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ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROK 2019

Město Beroun se v roce 2004 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb
za účelem zvýšení dostupnosti, kvality a informovanosti o těchto službách. Proces probíhá ve spolupráci
všech dotčených subjektů, tzn. uživatelů, poskytovatelů služeb, zadavatele a veřejnosti.
Hlavním cílem procesu je vybudovat kvalitní síť sociálních služeb, ve které budou zdroje a prostředky
využívány hospodárně, transparentně a srozumitelně. V rámci procesu se mimo jiné scházejí pracovní
skupiny, realizují různé formy analýz, mapují potřeby či realizují různé informační aktivity.
Celý proces je organizačně řízen týmem složeným ze zaměstnanců Městského úřadu Beroun
včetně koordinátorky procesu plánování. V roce 2007 byl schválen první komunitní plán na období
2008 – 2013. V letech 2011 – 2012 byl zpracován a následně schválen druhý " Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Beroun na období 2013 - 2017".
V současné době probíhá příprava aktualizace „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019 – 2023“.
Metoda komunitního plánování sociálních a návazných služeb přináší participativní přístup do oblasti,
která řeší nepříznivé sociální situace občanů žijících v daném území. Hodnoty zachycené v principech
komunitního plánování odlišují tuto metodu od jiných plánovacích postupů.
Mimo jiné se jedná o:
 Kladení důrazu na aktivní roli uživatelů sociálních a návazných služeb a zastoupení jejich zájmů
v procesu plánování.
 Zapojení širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce a akcentování jejich potřeb.
 Ověřování závěrů z jednotlivých fází procesu plánování.
 Kladení důrazu na vyjednávání a zplnomocnění dotčených aktérů kontrolovat postupy
rozhodování i uskutečňování naplánovaného.
Zpracovaný akční plán vychází z dílčích kroků realizovaných v roce 2018. Podkladem pro jeho tvorbu
mimo jiné bylo:
 jednání pracovních skupin, tematických setkání, individuální rozhovory se starosty spádových
obcí, s uživateli služeb a poskytovateli sociálních a návazných služeb,
 průběžné vyhodnocování platného plánu,
 zpracovaný podklad pro popis současné situace v území,
 pracovní verze analýz mapující potřeby občanů,
 a další dílčí analytické činnosti.
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KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB ORP BEROUN

Spádové území středočeské obce s rozšířenou působností Beroun se rozkládá na ploše 41,6 ha a zahrnuje
katastrální území celkem 48 obcí. Žije v něm celkem 62 706 obyvatel, což je 4,6 % obyvatelstva
Středočeského kraje (1,352 mil.). Z hlediska rozlohy je ORP Beroun jedenáctou největší ORP
ve Středočeském kraji, co do počtu obyvatel je však osmá, což svědčí o relativně vyšší hustotě osídlení
v rámci kraje. Počtem obyvatel je ORP Beroun srovnatelná např. s ORP Benešov (59 740), která má však
v porovnání s ní o dvě třetiny větší rozlohu (69 002 ha), sousední ORP Hořovice je zase co do počtu
obyvatel přibližně poloviční (29 647), zaujímá ovšem plochu téměř tří čtvrtin rozlohy ORP Beroun (28 797
ha).
Město Beroun je s 19 439 obyvateli po Kladnu, Mladé Boleslavi, Kolíně, Příbrami a Kutné Hoře šestým
nejlidnatějším městem Středočeského kraje. Počtem obyvatel se mu nejvíce blíží město Mělník (19 351).
Obyvatelstvo města Beroun tvoří bezmála třetinu (31,0 %) obyvatel celého spádového území ORP Beroun.
Společně s dalšími městy, Královým Dvorem (8 887 obyvatel) a Zdicemi (4 162 obyvatel), činí podíl
městského obyvatelstva v ORP celkem 51,8 %. V rámci celého Středočeského kraje je podíl městského
obyvatelstva rovněž nadpoloviční (52,2 %).
Věkové struktury ORP Beroun a města Beroun vykazují poměrně vyrovnané podíly mezi nejmladšími
(0 -15 let) a nejstaršími (65 a více let) věkovými skupinami. Zatímco v případě celého ORP je to 18,3 %
ku 17,3 %, v případě města Beroun je to 17,8 % ku 18,8 %. V rámci celého Středočeského kraje činí tyto
podíly 17,5 % ku 17,9 %. ORP Beroun má tedy relativně vysoký podíl obyvatel nejmladší věkové kohorty
v porovnání s městem Beroun i v rámci celého kraje.
Tabulka 1a: Základní charakteristiky území ORP Beroun (k 31. 12. 2017)
v tom ve věku

Obec s rozšířenou
působností

Počet
obcí

Výměra
(ha)

Počet
obyvatel
celkem

0–14

15–64

65+

Beroun

48

41 565

62 706

11 477

40 377

10 852

Zdroj: ČSÚ – Statistická ročenka Středočeského kraje 2018

Tabulka 1b: Základní charakteristiky města Beroun (k 31. 12. 2017)

Město
Beroun

Počet
obyvatel
celkem

0–14

15–64

65+

3 125

19 439

3 469

12 324

3 646

Zdroj: ČSÚ – Statistická ročenka Středočeského kraje 2018
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AKČNÍ PLÁN NA ROK 2019

Akční plán ORP Beroun na rok 2019 navazuje na aktivity v procesu plánování v našem území,
které jsou realizovány kontinuálně od roku 2004. Je mezikrokem ve zpracování Střednědobého
plánu na období 2019 – 2023.
Dokument se zaměřuje pouze na popis klíčových aktivit na rok 2019. Níže uvedené aktivity
směřují k řešení nepříznivých sociálních situací občanů celého území ORP Beroun a zpracování
střednědobého plánu. Pro přehlednost jsou jednotlivé aktivity sumarizované do obecnějších
celků.
1. Podpora občanů setrvat v domácím prostředí v případě snížené schopnosti se o sebe
postarat
a. Zmapování současného stavu v dostupné pomoci a služeb podporujících setrvání
v domácím prostředí – činnost navazující na aktivity z roku 2018.
b. Realizace rozhovorů se starosty spádových obcí a zaměření mimo jiné
na zmapování potřeb území z jejich pohledu – činnost navazující na aktivity z roku
2018.
c. Řešení dostupnosti služeb individuální dopravy pro rodiny se zdravotně
postiženými dětmi a jednotlivce se sníženou schopností pohybu.
d. Zmapování možností bezproblémového parkování v případě poskytování
terénních péčových sociálních a zdravotních služeb.
e. Podpora neformálních pečovatelů.
Výstup:
- Zpracovaný popis potřeb území ORP Beroun.
- Zpracovaný základní popis sociálních služeb z území.
- Zápisy z jednání k individuální dopravě a možnostem parkování v území ORP.
- Nastavení podpory neformálním pečovatelům.
2. Vyhodnocení současných potřeb občanů v území realizace projektu.
a. Realizace mapování potřeb vybraných skupin občanů – činnost navazující
na aktivity z roku 2018.
b. Vyhodnocení základních statistických dat ve vazbě k procesu komunitního
plánování sociálních služeb.
Výstup:
- Zpracovaný popis potřeb území ORP Beroun.
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Aktualizovaný základní popis území ve vazbě k procesu plánování sociálních služeb –
činnost navazující na aktivity z roku 2018.

3. Rozvoj informovanosti a zvyšování bezbariérovosti v různých oblastech
a. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb a jeho nové
grafické zpracování.
b. Zpracování 4 letáků pro zvýšení informovanosti o dostupné pomoci.
c. Realizace akcí zvyšující informovanost o možné pomoci – Velikonoční jarmark, Den
bezpečí apod.
d. Průběžná aktualizace údajů na webových stránkách města Beroun.
e. Zpřístupnění webových stránek města osobám se smyslovým postižením.
f. Distribuce informačních materiálů pro celém území ORP.
Výstup:
- Aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
- Vytištěné 4 letáky.
- Zajištěná distribuce katalogu a letáků.
- Počet zrealizovaných akcí zvyšující informovanost občanů.
- Webové stránky – z části přeložené do českého znakového jazyka a zpřístupněné
pro nevidomé.
4. Podpora prevence a řešení rizikových jevů u dětí, mládeže a rodin
a. Hledání možností zajištění psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické
péče.
b. Zmapování dostupnosti dětských psychologů a psychiatrů hrazených zdravotními
pojišťovnami – činnost navazující na aktivity z roku 2018.
c. Udržení současné podpory ohroženým rodinám.
d. Řešení dostupnosti různých forem bydlení.
Výstup:
- Popis dostupné psychologické a psychiatrické pomoci.
- Záznamy z jednání k části b – d.

5. Zajištění dostupnosti poradenských služeb ve vazbě k různým situacím
a. Zmapování současné nabídky, včetně celého území.
b. Zaměření se na problematiku exekucí a řešení insolvencí.
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c. Otevření diskuze nad dopravní dostupností – Praha a malé obce – dopravní
dostupnost v území.
Výstup:
- Přehled poradenských služeb – konkrétní zaměření, cílové skupiny.
- Popis dopraní dostupnosti.
6. Udržení současných služeb v území
a. Pro rok 2019 udržení současných kapacit služeb - vazba na Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb města Beroun na období 2013 – 2017, Akční plán
na období roku 2018 a připravené prioritní oblasti na další období.
b. Průběžné vyjednávání s Krajským úřadem Středočeského kraje o síti sociálních
služeb v území ORP Beroun.
c. Udržení současné podpory obcí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Výstup:
- Záznamy komunikace s krajským úřadem Středočeského kraje.
- Zachování současné podpory od města Berouna.
7. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Berouna a jeho rozšíření na celé
území ORP
a. Realizace tematických setkávání dotčených aktérů a jednání pracovních skupin.
b. Mapování potřeb občanů.
c. Zajištění spolupráce s obcemi celého území.
d. Zpracování Plánu a akčního plánu na následující období.
e. Průběžně realizovat tematická setkání ve vazbě k identifikovaným potřebám.
f. Zrealizovat setkání sociálních pracovnic a sociálních pracovníků.
g. Zmapování finanční podpory sociálním a návazným službám jednotlivými obcemi
v území.
Výstup:
- Zápisy z jednání.
- Popis rozsahu finanční podpory jednotlivých obcí poskytovatelům sociálních
a návazných služeb včetně navazujících doporučení.
- Naplňování projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních a návazných služeb města
Berouna a spádového území 2019 - 2023. Viz výstupy předešlých částí.
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