Připomínkový list
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Poděbrady 2023 - 2025
Akční plán na rok 2023

CSZS Poděbrady o.p.s. - AP
Název priority a
opatření/číslo
stránky/další upřesnění,
které části se připomínka
týká/případně kopie dané
části
Str. 13 – opatření 2.1.

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná,
jasná formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

Mimoto je zde poskytováno sociální poradenství
v různých oblastech v Centru
poradenských služeb, kontaktní místo POSEZ
(Centrum sociálních a
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to pondělí
8-12h sociální pracovník, 1215:30 psycholožka, út 8-12h sociální pracovník,
12-17h právník, čt 8-12:30
právník, pá 8-12:30 sociální pracovník.
Na činnost POSEZu finančně přispívá Středočeský
kraj.
Navrhované znění:
Mimoto je zde poskytováno sociální poradenství
v různých oblastech v Centru
poradenských služeb, kontaktní místo POSEZ
(Centrum sociálních a
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to pondělí
8-12h sociální pracovník, 1215:30 psycholožka, út 8-17h právník, čt, pá 812:30 sociální pracovník.

Došlo ke změně v časových
možnostech právníka

Způsob vypořádání připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)

Informace byly změněny v souladu
s navrhovaným zněním pouze částečně.
Informace týkající se finanční podpory
nebyla v tomto opatření uvedena, proto zde
není doplněna. Tato informace je v Akčním
plánu uvedena až v Opatření č. 2.2., kde
zůstane a bude doplněna o zdroj město
Poděbrady.

Str. 16 – opatření 2.2.

Str. 18 – opatření 2.3.

Str. 45, 47 – opatření 5.3.,

Na činnost POSEZu finančně přispívá Středočeský
kraj a město Poděbrady.
Mimoto je zde poskytováno sociální poradenství
v různých oblastech v Centru
poradenských služeb, kontaktní místo POSEZ
(Centrum sociálních a
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to pondělí
8-12h sociální pracovník, 1215:30 psycholožka, út 8-12h sociální pracovník,
12-17h právník, čt 8-12:30
právník, pá 8-12:30 sociální pracovník.
Na činnost POSEZu finančně přispívá Středočeský
kraj.
Navrhované znění:
Mimoto je zde poskytováno sociální poradenství
v různých oblastech v Centru
poradenských služeb, kontaktní místo POSEZ
(Centrum sociálních a
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.), a to pondělí
8-12h sociální pracovník, 1215:30 psycholožka, út 8-17h právník, čt, pá 812:30 sociální pracovník.
Na činnost POSEZu finančně přispívá Středočeský
kraj a město Poděbrady.
Bezplatné právní poradenství poskytované CSZS
Poděbrady o.p.s. v rámci POSEZ
Doplnění informace:
út 8-17h právník

Došlo ke změně v časových
možnostech právníka

Informace byly změněny v souladu
s navrhovaným zněním a doplněny o
finanční zdroj město Poděbrady.

Doplnění informací

Informace byly doplněny do původního textu
v tomto znění: Bezplatné právní poradenství
je dostupné v rámci Centra poradenských
služeb Poděbrady, kontaktní místo POSEZ
(Centrum sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady o.p.s.), a to ambulantně v út 817h v městě Poděbrady … .
Připomínka nebyla zapracována. Cílové

? zda nedoplnit o novou cílovou

5.4., popř. další opatření

Str. 54 – opatření 6.4.

Str. 56 – opatření 6.5.

skupinu – Uprchlíci
Pouze návrh

Terénní odlehčovací služba je jedinou možností,
jak využít odlehčovací služby pro ty pečující, kteří
např. pečují o osobu neschopnou transportu
(např. osoby na přístrojích, psychicky nemocné
apod.).
Navrhované znění:
Terénní odlehčovací služba je možností pro ty
pečující, kteří např. pečují o osobu neschopnou
transportu (např. osoby na přístrojích, psychicky
nemocné apod.).
Je určena pro pacienty jakéhokoliv věku
vyžadující pravidelnou a dlouhodobou péči
zdravotníků, jejichž stav již ale nevyžaduje
hospitalizaci a soustavnou
přítomnost lékaře.
Navrhované znění:
Je určena pro pacienty jakéhokoliv věku
vyžadující péči zdravotníků a jejich zdravotní stav
již nevyžaduje hospitalizaci nebo soustavnou
přítomnost lékaře.

Změna formulace

Změna formulace

skupiny jsou pojaty obecně tak, aby bylo
možné pod ně zařadit i specifické
podskupiny, tzn. i lidi prchající před válkou.
V případě Opatření č. 5.3. i 5.4. lze tuto
skupinu zařadit pod zde uvedené cílové
skupiny, tj. Rodiny i jednotlivci ohrožení
sociálním vyloučením, Osoby bez přístřeší či
ohrožené ztrátou bydlení či Rodiny i
jednotlivci ve finanční nouzi v důsledku
nastalé kritické životní situace.
Původní formulace byla změněna v souladu
s navrhovaným zněním.

Původní formulace byla změněna v souladu
s navrhovaným zněním.

Farní charita Nymburk – SPRSS, AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
35 SPRSS Poděbrady Potřeby osob se
sociálním vyloučením

42 Akční plán opatření 5.2.

44 Kritéria naplnění 5.3

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí,
stručná, jasná formulace nového
znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

doplnit potřebu zajištění místa výdeje
materiální a potravinové pomoci
v Poděbradech s pravidelnou otevírací dobou
(3 hod./týdně)

Klienti mají k dispozici sprchu, WC, ošacení,
potraviny, na místě mohou dostat teplé jídlo
ve formě instantní polévky. doplnit o
informaci, že kromě výše uvedených
základních činností poskytujeme klientům bez
ohledu na místní příslušnost sociální služby
(zejm. jednání s institucemi, řešení NŽS
v oblasti bydlení a zdraví, vyřízení dokladů,
pomoc při shánění práce apod.).
Přidat kritérium naplnění zřízení výdejního
místa materiální a potravinové pomoci
s pravidelnou otevírací dobou (3 hod./týdně)
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v
Poděbradech

K návrhu mě vede to, že
z uvedeného textu vyplývá,
že NDC neposkytuje žádné
odborné sociální službu, což
není pravda. S klienty se
pracuje formou
Individuálního plánování (a
to minimálně na zajištění
základních životních potřeb)
Osoby ohrožené sociálním
vyloučení z ORP Poděbrady
budou moci čerpat přímo ve
městě, kam spadají a chodí
zde např. i na úřad. Odpadne
nutnost dojíždění do

Způsob vypořádání připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)

Připomínka nebyla zapracována. V této
části se jedná o shrnutí dokumentu
„Popis potřeb osob žijících v území ORP
Poděbrady nacházejících je v nepříznivé
sociální situaci nebo touto situací
ohrožených“, který byl zpracován v
únoru 2022 a vycházel z šetření
realizovaných v letech 2020 – 2021.
Uvedená potřeba v rámci realizovaných
šetření nezazněla, proto ji nelze do
dokumentu doplnit.
Informace byly doplněny do původního
textu v tomto znění: Dále, bez ohledu na
místní příslušnost, poskytuje organizace
uživatelům v rámci sociální služby
podporu při jednání s institucemi, řešení
nepříznivé životní situace v oblasti
bydlení a zdraví, vyřízení dokladů, pomoc
při hledání práce apod.
Připomínka nebyla zapracována. Při
získávání podkladů pro zpracování
daného opatření (tzn. rozhovory
s poskytovateli, s dalšími odborníky,
jednání pracovních skupin apod.), ani
v rámci jeho připomínkování na

Nymburka a tím zvyšování
nákladů (náklady na
dopravu, případně jízda bez
jízdního dokladu a vystavení
se pokutě ze strany ČD),
zájemci o službu budou moci
uspokojit svoje potřeby
přímo v místě bydliště, nebo
v místě dostupném
z bydliště (v případě
spádových obcí). Na pomoc
dosáhne více osob. Výdejní
místo může sloužit také jako
hotspot pro osoby v krizi –
bude poskytovat informace
o službách návazných a být
v kontaktu se sociálním
odborem města Poděbrady –
může tak snadněji dojít
k řešení NŽS klienta, jeho
zachycení a navázání na další
formy pomoci. I když Farní
charita Nymburk má
navázanou spolupráci s ÚP a
sociálním odborem města,
zpravidla pro osoby
z dojezdové vzdálenosti je
nutné osobní záležitosti
(doklady, registraci apod.)
řešit v místě TP.

Koordinační skupině dne 7.12.2021 a
Pracovní skupině dne 8.2.2022 nebyla
potřeba výdejního místa takto
formulována či konkretizována.
Současné znění tohoto opatření dává
prostor pro konkretizaci řešení na
základě zjištěné aktuální poptávky a té
odpovídající společné dohodě všech
zainteresovaných subjektů.

LECCOS, z.s. - AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Akční plán, 4.1., 6.5., 6.6. - možné
zdroje financování

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

V opatřeních (případně dalších) by bylo možné uvést
konkrétně donátora „MAS Mezilesí“

V rámci CLLD pro MAS je
plánováno podporovat
aktivity, související
s uvedenými opatřeními.
Pokud se MAS Mezilesí
zaměřuje na území
Poděbradska, bylo by dobré
této příležitosti využít.

Způsob vypořádání
připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)
Informace byly doplněny
v souladu s navrhovaným
doplněním.

OSPZ MěÚ Poděbrady, Mgr. Jiřina Rysová, DiS. – SPRSS
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Priorita č. 2 (str. 51)
opatření č. 2.4 (str. 53) nebo
možná samostatně? 2.5

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

Zajistit dostupnost psychiatrické péče pro děti do 18ti let

Nedostatek dětských
psychiatrů je napříč celou
ČR, avšak k výraznému
zhoršení pro ORP Poděbrady
došlo k 31.5.2021, kdy byla
uzavřena dětská
psychiatrická ambulance
Mamadů v Kolíně, neboť
lékař zemřel. Od té doby
nebyla jiná ambulance
zřízena.

Podpora ambulantní psychiatrické péče pro děti do 18ti let.

Způsob vypořádání
připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)
Tato informace je uvedena
v Opatření č. 6.2., přesto
byla doplněna i do Opatření
č. 2.4. v souladu
s navrhovaným doplněním,
jelikož sem svým obsahem
patří, tzn. byla doplněna do
Zdůvodnění potřebnosti,
Návrhu řešení i do Aktivit
k naplnění opatření.

Respondeo, z.s. – SPRSS, AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
SPRSS - 7. SWOT analýza, oblast
prac.sk. rodiny s dětmi. Silné stránky,
dvanáctá odrážka – doučování dětí

SPRSS - 7. SWOT analýza, oblast
prac.sk. rodiny s dětmi. Slabé stránky,
třetí odrážka

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

Doučování dětí pouze v navázaných rodinách formou
zkompetentňování rodičů. Případně navázání dětí na využití
doučování ve škole nebo v nízkoprahovém zařízení.

Je uvedeno…Respondeo v rámci SPOD…. Od zasedání
skupiny nastala změna: Respondeo poskytuje od ledna
2022 sociálně aktivizační služby v rámci registrace v síti
poskytovatelů. Respondeo tedy nadále pracuje pod
oprávněním k výkonu SPOD a navíc také SAS. Rozsah
činností se v zásadě nemění.

Na doučování nemáme
kapacity. Dobrovolníci
například z řad studentů
nejsou …

Způsob vypořádání
připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)
Informace byly doplněny,
jelikož je ve SPRSS na
straně č. 35 uvedeno, že
SWOT analýza vychází z
aktivit realizovaných
v období květen 2020 –
březen 2022, tedy časově
zahrnuje poskytovatelem
uváděnou změnu.
Vzhledem ke stručnému
pojetí SWOT analýzy ale
nebyly informace přijaty
v navrhovaném znění, ale
v následující zkrácené verzi:
Respondeo, z.s. (pouze
v navázaných rodinách
formou zkompetentňování
rodičů, příp. navázání dětí
na školy či NZDM).
Informace byly doplněny,
jelikož je ve SPRSS na
straně č. 35 uvedeno, že
SWOT analýza vychází z
aktivit realizovaných
v období květen 2020 –
březen 2022, tedy časově

SPRSS - 7. SWOT analýza, oblast
prac.sk. osoby ohrožené soc.
vyloučením, silné stránky, druhá
odrážka od spodu

Doučování dětí pouze v navázaných rodinách formou
zkompetentňování rodičů. Případně navázání dětí na využití
doučování ve škole nebo v nízkoprahovém zařízení.

Akční plán 2023, opatření 4.3

V rámci sociálně-právní ochrany dětí a SAS je
realizovaná organizací Respondeo, z.s. v rámci

Prosím doplňte SAS (od
ledna 22, viz výše…)

zahrnuje poskytovatelem
uváděnou změnu.
Vzhledem k tomu, že
poskytovatel nenavrhuje
konkrétní znění, byly
informace doplněny v
následující verzi:
…. dále činnosti zajišťuje
Respondeo, z.s. - v rámci
SPOD a od roku 2022 i
v rámci SAS …
Informace byly doplněny,
jelikož je ve SPRSS na
straně č. 35 uvedeno, že
SWOT analýza vychází z
aktivit realizovaných
v období květen 2020 –
březen 2022, tedy časově
zahrnuje poskytovatelem
uváděnou změnu.
Vzhledem ke stručnému
pojetí SWOT analýzy ale
nebyly informace přijaty
v navrhovaném znění, ale
v následující zkrácené verzi:
Respondeo, z.s. (pouze
v navázaných rodinách
formou zkompetentňování
rodičů, příp. navázání dětí
na školy či NZDM).
Informace byly doplněny do
původního textu v tomto

programu „Případová práce s rodinami v okrese
Nymburk“

Prosím uvést správný
název projektu.

znění: Terénní práce je
realizovaná organizací
Respondeo, z.s. jednak v
rámci sociálně-právní
ochrany dětí (program
„Případová práce
s rodinami v okrese
Nymburk“), jednak v rámci i
sociální služby.

Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace - SPRSS
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části

SPRSS (např. str. 31), AP

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co
mne vede k návrhu aj.)

V dokumentech je uveden neúplný název organizace:
„Speciální základní škola Poděbrady“. Název v plném znění je:
"Speciální základní škola Poděbrady,
příspěvková organizace".

Na úpravě netrváme.

Způsob vypořádání
připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)
Informace byly doplněny ve
SPRSS i AP v souladu
s navrhovaným doplněním
názvu subjektu.

Oblastní Charita Kutná Hora - AP
Název priority a opatření/číslo
stránky/další upřesnění, které části
se připomínka týká/případně kopie
dané části
Opatření 6.12

Předmět dodatku

Poznámky

(Co všechno podle Vás v uvedené části chybí, stručná, jasná
formulace nového znění/konkrétního návrhu)

(argumenty/vysvětlení, co mne
vede k návrhu aj.)

Děti s PAS tvoří převážnou část našich klientů v sociální
službě raná péče (0-7 let).

V ORP Poděbrady působíme
terénně.

Způsob vypořádání
připomínky
(v tuto chvíli nevyplňujte)
Informace byly doplněny do
původního textu v tomto
znění: S dětmi s PAS ve věku
0 - 7 let zde v terénní formě

pracuje sociální služba raná
péče Oblastní Charity Kutná
Hora (tvoří převážnou část
jejích uživatelů).
Dále byl poskytovatel
doplněn do části Partneři.

