoj
Oslovení institucí (obce, školy apod.) s nabídkou spolupráce na realizaci
terénní práce
Spolupráce se školami ve vybraných obcích - představení programu dětem,
aktivity v rámci veřejných akcí
Analýza problémových oblastí v regionu (neorganizovaná, potenciálně
ohrožená a ohrožená mládež) a možností dalšího prohloubení aktivity
v těchto lokalitách

Výstup




Realizátor
Finanční
náklady

Realizátor KPSS
Cesta integrace o.p.s
Mzda pracovní pozice zajišťující komunikaci se zainteresovanými aktéry (obce,
školy atd.) – 0,25 úvazek
Mzda pracovní pozice vykonávající terénní práci (kontakt s dětmi) – 0,25 úvazek
Cestovné

Zdroje
financování

Harmonogram

Potenciální
partneři
projektu





Dotace STČ kraje
Dotace EU
Obce

KA1
KA2
KA3
KA4





září – prosinec 2021
září – prosinec 2021
leden – červen 2022
červen – prosinec 2022
Obce
Školy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany
Farní charita Mnichovice
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Opatření č. 3.2: Podpora vzniku sociálních míst ve volnočasových kroužcích

Priorita č. 3
Zajištění služeb pro děti a mládež
Opatření 3.2: Podpora vzniku sociálních míst ve volnočasových kroužcích
Popis
a zdůvodnění

I přesto, že je region MAS Říčansko poměrně bohatý, existuje zde nemalý počet
rodin, které si nemohou dovolit pro své dítě zajistit kroužek, který by dítě rozvíjel,
bavil, naplňoval a umožňoval mu realizovat své sny a dovednosti. Finančně
náročná může být nejen úhrada kroužku, ale i vybavení, které je na danou aktivitu
potřeba.
Východiskem této situace je zřízení sociálních míst v kroužcích (zadarmo či za
minimální úplatu), a to tak, aby byla dodržena anonymita klienta využívajícího
dané sociální místo. Kromě běžných kroužků by do této aktivity byly zahrnuty
i pobytové či příměstské tábory.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany v současné chvíli eviduje několik
sociálních míst ve zdejších kroužcích, jejich existence ale není veřejně známá
a jejich počet je značně omezený.
Naplněním tohoto opatření je možné předcházet výskytu rizikových jevů, které
vznikají v důsledku nedostatku podnětů. Při realizaci tohoto opatření je nutné
vycházet z principů komunitní sounáležitosti a solidarity.
Cílem je umožnit také dětem a mládeži ze sociálně slabších rodin aktivně
a efektivně trávit volný čas, rozvíjet své dovednosti a zájmy.

Cíle
Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Mapování organizací, které v regionu nabízejí volnočasové aktivity pro děti
a mládež. Vytvoření seznamu kroužků v území.
KA2 Komunikace s organizacemi ohledně možnosti vytvoření 1–2 sociálních míst
v každém kroužku. Hledání možností spolupráce.
KA3 Vytvoření „katalogu“ spolupracujících organizací a nabídky kroužků se
sociálními místy.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Neochota subjektů pracujících s dětmi podílet se na této aktivitě.
Jak předcházet riziku č. 1: Propagace této aktivity a vnímání potřebnosti se do
projektu zapojit, učinit z participace výhodu.
Riziko č. 2: Některá místa v regionu nejsou dostatečně pokryta kroužky. Nelze
zajistit využití volného času v každé obci.
Jak předcházet riziku č. 2: Koordinátor sociálních míst v kroužcích bude
nabízet kroužky co nejblíže místu bydliště či denní pobytu klienta.
Riziko č. 3: Nezajištění potřebných pomůcek pro výkon kroužku (např. brusle
apod.)
Jak předcházet riziku č. 3: Na počátku školního roku uspořádat bazar vybavení
na kroužky. Nové vybavení je možné koupit z výtěžků charitativních sbírek
(spolupráce např. s Farní charitou Mnichovice).

Cílová skupina

Děti a mládež z regionu (věkově ohraničeno nabídkou kroužků)
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Výstup



Seznam organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami a seznam
kroužků, které nabízejí.
Katalog kroužků, v nichž jsou vyčleněna sociální místa, a jeho prezentace.

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,25 úvazek

Zdroje
financování

Harmonogram

Potenciální
partneři
projektu







zapojené organizace (provozovatelé kroužků)
dotace STČ kraje
dotace EU
soukromé osoby – dárci vybavení
soukromé firmy

KA1 říjen – prosinec 2020
KA2 prosinec 2020 – červen 2021
KA3 květen – červenec 2021





Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany
volnočasové a sociální organizace
obce
soukromé subjekty (fyzické i právnické osoby)
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Priorita č. 4: Zajištění služeb pro seniory
Opatření č. 4.1: Zlepšení dostupnosti terénních služeb

Priorita č. 4
Zajištění služeb pro seniory
Opatření 4.1: Zlepšení dostupnosti terénních služeb
Popis
a zdůvodnění

Vzhledem k demografickému vývoji v regionu, jehož charakteristickým rysem je
jak nárůst celkového počtu obyvatel, tak zvyšování počtu osob v seniorském věku,
je potřeba se již nyní připravit na zatížení služeb sociální péče, ke kterému bude
bezpochyby docházet v budoucích letech. Stále rostoucí poptávku po umísťování
seniorů do pobytových zařízení není možné dlouhodobě uspokojovat a jako
sociálně přijatelnější, ale také finančně výhodnější, je možná varianta řešení
ponechat seniory v jejich domácím prostředí a nabídnout jim k tomu služby, které
jim toto setrvání doma umožní.
Na základě informací Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Říčany je říčanský
region terénními službami (zejména pečovatelská služba, osobní asistence)
dostatečně pokrytý a nabídka odpovídá stávající poptávce po těchto službách.
Jedná se však o pokrytí geografické, tj. v blízkosti obce existuje terénní služba,
která v dané obci může službu poskytnout. Stávající služby jsou však mnohdy
přetížené a v regionu vypomáhají terénní služby z okolních měst. Tyto služby jsou
pak obtížněji dostupné především v odlehlejších částech regionu.
Záměr Středočeského kraje je umožnit osobám, kterým byl přiznán příspěvek na
péči 1. a 2. stupně závislosti, setrvat v domácím prostředí, čímž se v pobytových
zařízeních uvolní kapacita pro potřebné. Terénní služby by se měly věnovat
odborným úkonům, ostatní služby (úklid, dovoz obědů, odvoz k lékaři) by měly
zabezpečovat jiné instituce.
Cílem je poskytovat kvalitní pečovatelskou službu a osobní asistenci tak, aby
senioři mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném prostředí a jejich potřeby
byly kvalitně pokryty. Dalším směrem v rozvoji je i zajištění domácí hospicové
péče, jejíž poskytování je v regionu též omezené.

Cíle

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Komunikace s obcemi s cílem zvýšit zájem o problematiku seniorů, zejména
podnítit je k užší spolupráci s regionálními terénními službami (pečovatelská
služba, osobní asistence).
KA2 Analýza pokrytí regionu návaznými neodbornými službami s cílem zajistit
seniorům žijícím v domácím prostředí pomoc v běžných denních činnostech
(nákup, úklid, pomoc v domácnosti, dovoz obědů) ve spolupráci s OSVZ.
KA3 Podpora domácí paliativní a terénní hospicové péče, např. formou podpory
oblastních charit poskytujících zároveň sociální a zdravotní péči.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Obce nebudou mít zájem o spolupráci s terénními službami,
s poskytovateli neodborných služeb ani s farními charitami.
Jak předejít riziku č. 1: Realizovat aktivní politiku informovanosti obcí a dalších
dobrovolných institucí a spolků.
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Riziko č. 2: Poskytovatelé neodborných služeb (restaurace, úklidové firmy apod.)
nebudou mít zájem o poskytování svých služeb seniorům.
Jak předejít riziku č. 2: Vyjednávat se zainteresovanými subjekty tak, aby bylo
poskytování služeb atraktivnější.
Cílová skupina

Senioři se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením, osoby
vyžadující péči


Výstup



Počet obcí, které mají uzavřenu smlouvu o spolupráci s organizací poskytující
terénní služby (pečovatelská služba, osobní asistence)
Seznam spolupracujících poskytovatelů neodborných služeb
Počet obcí, v nichž je dostupná domácí hospicová péče a celková kapacita
služby v regionu

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,35 úvazek

Zdroje
financování
Harmonogram

Dotace EU, dotace STČ kraje,

Potenciální
partneři
projektu

KA1 únor – červenec 2020
KA2 červen – srpen 2020
KA3 2020 – 2022






OSVZ MěÚ Říčany
Obce
Poskytovatelé terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence)
Poskytovatelé domácí hospicové služby
Poskytovatelé neodborných činností
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Opatření č. 4.2: Podpora společenského života seniorů a zmapování jejich potřeb

Priorita č. 4
Zajištění služeb pro seniory

Opatření 4.2: Podpora společenského života seniorů a zmapování jejich potřeb

Popis
a zdůvodnění

Počet osob v seniorském věku neustále stoupá a tendence vývoje je setrvalá.
Zvyšuje se i věk dožití, tj. zvyšuje se počet těchto osob, ale také jejich zastoupení
v rámci regionu. Je třeba zamyslet se nad tím, jak podpořit společenský život
těchto osob, pocit užitečnosti a přetrvávajícího zapojení do společnosti. Pro tyto
osoby je třeba vytvářet možnosti trávení volného času, ale rovněž je možnost je
v obcích více využívat pro vykonávání určitých aktivit.
Aby bylo možné podporovat společenské vyžití seniorů, je třeba zjistit, jakou
formu trávení volného času tyto osoby preferují a jaké jsou obecně jejich přání,
potřeby a případná omezení.
Cílem je naplnit seniorský život smysluplnými aktivitami, které jednak obohatí
jejich život, ale také život celé komunity (např. díky mezigeneračnímu propojování
apod.). Předpokladem realizace aktivit směřujících k podpoře společenského
života seniorů je znalost jejich potřeb, a to především seniorů pasivních, skrytých
veřejnosti.

Cíle

Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Komunikace s obcemi ohledně jejich možností participovat na podpoře
společenského života seniorů a jejich znalosti komunity v obci.
KA2 Mapování potřeb seniorů ve spolupráci se stávajícími spolky a službami
KA3 Podpora vytváření spolků seniorů v jednotlivých obcích, vzájemné
informovanosti a propojování činností. Vytvoření seznamu aktivních spolků
v regionu.
KA4 Zapojování aktivních seniorů do činností obcí, soustavná spolupráce.
KA5 Podpora realizace akcí určených pro seniory formou propojování stávajících
akcí a spolků
KA6 Navázání úzkého spojení se školami při tvorbě oboustranné, mezigenerační
spolupráce. Např. senioři mohou studentům předávat své zkušenosti a znalosti
(doučování, seznamování s historií regionu), studenti naopak mohou působit jako
lektoři počítačové gramotnosti.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Obce se nebudou chtít účastnit realizace opatření.
Jak předejít riziku č. 1: Osobní komunikace s obcemi, informovat je o počtech
a potřebách tamních seniorů. Zjistit důvody nezájmu a snažit se najít oboustranně
vhodné řešení.
Riziko č. 2: Nebude možné navázat kontakt se seniory s cílem zmapovat jejich
potřeby.
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Jak předejít riziku č. 2: Využít znalost prostředí pracovníky obecního úřadu.
Informovat předem o realizované klíčové aktivitě v lokálním tisku, na webových
stránkách obcí.
Riziko č. 3: Senioři se nebudou chtít účastnit pořádaných akcí, ani se zapojit do
aktivit v obci.
Jak předejít riziku č. 3: Snažit se zjistit důvod jejich nezájmu a změnit charakter
akcí (činností), aby se staly pro seniory zajímavější.
Riziko č. 4: Školy (žáci, studenti) nebo senioři nebudou mít zájem o realizaci
mezigenerační spolupráce.
Jak předejít riziku č. 4: Argumentovat příkladem dobré praxe. Realizovat
alespoň jednu formu spolupráce, která bude motivací pro ostatní.
Cílová skupina

Senioři


Výstup




Jednání s obcemi o podpoře tohoto opatření, argumentovat výhodami
znalosti životní situaci svých občanů (seniorů)
Vytvoření nových spolků seniorů či rozšíření působnosti stávajících spolků
Uspořádání akcí určených zejména pro seniory, zapojení seniorů do dění
v obci
Jednání se školami o mezigenerační spolupráci

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Mzda pracovní pozice realizátora KPSS – 0,35 úvazek

Zdroje
financování
Harmonogram

Dotace EU, obce

Potenciální
partneři
projektu

KA1 květen – červenec 2020
KA2 červenec – listopad 2020
KA3 červenec 2020 – říjen 2022
KA4 2021
KA5 červenec 2020 – říjen 2022
KA6 červen – září 2020, červen – září 2021, červen – září 2022




Obce
Svazek obcí Ladův kraj
školy
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Priorita č. 5: Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření č. 5.1: Podpora vzniku vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením

Priorita č. 5
Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 5.1: Podpora vzniku vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením
Popis
a zdůvodnění

V regionu je i přes nízkou nezaměstnanost málo vhodných pracovních míst pro
osoby se zdravotním postižením (OZP), zejména pro duševně nemocné. Pracovní
místa nabízená pro tuto cílovou skupinu z velké části nejsou vhodně přizpůsobena
(délka pracovní doby, přísné pracovní normy, špatná dopravní dostupnost apod.).
Pro malé podnikatele přímo v Říčanech nebo na menších obcích je zaměstnávání
OZP - byť by bylo finančně podpořeno Úřadem práce - problematické zejména
vzhledem k finanční náročnosti vstupu OZP na pracovní místo.
Navrhnout takové podmínky pro zaměstnavatele i OZP, aby došlo ke sladění
nabídky a poptávky pracovních míst.

Cíle

KA1 Zmapování poptávky osob se zdravotním postižením po uplatnění na trhu
práce v regionu a nabídky pracovních míst pro tuto cílovou skupinu.
Plánované
klíčové
aktivity

KA2 Hledání a realizace takové formy podpory firmám, která by zaměstnavatele
motivovala k vytváření pracovních míst pro OZP, přinášela jim vyšší společenský
status a pozitivní ohodnocení (např. soutěž ve vyhodnocování zaměstnavatelů
apod.). Podpora startu malých podnikatelů při vytváření chráněných pracovních
míst na trhu práce (např. formou reklamy, udělení prestižního ohodnocení
apod.).
KA3 Hledání a inspirování se příklady dobré praxe v zaměstnávání OZP mimo
region či mimo republiku.

Analýza rizik

Cílová
skupina

Výstupy

Riziko č. 1: Nezájem podnikatelů a firem zavést či rozšířit nabídku práce pro OZP
Jak předejít riziku č. 1: Spolu s aktéry tohoto opatření navrhnout atraktivní
program, který by motivoval podnikatele a přinesl jim pozitivní hodnocení ze
strany široké veřejnosti. Využití dobré praxe z jiných regionů, informace firem se
zkušeností se zaměstnáváním OZP apod.
Riziko č. 2: Nezájem osob se zdravotním postižením o nabízená pracovní místa
Jak předejít riziku č. 2: Zajistit vhodný charakter pracovních míst; jejich
přizpůsobení pro osoby se zdravotním postižením.
Osoby se zdravotním postižením (OZP) usilující o zaměstnání, osoby pečující o
OZP



Analýza situace na trhu práce v oblasti zaměstnávání OZP
Přehled možných forem podpory pro firmy zaměstnávající OZP, včetně
možností jejich realizace
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Navázání kontaktu s firmami a poskytovateli služeb pro OZP mimo region, se
kterými by mohl realizátor opatření sdílet zkušenosti dobré praxe

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření – realizátor KPSS 0,2
úvazku (cca 8 h/týden).
Cestovní náklady (jednání s podnikateli)

Zdroje
financování

Dotace EU, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská
komora ČR, Úřad práce

Harmonogram

KA1 září – listopad 2020
KA2 listopad 2020 – březen 2021
KA3 listopad 2020 – prosinec 2021

Potenciální
partneři
projektu






ENVERO z.s.
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
Obce
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Opatření č. 5.2: Podpora dostupnosti kompletních služeb pro osoby se zdravotním
postižením na pobočce Úřadu práce v Říčanech

Priorita č. 5
Zajištění služeb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 5.2: Podpora dostupnosti kompletních služeb pro osoby se zdravotním postižením na
pobočce Úřadu práce v Říčanech

Popis
a zdůvodnění

Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel v regionu, a tím i počtu
znevýhodněných a handicapovaných osob, se pracoviště vyřizující problematiku
zaměstnanosti (včetně dávek z toho plynoucích) umístěné na Praze 7
v Holešovicích stalo nevyhovujícím.
Pobočka je pro občany se zdravotním postižením špatně dostupná. Cesta je
náročná, a to jak finančně i časově, tak s přihlédnutím k jejich zdravotním obtížím
také fyzicky. Využití veřejné dopravy je pro některé OZP v podstatě nemožné.
Přenesení agendy zaměstnanosti z Prahy 7 na pobočku ÚP do Říčan.

Cíle
Plánované
klíčové
aktivity

KA1 Zmapování využívání služeb zaměstnanosti na pobočce na Praze 7 ze
strany obyvatel regionu se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
(OZP).
KA2: Ve spolupráci s městem Říčany zmapovat možnosti realizace opatření
KA3 Zahájení vyjednávání s krajskou pobočkou ÚP v Příbrami o přenesení části
agendy pracoviště z Prahy 7 do Říčan.

Analýza rizik

Riziko č. 1: Na stávající pobočce ÚP Říčany nebude dostatek volných prostor pro
umístění požadované agendy.
Jak předejít riziku č. 1: Identifikace dalších možných zdrojů a rezerv v lokalitě.
Riziko č. 2: Zamítnutí změny ze strany ÚP
Jak předejít riziku č. 2:
Zapojení všech zúčastněných subjektů – město Říčany, Národní rada osob se
zdravotním postižením, poskytovatelé služeb OZP apod. do lobování na
Generálním ředitelství ÚP či na Krajské pobočce ÚP v Příbrami.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, sekundárně nezaměstnaní, osoby hledající
pracovní uplatnění


Výstupy




Analýza využívání služeb v nezaměstnanosti obyvateli regionu– tj. o kolik
osob se jedná
Návrh řešení realizace opatření.
Vyjednávání s odpovědnými institucemi

Realizátor

Realizátor KPSS

Finanční
náklady

Dotace na lidské zdroje pro realizaci aktivit opatření – realizátor KPSS 0,1
úvazku (cca 4 h/týden).
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Zdroje
financování
Harmonogram

Potenciální
partneři
projektu

Realizátor KPSS
KA1 leden – březen 2022
KA2 březen – duben 2022
KA3 duben – červen 2022





město Říčany
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
ENVERO z.s.
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2. Časový harmonogram realizace
Rozložení realizace opatření v průběhu plánovacího období je patrné z níže uvedeného harmonogramu.
Vzhledem k časové náročnosti a komplexnosti některých opatření bylo na jejich realizaci vyčleněno celé
plánovací období, jiná byla více časově strukturována.

1.1

1

1.2

1.3
1.4

2.1
2
2.2

3.1
3
3.2

4.1

4
4.2

5.1
5
5.2

2021

2022

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Klíčová aktivita

Číslo priority

Číslo opatření

2020

KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6
KA1
KA2
KA1
KA2
KA3
KA1
KA2
KA3
KA4
KA1
KA2
KA3
KA4
KA1
KA2
KA3
KA4
KA1
KA2
KA3
KA1
KA2
KA3
KA1
KA2
KA3
KA4
KA5
KA6
KA1
KA2
KA3
KA1
KA2
KA3
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3. Závěr
Předložená opatření a jednotlivé klíčové aktivity reagují na některé dosud neuspokojené potřeby, které
v sociální oblasti pociťují obyvatelé regionu MAS Říčansko. Z širokého spektra zjištěných potřeb byly
řídící skupinou vybrány ty nejaktuálnější a nejvíce závažné; nezanedbatelná část byla upozaděna
a prozatím umístěna do tzv. zásobníku projektů (viz. Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS
Říčanska, kap. 6.). Při aktualizaci komunitního plánu či vytváření nového plánu realizace / akčního plánu
budou tyto potřeby revidovány a případně zařazeny k realizaci.
Realizace vytčených opatření je časově velmi náročná (kvalifikovaným odhadem byl stanoven počet
potřebných úvazků na 2 až 2,5 úvazku po celou dobu trvání realizace projektu), vyžaduje aktivní přístup
a úzkou spolupráci všech dotčených subjektů (ORP Říčany, obce v působnosti MAS Říčansko,
poskytovatelé sociálních i návazných služeb) a bezpodmínečně vyžaduje nadšení a vysokou
angažovanost realizátora, aby započatá věc byla úspěšně dotažena do zdárného konce.
Ačkoliv (nebo právě proto) je MAS Říčansko bohatým regionem, řada služeb pro sociálně potřebné
občany zde dlouhodobě schází či není dostatečně pokryta. Pozornost je věnována především většinové
populaci a její menšinová část je opomíjena, ačkoliv se jedná právě o tu nejpotřebnější a nejvíce závislou
na okolí a pomoci z vnějšku. Cílem projektu a vytčených opatřený je tuto situaci změnit a pomoci
potřebným, aby se, stejně jako ostatní, mohli co nejvíce těšit ze života v krásném prostředí obcí MAS
Říčansko.
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