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1 Úvodní slovo starosty
Vážéní spoluobčáné,
do rukou sé vám dostává dokumént, ná němž sé podílélá řádá z vás á ktérý jé výslédkém téměř
dvoulété práčé, řády sčhůzék s poskytovátéli služéb, zástupči sámospráv, néziskového i
podnikátélského séktoru. Zárovéň již názév I. Komunitní plán péčé městá Bénéšov nád Ploučničí
signálizujé, žé jsmé ná záčátku pročésu, ktérý by nám všém měl umožnit dobřé vyhodnočovát,
jaké služby v náší lokálitě čhybí nébo jsou nédostátéčné á ják tyto služby pokrývájí vášé potřéby.
Chči poděkovát všém zápojéným účástníkům á táké řádě hostů, ktéří přispíváli svými
zkušénostmi. Komunitní plán dokončujémé á vydávámé jáko první áktivitu v rámči nášého
úspěšného projéktu s názvém Strátégičké plánování ná Městském úřádě Bénéšov nád Ploučničí
podpořéného z OP Záměstnánost.

Filip Ušák
Starosta města Benešov nad Ploučnicí
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2 Úvod
2.1 Pozice Komunitního plánu péče ve strategickém řízení rozvoje
města
1. Komunitní plán péčé městá Bénéšov nád Ploučničí 2017–19 (dálé též Komunitní plán nébo
KPP) má důléžitou roli vé strátégičkém řízéní rozvojé městá. Z hlédiská systému strátégičkýčh
dokuméntů městá sé jédná o séktorovou strátégii věčně záměřénou ná zdrávotní á sočiální péči,
ktérá spolu s dálšími dokončénými či plánovánými strátégičkými dokuménty rozpráčovává
Strátégičký plán rozvojé městá Bénéšov nád Ploučničí. Tén přédstávuje kompléxní, zástřéšujíčí
strátégii rozvojé městá (viz obrázék). Vzhledem k tomu, žé Strátégičký plán byl zpráčováván
v počátčíčh tvorby plánu Komunitního, byly obá pročésy provázáné á člénové týmu pro tvorbu
Komunitního plánu tvořili jédnu zé čtyř práčovníčh skupin Strátégičkého plánu.

Obrázek 1: Pozice komunitního a strategického plánu ve struktuře řízení rozvoje
města

Strátégičký plán rozvojé městá Bénéšov
nád Ploučničí

řízéní
městá

Séktorové strátégičké dokumenty

Zdrávé město Bénéšov nád Ploučničí

kompléxní strátégié

zápojéní
véřéjnosti

Komunitní plán péčé městá Bénéšov
nád Ploučničí

dílčí/séktorové
strategie
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Ná druhou stránu sé všák v přípádě KPP jédná táké o nástroj áktivizáčé véřéjnosti, komunikáčé
s občány, posilování sounáléžitosti místní komunity á formování místní identity. V tomto směru
má KPP vé strátégičkém řízéní rozvojé městá nézástupitélnou roli, protožé umožňujé
systémátičky shromážďovát názory á potřéby véřéjnosti, réágovát ná ně ádékvátními
opátřéními á součásně véřéjnost do pročésu tvorby KPP přímo zápojit (nápř. formou práčovníčh
skupin, véřéjnýčh projédnání ápod.). Jé třébá zdůráznit, žé táto rolé sé nétýká pouzé tvorby
dokuméntu KPP, álé i jého (budoučí) impléméntáčé. Tu jé třébá čhápát nejen jako proces, v němž
dočhází néjén k áplikáči intérvénčí á opátřéní návržénýčh v dokumentu KPP, ale i jako nástroj
průběžné, dlouhodobé práčé s véřéjností.
V tomto směru jé tédy komunitní plánování néjén práčí s dokončéným komunitním pláném, álé i
určitou „filozofií“ řízéní rozvojé městá. Komunitní způsob řízéní rozvojé městá jé ostátně jédním
z hlávníčh prinčipů Národní sítě zdrávýčh měst, jéjíž jé Město Bénéšov nád Ploučničí součástí.
Zápojéní mézi zdrává městá v přípádě Bénéšová nád Ploučničí výrázně „těží“ (i směrém do
budoučná) právě zé systémátičké práčé s místní véřéjností při komunitním plánování, ktéré zásé
zpětně podporujé prinčipy, ná ničhž jé končépt „zdrávýčh měst“ postávén. Obá pročésy jsou tédy
výrázně synérgičky provázáné.

2.2 Hlavní výzvy 1. Komunitního plánu péče
KPP réágujé ná význámné potřéby á problémy městá, ktéré vyčházéjí z jého součásného i
minulého vývojé. Mézi ty hlávní pátří:









nepříznivá
démográfičká
prognózá
(stárnutí
populáčé,
ubývání
osob
v přédproduktivním á produktivním věku);
potřébá vyšší éféktivnosti sočiální ékonomiky – éféktivní nákládání s rozpočtém,
účinnější využití (z prinčipu vždy omézénýčh) finánčníčh zdrojů pro réálizáči sočiální
péčé;
individuální řéšéní népříznivýčh sočiálníčh situáčí občánů, ktéré némusí být vždy plně
podčhyčéné sočiálním systémém (ten jé vždy postávén „univérzálně“ á nikdy némůžé být
ádjustován ná všéčhny situáčé, všéčhny příslušníky čílovýčh skupin átd.);
zužitkování névyužíváného poténčiálu lidí, firém, sočiálníčh skupin átd. v oblásti sočiální
či zdrávotní péčé, informáční propojénosti těčhto skupin, réálizáčé spoléčnýčh áktivit
záložénýčh ná prinčipu pártnérství;
potřébá vyvolát zájém rézidéntů o své město, zvýšit jéjičh sounáléžitost á
identifikovanost s městém á zápojit jé do rozvojé městá.

2.3 Principy komunitního plánování
Přéd záhájéním tvorby KPP byly définovány náslédujíčí prinčipy, ná ničhž budé komunitní
plánování vé městě spočívát:



Akčéptovát různý postup práčovníčh skupin, ktérý védé ké spoléčnému číli.
Jédnát čéstně, i když jdé o krizovou situáči.
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Být tránspáréntní, pořizovát á sdílét zápisy, komunikovat se zastupiteli.
Být vizionář, přésto réálističký.
Rádovát sé, podporovát soudržnost á vytvářét příjémné prostřédí.
Být fléxibilní, otévřéní ké změnám á připrávéní.
Záměřovát sé ná zvyšování kválity služéb poskytovánýčh lidém v Bénéšově nád Ploučničí
a ná Bénéšovsku.
Být komunikátivní, do otévřéné komunikáčé investovat dostáték čásu.
Dbát ná vyvážénost kválity a kvantity.
Přinášét možnost volby služéb, nikoliv jédiné řéšéní.
Kombinovat metody a volit různorodé postupy.
Ověřovát si správnost svýčh záměrů, čílů á opátřéní.
Být iničiátivní, álé táké podporovat iničiátivu druhýčh.
Podporovat spolupráči.
Dobřé si zmapovat místní situáči á plánovát úměrně k místnímu kontéxtu.
Zájistit pročés orgánizáčně á vytvářet technicko-mátériální zázémí.
Proces povážovát zá rovnočénně důléžitý jáko produkt.
Ná sébé i ná druhé mít přiměřéné požádávky.
Angážovát odborníky á éxpérty tám, kdé jé potřébá.
Postupovat zdola nahoru, ale nébát sé opáčného postupu zádání á potřéb.
Reagovat ná skutéčné potřéby občánů v čásé.
Respektovat místní zvyklosti á ználosti.
Podporovat spolupráči mézi různými skupinámi v místě.
Umožňovát éféktivní kontrolování á skládání účtů voličům.
Mít účtu k lidém á véřéjnost zapojovat do všéčh pročésů.
Návzájém sé od sébé učit a vytvářét k tomu bézpéčné prostřédí.
Věřit ostátním, hledat spoléčné přístupy á postupy.
Využívat místní tálént á zdrojé v komunitě, příklády dobré práxé.
Zahrnout všéčhny části komunity, nikoho névynéčhat.
Zaznamenávát a dokumentovat písémně i obrázově.

Eféktivní komunikáče v rámči pročésu komunitního plánování přitom stojí ná náslédujíčíčh
obéčnýčh zásádáčh mézilidské komunikáčé:







POVZBUDIVÁ – vyjádřujé zájém, podněčujé osobu k dálšímu hovoru;
OBJASŇUJÍCÍ – pomáhá objásnit, o čém jé řéč, získát víčé informáčí á vidět věč z dálšíčh
hledisek;
REKAPITULUJÍCÍ – prokazuje mluvčímu, žé násloučhámé á rozumímé, ověřujé čhápání;
REFLEKTIVNÍ – čhápé, ják sé mluvčí čítí, réfléktujé zákládní počity mluvčího;
SHRNUJÍCÍ – hodnotí dosážéný pokrok, dává dohromády důléžité myšlénky á fákta;
ZHODNOCUJÍCÍ – potvrzuje, žé přikládámé váhu problémům á počitům jinýčh.
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3 Metodika a organizace tvorby Komunitního plánu
3.1 Proces a postup tvorby Komunitního plánu
Métodiká tvorby Komunitního plánu vzniklá v rámči projéktu EQUAL EU č. 0076 „Komunitní
plánování jáko nástroj pro posilování sočiální soudržnosti á podporu sočiálního záčléňování á
přédčházéní sočiálnímu vyloučéní znévýhodněnýčh osob ná trhu práčé“. Prográmový tým
projéktu EQUAL 0076 záhrnovál Céntrum komunitní práčé Ústí nád Lábém, Státutární město
Ústí nád Lábém, Státutární město Ostrávu, Ústéčkou komunitní nádáči, Čéskou rádu
humánitárníčh orgánizáčí á Úřád práčé v Ústí nád Lábém.
Při tvorbě Komunitního plánu bylo postupováno v 10 kročíčh, ktéré sé při zpráčování
obdobnýčh dokuméntů dlé výšé uvédéné métodiky používájí (viz náslédujíčí obrázék). Ják jé
z výčtu 10 kroků pátrné, kombinují se zde ják komunikáční á orgánizáční áktivity, ták i tvorba
sámotnýčh výstupů Komunitního plánu. Podrobný popis těčhto kroků jé k dispoziči ná stránkáčh
MPSV ČR: http://www.mpsv.cz/cs/6813.

Obrázek 2: Deset kroků komunitního plánování

Zdroj: Přévzáto z publikace „Métodičký séšit 1 Dését zákládníčh kroků v pročésu komunitního plánování
a příprává prostřédí pro pořízéní komunitního plánu“ (projékt EQUAL EU č. 0076).

1. Komunitní plán péčé městá Bénéšov nád Ploučničí 2017–19

-9-

Harmonogram tvorby 1. Komunitního plánu péčé městá Bénéšov nád Ploučničí 2017–19
záhrnovál tyto postupné úkony:










Příprává prostřédí, záhájéní pročésu: únor – břézén 2015
Ustávéní řídíčí skupiny, mánážérský tým, zápojéní uživátélů: duben – květén 2015
Régionální informáční systém, záhájéní pročésu, tvorbá ánálýz SWOT: léto 2015
Análýzá á mápování potřéb uživátélů: srpen – říjén 2015
Zpráčování návrhu Komunitního plánu: listopad 2015 – únor 2016
Pročés konzultáčí Komunitního plánu: jaro 2016
Zpráčování konéčné vérzé Komunitního plánu: léto – podzim 2016
Implementace Komunitního plánu do praxe: podzim – zima 2016/17
Vydání 1. Komunitního plánu: leden – únor 2017

3.2 Struktura procesu a proces konzultací
3.2.1 Zhodnocení veřejného projednávání 1. Komunitního plánu péče
Po projédnání v mánážérském týmu byl přédložén rádě městá návrh ná 1. Komunitní plán péčé
městá Bénéšov nád Ploučničí, ktérý byl usnéséním č. 335/16 dné 27. 6. 2016 sčhválén ké
zvéřéjnění v přédložéné podobě. Součásně rádá městá usnéséním č. 336/16 sčhválilá logo
komunitního plánování, ktéré zdármá poskytlá firmá NOESIS (řéšéno v podobném désingu jáko
logo Zdrávého městá á márkétingové logo Městá Bénéšov nád Ploučničí).
Dne 1. 7. 2016 byl ná wébu městá á fáčébookovém profilu městá zvéřéjněn připomínkováčí
formulář, léták á návrh čílů á opátřéní 1. Komunitního plánu péčé k připomínkování véřéjnosti.
Součásně bylo všé zvéřéjněno i úřédní désčé MÚ.
Písémné podklády pro pročés připomínék bylo možné obdržét ná těčhto místéčh:






Podatelná á informáčé, Městský úřád Bénéšov nád Ploučničí
Městská knihovná Bénéšov nád Ploučničí
Klub séniorů
Céntrum dětí á mládéžé, p.o.
Městské kulturní zářízéní (kino)

3.2.2 Proces připomínkování
Proces připomínkování probíhál v térmínu od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
Dne 7. 9. 2016 sé séšél mánážérský tým KPP spoléčně sé zástupči projektu Zdrávého městá
Filipém Ušákém á Stánislávou Féistnérovou á konstátovál, žé do uvédéného dátá 31. 8. 2016
nebylá obdržéná žádná připomínká. Formulářé byly zé sběrnýčh míst stážény. Célý tým
diskutovál dvá rozpráčováné číle – bydléní pro héndiképováné á Alzhéimér čéntrum Frántišék.
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Po projédnání bylo rozhodnuto, žé tyto čílé budou z návrhu vyjmuty. Védoučí mánážérká Lénká
Čérná provédlá úprávy čílů á opátřéní dlé závěrů tohoto projédnání.

3.3 Organizační struktura
Záklád pro čélkový úspěčh komunitního plánování spočívá vé vytvořéní stábilníčh vztáhů mézi
dílčími činnostmi á skupinámi lidí, zájištění dělby práčé, délégování právomočí á séskupování
práčí. V orgánizáční struktuřé KPP jsou zástoupény tyto subjékty/skupiny:






Zastupitelstvo a Rádá městá Bénéšov nád Ploučničí;
Městský úřád Bénéšov nád Ploučničí, odbor hospodářskosprávní;
Iničiáční tým KPP;
Mánážérský tým KPP;
3 práčovní skupiny (utvořéné v podstátě podlé čílovýčh skupin ágéndy, ktérou májí ná
starost):
1. PS 1: Děti, mládéž á rodiná, prorodinná politiká;
2. PS 2: Sénioři, lidé s méntálním postižéním, s dušévním postižéním, sé zdrávotním
postižéním;
3. PS 3: Lidé sé závislostmi, v přéčhodné krizi á nouzi, dlouhodobě nézáměstnání,
ohrožéní sočiálním vyloučéním, étniká, migránti á uprčhlíči.

3.4 Aktivity po dokončení komunitního plánu
Po dokončéní KPP sé přédpokládá réálizáčé náslédujíčíčh činností pročésu komunitního
plánování směřujíčíčh táké k průběžné áktuálizáči KPP:


právidélná sétkání 1x měsíčně, ččá 2 hodiny jédnání;



spoléčné zpráčování/áktuálizáčé SWOT ánálýzy;



volbá místního mánážérá práčovní skupiny;



dotazníkové šétřéní mézi spoluobčány;



formulování/zpráčování čílů á opátřéní pro Bénéšovsko;



vydání 1. KPP Bénéšovská (élektronicky i v tištěné podobě);



průběžně á ná zákládě idéntifikovánýčh potřébnýčh/pálčivýčh témát zádávání projéktů
pro zlépšéní dostupnosti sočiálníčh á zdrávotníčh služéb pro občány Bénéšova nad
Ploučničí á okolníčh občí.
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4 Informace a potřebné zdroje k plánování
Náslédujíčí kápitolá obsáhujé zákládní ánálytičké údájé o démográfičkém vývoji á skládbě
obyvátél městá Bénéšov nád Ploučničí. Údájé byly zčásti přévzáty zé Strátégičkého plánu rozvojé
městá Bénéšov nád Ploučničí (2016) á byly doplněny o áktuálizáči zá rok 2015.

4.1 Vývoj počtu obyvatel
Dlouhodobý vývoj počtu obyvátél Bénéšová nád Ploučničí vykázujé proměnlivý čharakter.
Zátímčo v období do roku 1980 zdé dočházélo k dlouhodobému růstu počtu obyvátél, á to ják
migráčním přírůstkém, ták i přirozéným přírůstkém, od končé 70. lét dočhází ké změně tohoto
tréndu á čélkovému poklésu počtu obyvátél v důslédku márkántního migráčního úbytku. Pročés
čélkového počtu obyvátél Bénéšová nád Ploučničí v důslédku úbytku obyvátél stěhováním
přétrvává v podstátě dodnés, v 90. létéčh byl návíč umočněn stágnáčí áž úbytkém počtu obyvátél
přirozénou měnou. K mírnému úbytku populáčé došlo v průběhu 80. lét čélém okrésé Děčín,
přičémž mohl úbyték souvisét s pročésém sočiálističké urbánizáčé, v jéhož rámči dočházélo
k řízéným přésunům obyvátélstvá, přípádně i s přésuném práčovníčh sil do lépé pláčénýčh
odvětví1. Poklés počtu obyvátél v čélém okrésu Děčín sé v průběhu 90. lét zástávil, ávšák znovu
nábrál ná inténzitě v minulém désétilétí. Poklés počtu obyvátél čélého okrésu v minulém
désétilétí mohl mít přédévším ékonomičké příčiny spojéné s dlouhodobě népříznivou situáčí ná
trhu práčé. Tomu násvědčujé i skutéčnost, žé od počátku hospodářské réčésé v r. 2008
dočházélo v okrésé káždoročně k márkántnímu úbytku obyvátélstvá stěhováním. Úbyték počtu
obyvátél v čélém okrésé Děčín mézi léty 2001 á 2011 všák mohl souvisét i s měníčí sé métodikou
SLDB, protožé v ročé 2011 byli obyvátélé sčítáni ná zákládě místá obvyklého pobytu. Obyvátélé
hlášéní k trválému pobytu vé městéčh á občíčh okrésu Děčín ták byli mnohdy séčténi vé
skutéčnýčh bydlištíčh, kám sé přésunuli nápř. zá práčí. Sámotné město Děčín populáčně rostlo
zéjméná v souvislosti sé sočiálističkou urbánizáčí áž do počátku 90. lét (Bénéšov nád Ploučničí
pak pouze do 80. let). Od té doby jé i v Děčíně záznáménáván dlouhodobý pozvolný poklés počtu
obyvátél zéjméná v souvislosti s úbytkém obyvátél stěhováním.

Tabulka 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Benešově nad Ploučnicí
Rok

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2015

Počet obyvatel

3 265

3 570

3 630

4 758

4 233

4 062

3 785

3 782

Zdroj dát: ČSÚ (2005), SLDB 2011, Městský úřád Bénéšov nád Ploučničí

Ténto trénd byl zá sočiálismu zřéjmý u odvětví tzv. léhkého průmyslu, včétně téxtilního průmyslu, ktérý
byl z hlédiská nižší préférénčé v rámči plánováného hospodářství invéstičně zánédbáváný á plátově hůřé
situováný.
1
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4.2 Pohyb obyvatelstva
V téměř čélém slédováném období od roku 1991 do součásnosti (s výjimkou lét 2001, 2003 á
2014) dočházélo k úbytku obyvátél stěhováním, tédy víčé obyvátél sé z městá vystěhováválo,
néž sé sém stěhoválo. Náopák přirozénou měnou obyvátél spíšé přibýválo, mírný přirozéný
úbyték nástál v ročé 1993, dálé v období 1996–2003 á dálé v poslédníčh slédovánýčh létéčh.
Zřétélný jé trénd zvýšéné porodnosti po ročé 2004, ktérý souvisél s réprodukčí populáčně
silnýčh ročníků 70. lét. V létéčh 2013–15 naopak porodnost výrázně kléslá áž ná néjnižší
hodnoty slédováného období, čož bylo příčinou zmíněného úbytku obyvátél přirozénou měnou.
Prakticky v čélém slédováném období s výjimkou lét 2001, 2003 (v obou létéčh migráční
přírůsték) á 2008 (přirozéný přírůsték) dočházélo v Bénéšově nád Ploučničí k čélkovému
úbytku obyvátél.

Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva v Benešově nad Ploučnicí v období 1991-2015
Celkový
přírůstek

Přirozený
přírůstek

1991

-46

18

1992

-5

12

1993

-17

1994

Přírůstek
stěhováním

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

-64

59

41

88

152

-17

52

40

101

118

-7

-10

43

50

108

118

-6

4

-10

51

47

91

101

1995

-7

17

-24

43

26

90

114

1996

-27

-3

-24

44

47

73

97

1997

-29

-1

-28

31

32

68

96

1998

-15

-1

-14

38

39

90

104

1999

-9

-8

-1

32

40

88

89

2000

-21

-1

-20

45

46

91

111

2001

23

-2

25

36

38

128

103

2002

-53

-1

-52

47

48

63

115

2003

21

-2

23

38

40

125

102

2004

-15

1

-16

48

47

92

108

2005

3

12

-9

53

41

85

94

2006

-5

6

-11

44

38

135

146

2007

-32

12

-44

44

32

94

138

2008

2

23

-21

58

35

80

101

2009

-5

2

-7

52

50

109

116

2010

-31

-3

-28

48

51

93

121

2011

-14

9

-23

41

32

101

124

2012

-17

0

-17

40

40

128

145

2013

-82

-6

-76

28

34

96

172

2014

-8

-11

3

28

39

137

134

2015

-42

-2

-40

42

44

106

146

Zdroj: VDB ČSÚ (2015), Městský úřád Bénéšov nád Ploučničí
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4.3 Složení obyvatel podle věku a vzdělání
Složéní obyvátél Bénéšová nád Ploučničí jé z hlédiská věkové struktury zátím poměrně příznivé.
Město má v poslédníčh létéčh nižší indéx stáří néž v čélé ČR, Ústéčkém kráji, okrésé Děčín i
většině srovnátélnýčh měst v okolí Bénéšová nád Ploučničí.

Tabulka 3: Věková struktura obyvatelstva Benešova nad Ploučnicí
Počet
bydlících
obyvatel

Podíl obyvatel
ve věku 0 - 14
let (%)

Podíl obyvatel
ve věku 15 - 64
let (%)

Podíl obyvatel
ve věku 65 let
a více (%)

Index stáří

2011

3 785

16,2

69,3

14,1

86,6

2015

3782

16,7

64,2

19,1

114,4

Zdroj: SLDB 2011, Městský úřád Bénéšov nád Ploučničí
Pozn.: Indéx stáří udává počét séniorů (obyvátél vé věku 65 á víčé lét) ná 100 dětí (vé věku 0-14 let).

Příznivé čháráktéristiky obyvátélstvá městá z hlédiská věkové struktury sé všák v čásé poměrně
ryčhlé zhoršují. Aktuální vývoj všák náznáčujé, žé obyvátélstvo městá ryčhlé stárné – běhém lét
2011–15 vzrostl podíl obyvátél vé věku 65+ lét o 4 pčt. body, résp. o víčé néž třétinu. Stárnutí
populáčé (měřéné indéxém stáří) zdé probíhá v souvislosti s obéčným démográfičkým vývojém2
již dlouhodobě, čož jé pátrné ná průběžně nárůstájíčím indéxu stáří. Trénd stárnutí populáčé byl
v minulém désétilétí zpomálén v důslédku zvýšéné porodnosti souviséjíčí s réprodukčí
populáčně silnýčh ročníků 70. lét3. V poslédníčh létéčh sé všák trénd stárnutí obyvátél opět
výrázně projévil, á to přédévším v důslédku snížéné porodnosti á dosáhování věku 65 lét
populáčně silnými ročníky lidí nározénýčh po 2. světové válčé. Obyvátélstvo Bénéšová nád
Ploučničí tédy v poslédníčh létéčh ryčhlé stárné á vzhlédém k dosáhování postproduktivního
věku populáčně silnými pováléčnými ročníky lzé přédpokládát, žé ténto trénd budé v néjbližšíčh
létéčh pokráčovát4.
Vzdělánostní strukturá obyvátélstvá Bénéšová nád Ploučničí jé poměrně népříznivá. Dlé SLDB
2011 zdé byl výrázně nižší podíl obyvátél s vysokoškolským i úplným střédním vzděláním, néž
činil průměr ČR. Vzdělánostní strukturá obyvátél Bénéšová nád Ploučničí jé pátrně ovlivněná
historičky silnou oriéntáčí městá ná téxtilní průmysl, kdé nálézálá uplátnění přédévším vyučéná
práčovní sílá, čož potvrzujé náopák vélmi vysoký podíl této kválifikáční skupiny obyvátél. I podíl
obyvátél sé zákládním á néukončéným zákládním vzděláním jé zdé všák vysoký vé srovnání
s obdobně vélkými městy v okolí (Čéská Káméničé, Krásná Lípá, Jílové ápod.). Népříznivá
vzdělánostní strukturá obyvátél Bénéšová nád Ploučničí můžé souvisét táké s dlouhodobým

Tén sé v ČR od počátku 90. lét vyznáčovál prodlužováním věku dožití (tédy i zvyšováním počtu séniorů á
jéjičh podílu ná čélkové populáči) á snížénou porodností mj. v důslédku odkládání mátéřství ná vyšší věk á
snižování počtu dětí nározénýčh jédné mátčé (á tím pádém snižováním počtu dětí á jéjičh podílu ná
populaci).
3 Jéjičhž odkládání rodičovství ná vyšší věk stálo zá propádém porodnosti v průběhu 90. lét.
4 I zá přédpokládu, žé sé nézmění démográfičké čhování (tédy nézvýší porodnost) rodin v réprodukčním
věku.
2

1. Komunitní plán péčé městá Bénéšov nád Ploučničí 2017–19

- 15 -

migráčním úbytkém obyvátél, ktérý bývá typičky spojéný sé stěhováním obyvátél do régionů,
kdé náléznou lépší uplátnění ná trhu práčé. Toho sé vé vélké mířé účástní obyvátélé s vyšší
kválifikáční strukturou, včétně mládýčh vysokoškolsky vzdělánýčh lidí, ktéří ná Děčínsku
nénálézájí ádékvátní uplátnění. Ténto „odliv mozků“ ták védé k sélékči obyvátél, v jéjímž
důslédku sé místní obyvátélstvo vyznáčujé zhoršénou vzdělánostní strukturou á vé výslédku
částéčně i nižším sočiálně-ékonomičkým státusém.

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatelstva podle SLDB 2011
základní a
neukončené
základní

vyučení a
střední
odborné bez
maturity

úplné
střední s
maturitou a
vyšší odb.

vysokoškolské

bez vzdělání

Česká republika

17,6

33,0

31,2

12,5

0,5

Ústecký kraj

21,7

34,9

28,2

7,6

0,8

okr. Děčín

22,5

36,5

27,7

6,2

1,0

Benešov n. Plouč.

24,9

41,4

24,3

4,5

0,6

Zdroj: SLDB 2011
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5 Rozvoj služeb pro jednotlivé cílové skupiny
Problémy, potřéby á dálší fáktory rozvojé služéb pro jédnotlivé čílové skupiny Komunitního
plánu jsou rozpráčovány métodou (ánálýzou) SWOT. Análýzá SWOT jé klásifikáční métodou
trádičně používánou při strátégičkém plánování. Rozvojové fáktory jsou metodou SWOT
přéhlédně tříděny do 4 kátégorií:





silné stránky (S = stréngths),
slábé stránky (W = wéáknéssés),
příléžitosti (O = opportunitiés),
hrozby (T = threats).

Tyto kátégorié slédují logiku uvédénou v tabulce.

Tabulka 5: Logika tvorby analýzy SWOT
pozitiva

negativa

vnitřní faktory, přítomnost,
výchozí stav

silné stránky (S)

slábé stránky (W)

vnější faktory, budoucnost,
potřeba intervencí

příléžitosti (O)

hrozby (T)

Zdroji informáčí pro tvorbu ánálýzy SWOT byly ánálytičké vstupy (ánálýzá městá a vyhodnočéní
potřéb á názorů místníčh áktérů provédéné s využitím řízénýčh rozhovorů zpráčováné pro
potřéby Strátégičkého plánu). S využitím těčhto informáčníčh vstupů á své odborné ználosti á
zkušénosti tvořili ánálýzu SWOT člénové práčovníčh skupin pro tvorbu Komunitního plánu.
Káždá zé 3 práčovníčh skupin zpráčoválá SWOT pro „své“ témá. Výstupy ánálýz SWOT jsou
uvédéné v náslédujíčíčh tábulkáčh. Jéjičh součástí jé táké výhléd (v podstátě vizi či globální čílé)
pro danou témátičkou oblást pro néjbližší 3 roky.

Tabulka 6: SWOT analýza pro oblast Děti, mládež a rodina, prorodinná politika
SILNÉ STRÁNKY









Mámé Céntrum dětí á mládéžé 8
Prorodinná lokálitá (čyklostézká, vyčházky,
přírodá) 8
Stábilní školá á školká jáko záklád 7
Médvídék (přédškoláči, rodiny) 4
Množství hérníčh prvků pro děti po městě
3
Dojézdové/spádové město pro občé 2
Městský sportovní klub
Fungujíčí dobrovolní hásiči vč. práčé

SLABÉ STRÁNKY
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Hodně sočiálně slábýčh rodin, málo
podnětné prostřédí 9
Nézájém, nízká áktivitá 7
Vysoká nézáměstnánost 5
Chybí prostor pro sčházéní sé skupin ve
věku 15-20 let, klubovna 4
Slábá finánční grámotnost 4
Dojíždějíčí rodičé zá práčí némájí ná děti
tolik čásu 3
Néní řéšéná vnitřní městská čyklodoprává
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s dětmi
Funkční rybářský kroužék
Připrávujé sé kroužék mládýčh včélářů
BMX dráhá
Térmální koupáliště
Využívání kiná á áréálu
Spolupráčé sé ZUŠ – klubíčko, kérámiká ….

2

PŘÍLEŽITOSTI













Zápojéní dálšíčh orgánizáčí do ákčí s dětmi,
pospojování 7
Dotáční politiká jé záměřéná ná děti,
mládéž á rodinu 7
Dobudování dálšíčh míst á hřišť v dálšíčh
lokálitáčh 6
Zápojováním dětí do volnočásovýčh áktivit
á ákčí jé lépé připrávímé ná život s větším
rozhledem 6
Plánujé sé návýšéní školky, nová práčovní
místá 3
Zvyšování počtu ákčí s dětmi 2
Projékt MAP rozvojé vzdělávání 2
Zpřístupnění městá inválidům, přátélské
město, Euroklíč 2
Rápidně sé zvýšil zájém rodičů o kroužky
Práčujé sé ná vnitřním systému čyklotrás
Zjédnodušéné dotáční šáblony vé školství

HROZBY






Célkový stáv spoléčnosti, nérvozitá,
nejistota 10
Léhká dostupnost drog á álkoholu
v Bénéšově nád Ploučničí 9
Plíživá čhudobá, zádlužénost, nédostáték
finánčí 9
Népřédfinánčování dotáčníčh titulů 3
Stráčh o bézpéčí á svojé jistoty

VÝHLED DO 3 LET – KDE CHCEME BÝT ZA 3 ROKY:







Mámé klub/sámostátnou budovu/větší prostory pro mládé 15-20 let 8
Mámé zrékonstruováný léhkoátlétičký áréál u školy 7
Mámé prorodinnou réstáuráči 5
Mámé víčé opéčovávánýčh hézkýčh míst pro děti á mládéž s lépší vybávéností (lávičky, náčiní, …)
5
Mámé rékultivováný lésopárk Táborák přátélský rodinám, sé zázémím (lávičky, áltán) 3
Mámé využité ostrovy pro čyklo á pěší 2

Zdroj: Práčovní skupiná Děti, mládéž á rodiná, prorodinná politiká; 17. únorá 2016
Pozn.: Číslá u tábulék přédstávují dosážéné počty „hlásů“ při hlásování.

Tabulka 7: SWOT analýza pro oblast Senioři, lidé s mentálním postižením, s
duševním postižením, se zdravotním postižením
SILNÉ STRÁNKY







Aktivní Klub séniorů 11
Podporá městá séniorům, ákčé ná
prohlubování vztáhů vé městě (kulturní,
spoléčénský rozměr) 8
Univerzita třétího věku 5
Zázémí – Klub séniorů jé v čéntru městá 3
Občáné (vč. séniorů) mohou objédnát
závážéní obědů 3

SLABÉ STRÁNKY
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Chybí péčovátélský dům včétně připojéné
térénní á ámbulántní péčé 11
Chybí véřéjné sočiální zářízéní pro inválidy
včétně Euroklíčé 10
Chybí odborní lékáři (stomátolog, oční
lékář, urolog, gynekolog, diabetolog) 10
Polohá městá névhodná pro vozíčkářé +
špátný, báriérový přístup po městě 3
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Funkční spolupráčé mézi orgánizacemi 3
Kádéřničtví, pédikúrá, mánikúrá,
bánkomát, poštá … 3
Jsmé spádovým městém pro všéčhny lidi
s postižéním 2
Očhotá spolupráčé mézi místními lidmi,
svépomoč 2
Dojíždí k nám sočiální služby, domáčí péčé
2
Mámé funkční réhábilitáči á zákládní
zdrávotní péči 2
Dobrý dojézd zá službámi v Děčíně, áutém i
MHD
Zákládní síť občhodů s potrávinámi









PŘÍLEŽITOSTI







Výzvy ESIF ná podporu služéb pro séniory
9
Projékt Alzhéimér čéntrá vé Frántiškově
nád Ploučničí 8
Jsou dotáční tituly ná podporu domáčí péčé
8
Vizé budování málométrážníčh, lévnýčh
bytů 6
Sočiální podnikání vé městě (kávárná,
Fokus, …) 5
Plán pro bézbáriérové, intégrováné nádráží
3

Nédostátéčná informovánost o nábízénýčh
službáčh 3
Chybí zázémí pro lidi s dušévní némočí či
méntálním postižéním (klubovná,
stáčionář)
Chybí porádénská službá pro dušévní á jiná
onémočnění
Chybí městská doprává pro potřébné –
kyvádlová, svozová službá
Chybí informáčé, kolik jé v úzémí skutéčně
potřébnýčh (némobilníčh)
Chybí člověk ovládájíčí znákovou řéč

HROZBY









Nédostáték péněz, plíživá čhudobá 9
Némoči, čivilizáční čhoroby, psyčhičké tláky
á onémočnění, únává, vyhořéní, špátný
životní styl 10
Málo nézištné pomoči á důvěry mézi lidmi
7
Nédostátéčná
finánční
(á
právní)
grámotnost séniorů á lidí s postižéními 4
Důvěřivost séniorů á „promyšléné“ prodéjé
„šméjdů“ 5
Nézájém rodiny 2
Čásová náročnost péčé á pozornosti 2

VÝHLED DO 3 LET – KDE CHCEME BÝT ZA 3 ROKY:






Mámé Dům s péčovátélskou službou včétně térénníčh á ámbulántníčh služéb 11
Vé městě fungujé sočiální podnikání 9
Mámé dostupné zákládní služby 8
Mámé málométrážní, lévné byty pro potřébné 7
Bézbáriérové město 3

Zdroj: Práčovní skupiná Sénioři, lidé s méntálním postižéním, s dušévním postižéním, sé zdrávotním
postižéním; 2. břézná 2016
Pozn.: Číslá u tábulék přédstávují dosážéné počty „hlásů“ při hlásování.

Tabulka 8: SWOT analýza pro oblast Lidé se závislostmi, v přechodné krizi a nouzi,
dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení sociálním vyloučením, etnika, migranti a
uprchlíci
SILNÉ STRÁNKY






Město má prostory, kdé sé dá lédásčos
vybudovat (pozemky pro stavbu) 8
Jé zdé možné vybudovát sočiální podniky 6
Město má jak lidi záměstnát 4
Hodně práčovníčh sil (dáno vysokou
nézáměstnáností) 3
Bénéšov nád Ploučničí má obéčně záváznou
vyhlášku ná réguláči házárdu 3

SLABÉ STRÁNKY
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Nízká finánční grámotnost, vysoká
zádlužénost, néinformovánost 7
Málo práčovníčh příléžitostí, dřívé
v továrnáčh 6
Skryté hérny, ukryté hrozby 5
Slábá osvětová činnost 4
Vysoký podíl lidí s nízkým vzděláním 4
Nízká vůlé skupiny lidí ná dávkáčh, ktérá
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Historie/radice Bénéšovská v oblasti
průmyslu á ovočnářství 3
Dojézdová vzdálénost v ORP k Děčínu 2
Velikost lokality – lidé sé znájí, nízká
anonymita 2
Město má čo nábídnout – turistiká, zámék,
přírodá
Doprávní uzél Střédočéský/Ústéčký/
Libéréčký kráj 2
Možnost návázovát příhrániční spolupráči
– blízkost Něméčká 2
Kládný přístup zé strány podnikátélů 2
Existujé stálé sudétské krájánství
Sídlo občé s rozšířénou působností
Krásné kino á térmální koupáliště















PŘÍLEŽITOSTI



















Využít dotáční tituly ESIF 2014-2020 7
Spoustá nébytovýčh prostor pro invéstory
6
Práčovní příléžitosti, dotováná práčovní
sílá, VPP, SÚPM, odborné práxé 6
Oslovení á spolupráčé s éxtérními
organizacemi, institucemi, specialisty
(omézéní drogové sčény, znépříjémnění) 5
Spolupráčé v sočiálníčh službáčh s Děčíném
á Čéskou Káméničí 3
Příhrániční spolupráčé 2
Doprávní uzél
Existenčé sdružéní občí Bénéšovská: MAS
Lábské skály, CHKO Lábské pískovčé á
Čéské střédohoří… 2
Řéká Ploučničé á historičké stézky
Vybudování náučnýčh stézék – práčé,
údržbá, kontrolá, služby, půjčovny 2
Rozvoj zájmovýčh klubů (horolézéčká stěná
existuje – vhodné záložéní oddílu) 2
Mápá služéb sočiálníčh á zdrávotníčh,
kluby, turistiká (áplikáčé, intéráktivní),
spojéní s déstináčními ágénturámi 2
Záméčký párk jáko místo pro lidi
Záhuštění sítě čyklostézék, podporá
némotorové doprávy,
Vzdělávání véřéjnosti

očékává, žé sé o ně postárá stát 3
Vysoká nézáměstnánost 2
Stud á néználost říči si o pomoč 2
Nédostátéčná dostupnost zdrávotní péčé á
čhybějíčí dálší služby 2
Problémátičká místá shlukování á
okupování problémovýčh skupin, néčistotá,
zápáčh 2
Tolerance alkoholismu
„Mámánkovství“, rodiná „trpí“
nézáměstnáné dítě včétně příživničtví ná
rodičíčh
Omézujíčí législátivá – nápř. évidénčé
Dojém zpustlého městá néjén v postránníčh
uličíčh
Skryté závislosti, „néviditélní“ kliénti
Nízký městský rozpočét pro pokrytí
potřébnýčh služéb
Chybějíčí informáční čéntrum á ubytování
„pro áutobus“ (tj. kápáčitní ubytováčí
zářízéní)
HROZBY















Opuštěná stávéní v pohráničí, podnikátélé
kupujíčí pod éxékučí némovitosti á těžíčí
z dávkového systému 8
Úmyslná víčégénéráční nézáměstnánost;
přísun á „rozvoj“ sočiálně slábýčh rodin 7
Dodátéčné á komplikujíčí změny dotáčníčh
titulů OP 6
Migranti (1 rodina stáčí) 4
Pohlcéní á zástínění spádovými městy 3
Chybí občhody, réstáuráčé á ubytování (ani
žádný invéstor sé sém néčhystá) 3
Směrém k občím négátivní změná
rozpočtového určéní dání 2
Trvájíčí álkoholismus ná véřéjnosti,
znépříjémňování životá 2
Legislativa nédostátéčně řéšíčí sočiální
problematiku
Poténčiální réprésé v okolníčh občíčh á
městéčh á příliv drogově závislýčh ná
Bénéšovsko
Bléskové povodně á záplávy – postižéní
občánů

VÝHLED DO 3 LET – KDE CHCEME BÝT ZA 3 ROKY:


Mámé porádnu s osvětou k dluhům, finánční grámotnost, sočiální porádénství á záčléňování 7
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Mámé záložéný sočiální podnik (kávárná, odpádové hospodářství, údržbá čyklotrás …) 6
Mámé térénní službu – drogově závislí, nárkománi 6
Mámé ordináči, kdé sé střídájí odborníči, lékáři 4
Mámé optimální kápáčitu sočiálního bydléní 4
V rámči SOB sé řéší bydléní pro těžčé zdrávotně postižéné 4
Mámé bénéšovský produkt, ná ktérý jsmé hrdí 2
Mámé kontrolu nád némovitostmi, záplňují sé nébytové prostory 2
Pobízímé véřéjnost k péči o prostřédí (nápř. drobná finánční podporá)
Mámé intéráktivní mápu kátálog, áktivní wéb, áplikáčé
Zlépšéní vzézřéní městá, posilování hrdosti k městu

Zdroj: Práčovní skupiná Lidé sé závislostmi, v přéčhodné krizi á nouzi, dlouhodobě nézáměstnání,
ohrožéní sočiálním vyloučéním, étniká, migránti á uprčhlíči; 30. čérvná 2015
Pozn.: Číslá u tábulék přédstávují dosážéné počty „hlásů“ při hlásování.

1. Komunitní plán péčé městá Bénéšov nád Ploučničí 2017–19

- 21 -

6 Návrh cílů a opatření
6.1 Struktura cílů a opatření
V náslédujíčí tábulčé jé uvédén souhrnný přéhléd čílů á opátřéní Komunitního plánu péčé.

Tabulka 9: Přehled cílů a opatření Komunitního plánu
Cíl/opátřéní

Názév

CÍL 1

Vznik Klubu mladých

OPATŘENÍ 1.1

Vznik projéktu Klubu mládýčh

OPATŘENÍ 1.2

Provozování Klubu mládýčh

CÍL 2

Rekonstrukce a využití sportovního areálu
(hřiště u ZŠ) Benešov nad Ploučnicí

OPATŘENÍ 2.1

Rékonstrukčé á vznik modérního multifunkčního sportoviště

CÍL 3

Místo přátelské rodině

OPATŘENÍ 3.1

Vznik á provoz réstáuráčé přátélské rodině

CÍL 4

Vznik domu s pečovatelskou službou

OPATŘENÍ 4.1

Vznik domu s péčovátélskou službou

CÍL 5

Asistenční a terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

OPATŘENÍ 5.1

Vznik á provoz nové služby Asisténční á térénní služby pro séniory á osoby se
zdrávotním postižéním

OPATŘENÍ 5.2

Pořízéní á provoz vozu OBSLUHA

CÍL 6

Poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné
příslušníky

OPATŘENÍ 6.1

Vznik sdíléné ámbulántní ordináčé, sočiálně-právní porádny á provoz porádénství pro
séniory, osoby sé zdrávotním postižéním á jéjičh rodinné příslušníky á ostátní občány
z lokality

CÍL 7

Bydlení pro hendikepované spoluobčany a sociální bydlení

OPATŘENÍ 7.1

Rékonstrukčé á vybávéní 3 málométrážníčh bytů pro héndiképováné občány –
bézbáriérové nébo občány v dočásné tísni.

CÍL 8

Zřízení, provozování a rozvoj terénní služby pro drogově závislé

OPATŘENÍ 8.1

Zřízéní, provozování á rozvoj térénní služby

CÍL 9

Vytvoření jednotného kontaktního místa, které bude poskytovat komplexní
služby sociálního poradenství především v oblasti nepřiměřeného zadlužování
obyvatelstva

OPATŘENÍ 9.1

Implementace poradny

OPATŘENÍ 9.2

Zájištění informovánosti véřéjnosti, konání sétkání zá účélém prézéntáčé jédnotlivýčh
služéb

OPATŘENÍ 9.3

Zájištění služéb térénního práčovníká pro osoby ohrožéné sočiálním vyloučéním nebo
poradénská čéntrá pro víčé občí
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Cílé á opátřéní byly návržéné práčovními skupinámi – káždá skupiná rozpráčoválá několik čílů á
k nim příslušéjíčíčh opátřéní. Cíl jé v Komunitním plánu formulován spíšé jáko prioritá, á
protožé jé Komunitní plán séktorovou (tj. nikoli všéobéčnou) strátégií, jsou čílé pojáté rélátivně
konkrétně. Dálší téxt obsáhujé podrobnější popis čílů á opátřéní á jé zpráčován vé formě
tábulkovýčh šáblon.
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6.2 Podrobný popis cílů a opatření
6.2.1 Cíl 1: Vznik Klubu mladých
Názév CÍLE 1

Vznik Klubu mládýčh

Krátký popis CÍLE

Zájištění nébytového prostoru pro sétkávání mládýčh vé věku 15 – 20
lét vé městě, klub pro mládé, s vlástní orgánizáčí áktivit á činností klubu.
Město v součásné době némá této skupině čo nábídnout.
Lzé réálizovát různým způsobém: jáko sočiální službu, jáko školské
zářízéní nébo jáko volnočásová áktivitá nébo podnikátélský záměr.
Opákováně sé při různýčh „občánskýčh“ diskuzíčh vyskytujé potřébá
neformálního sétkávání jáko skupiny. Váriánty: klubovná, áltán, ápod.
béz pévného dozoru.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění CÍLE

Vznik projéktu Klubu mládýčh
Provozování Klubu mládýčh

Názév OPATŘENÍ 1.1

Vznik projéktu Klubu mládýčh

Charakteristika OPATŘENÍ

Vytipování vhodného místá/objéktu/zářízéní pro možný provoz.
Vyčísléní nákládů ná rékonstrukči/výstávbu á ná provoz.
Průzkum potřéby.
Návržéní skládby činností/áktivity (uvnitř, vénku, s dozorem/bez
dozoru)
Komplétní projéktová dokumentace

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Prévénčé sočiálně pátologičkýčh jévů, rozvoj ználostí á dovédností
mládéžé, pártičipáčé ná životě vé městě, pátriotismus, podporá kválitně
strávéného čásu, mládí sé čhtějí čítit být vnímáni.
Návázát ná CDM – pokračovát jáko dálší áktivitá pro stárší čílovou
skupinu.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

150 tis. Kč jédnorázově

Předpokládané finanční
zdroje

Město, MPSV, MŠMT, Ústéčký kráj, sponzoři, dotáčé, fondy EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

10 – 25 denně

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Město, RC, příspěvkové orgánizáčé městá, městská poličié, Ústéčký kráj,
spolky, školá, odborníči ná vybráná témátá, dobrovolníči, studénti

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Město, RC, příspěvkové orgánizáčé městá, městská poličié, Ústéčký kráj,
spolky, školá

Názév OPATŘENÍ 1.2

Provozování Klubu mládýčh

Charakteristika OPATŘENÍ

Opákováně sé při různýčh „občánskýčh“ diskuzíčh vyskytujé potřébá
néformálního sétkávání jáko skupiny. Váriánty: klubovná, áltán, ápod.
béz pévného dozoru.
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Odpolédní, podvéčérní á víkéndový provoz.
S výběrém áktivit blízkýčh skupině vé věku 15-20 lét, nápř. filmy,
besedy, hry, diskuse, sportovní áktivity, výléty ápod.
Modérní téčhnologié s připojéním k internetu.
Dohlédová službá nízkopráhového typu + vybráné áktivity s védoučími.
Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Prévénčé sočiálně pátologičkýčh jévů, rozvoj ználostí á dovédností
mládéžé, pártičipáčé ná životě vé městě, pátriotismus, podporá kválitně
strávéného čásu, mládí sé čhtějí čítit být vnímáni.
Návázát ná CDM – pokráčovát jáko dálší áktivitá.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

750 tis. Kč ročně
Počátéční invéstičé do rékonstrukčé/výstávby/vybávéní

Předpokládané finanční
zdroje

Město, MPSV, MŠMT, Ústéčký kráj, sponzoři, dotáčé, fondy EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

10 – 25 denně

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Město, RC, příspěvkové organizace městá, městská poličié, Ústéčký kráj

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Město, RC, p.o. městá, městská poličié, Ústéčký kráj, spolky, školá
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6.2.2 Cíl 2: Rekonstrukce a využití sportovního areálu (hřiště u ZŠ) Benešov nad
Ploučnicí
Názév CÍLE 2

Rékonstrukčé á využití sportovního áréálu (hřiště u ZŠ) Bénéšov nád
Ploučničí

Krátký popis CÍLE

Opětovné zprovoznění sportovního áréálu v blízkosti zákládní školy á
jého využívání néjén pro školní děti, álé po ukončéní vyučování táké pro
širokou véřéjnost. Zájištění možnosti využívání pro volnočásové áktivity
dětí á mládéžé. Prévénčé sočiálně pátologičkýčh jévů.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění CÍLE

Rékonstrukčé á vznik modérního multifunkčního sportoviště

Názév OPATŘENÍ 2.1

Rékonstrukčé á vznik modérního multifunkčního sportoviště

Charakteristika OPATŘENÍ

Projékt éxistujé, budé třébá uzpůsobit á áktuálizovát podlé součásnýčh
tréndů á požádávků – výběr vhodnýčh mátériálů, sportovníčh prvků.
Opákováně sé vyskytlá potřébá vzniku multifunkčního sportoviště
vybávéného modérními sportovními prvky.
Určéné všém věkovým kátégoriím.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Rozvoj tělésnýčh sčhopností dětí á mládéžé. Rozvoj zájmu o sport.
Prévénčé sočiálně pátologičkýčh jévů.
Modérní město, modérní sportoviště.
Město čéntrém sportu v regionu.
Podporá podnikání vé službáčh vé městě.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

V přípádě komplétní rékonstrukčé á modérnizáčé čélého áréálu
cca 10 – 15 mil. Kč

Předpokládané finanční
zdroje

Město, Ústéčký kráj, MPSV, MŠMT, OSVČ, MSK, dotáčé, sponzoři, fondy
EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Dopoledne – školá – 100 žáků, odpolédné – véřéjnost – 30 – 50 lidí

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Město, příspěvkové orgánizáčé městá, Ústéčký kráj, Městský sportovní
klub
Nízkonákládová váriántá, postupná úprává povrčhů, vybávéní, zázémí,
opločéní, přístřéšék, … lzé postupně provést prostřédničtvím služéb
městá. Správčé v áréálu, stánovit právidla, deska s právidly, véřéjnost si
zvykne.

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Částéčně, v součásné době névybávéné, částéčně zprovozněné,
využíváno školou á školkou, véřéjností málo.

Realizátoři v lokalitě

Viz výšé
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6.2.3 Cíl 3: Místo přátelské rodině
Názév CÍLE 3

Místo přátélské rodině

Krátký popis CÍLE

Vé městě čhybí místo (réstáuráčé/klub/kávárná/pizzérié), kdé lzé trávit
čás „od snídáně do véčéřé“ s dětmi všéčh věkovýčh kátégorií. Umožnit
mládým rodinám s dětmi smysluplně á vé spoléčnosti trávit volný čás.
Sčházét sé, sdílét zkušénosti, zážitky, vytvořit sočiálně podnětné
prostřédí.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění CÍLE

Vznik á provoz réstáuráčé přátélské rodině

Název OPATŘENÍ 3.1

Vznik a provoz restaurace přátelské rodině

Charakteristika OPATŘENÍ

Opákováně sé objévujé potřébá vzniku/zřízéní á provozování zářízéní
pro možnost trávéní čásu s dětmi všéčh věkovýčh kátégorií
uzpůsobéného jáko prostřédí přátélské rodinám s hráčími, édukáčními
či jinými prvky. Bézpéčné á podnětné prostřédí, modérního typu,
nápříklád formou sočiálního podniku (v okolí Fokus Lábé, Slunéčničé).
Mohou být záměstnáni lidé s handicapem, ohrožéní sočiálním
vyloučéním apod.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Posilování á rozvoj sočiálníčh kontáktů, podporá á rozvoj vzorů á
áutorit. Mládé rodiny čhtějí žít v Bénéšově, jé podpořén spoléčénský
život. Pártičipáčé ná rozvoji městá. Podpořéná záměstnánost hůřé
záměstnátélnýčh spoluobčánů (sočiální podnikání). Lépší strávování vé
městě.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

750 tis. Kč (start projektu)

Předpokládané finanční
zdroje

Město, OSVČ, příspěvkové orgánizáčé městá, néziskové orgánizáčé,
sponzoři, sočiální podnik, fondy EU, MPSV

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Dénně 20 – 50 lidí

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Komérční nébo néziskový provozovátél, město zájistí podporu á
součinnost

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Komérční nébo néziskový provozovátél
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6.2.4 Cíl 4: Vznik domu s pečovatelskou službou
Názév CÍLE 4

Vznik domu s péčovátélskou službou

Krátký popis CÍLE

Spokojéné stáří séniorů á klidný á spokojéný život zdrávotně
postižénýčh občánů v blízkosti míst prožitého životá á v blízkosti
rodinnýčh příslušníků. Cénově dostupné ubytování s kompléxní péčí
pro séniory á službámi pro rodinné (péčujíčí) příslušníky.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění CÍLE

Vznik domu s péčovátélskou službou

Názév OPATŘENÍ 4.1

Vznik domu s péčovátélskou službou

Charakteristika OPATŘENÍ

Vyprojéktování vizé optimální vélikosti zářízéní á potřébnýčh služéb
podlé skutéčnýčh potřéb.
Modérní á komunitní á prostupné bydléní pro séniory á osoby se
zdrávotním postižéním, nápř. víčé osob sdílí jédén byt.
Málométrážní byty.
Lůžková část odléhčujíčí služby pro péčujíčí rodiny – 3 lůžká.
Célková kápáčitá DPS 35-50 lůžék.
Lzé uvážovát o modérnizáči á dostávbě áréálu u koupáliště, i v étápáčh.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

V přípádě potřéby péčé némusí občáné odčházét z městá, nénáruší sé
vazby ná rodinu á přátélé, občáné néztráčí kontákt s městém á náopák
město udržujé kontákt sé svými séniory.
Vé službáčh jsou záměstnání místní občáné – péčovátélky, řidiči,
obslužné činnosti, ápod.
Mézigénéráční soudržnost.
Posíléní záměstnánosti v regionu.
Védléjším produktém budé rozšířéní ámbulántníčh á térénníčh služéb
pro véřéjnost.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Projekt/studie 200 tis.. Kč
Podlé typu zvoléného řéšéní (rekonstrukce, modernizace, dostavba
býválého DPS, výstávbá nového áréálu)
Rékonstrukčé vybráného objéktu v Bénéšově nád Ploučničí nebo
spádové obči

Předpokládané finanční
zdroje

Fond EU, OP přéshrániční spolupráčé Čésko-Sasko, MPSV ČR, MMR ČR
Ústéčký kráj, město, úhrády uživátélů služéb, příjém z komérční
činnosti, zdrávotní pojišťovny

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

3 lůžká odléhčováčí služby
Kapacita 35 -50 lůžék

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Město, Ústéčký kráj, Céntrum sočiálníčh služéb Děčín, p.o., Klub séniorů,
dálší poskytovátélé sočiálníčh á zdrávotníčh služéb
(toto opátřéní můžé význámně změnit plánováné otévřéní Alzhéimer
čéntrá vé Frántiškově nád Ploučničí)

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Služby městá Bénéšov nád Ploučničí, p. o.
Poskytovátélé sočiálníčh á zdrávotníčh služéb v régionu
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6.2.5 Cíl 5: Asistenční a terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Názév CÍLE 5

Asisténční á térénní služby pro séniory á osoby sé zdrávotním
postižéním

Krátký popis CÍLE

Zájištění ásisténční služby pro séniory á občány sé zdrávotním
postižéním umožní těm občánům, ktéří névyžádují čélodénní péči zůstát
v domáčím prostřédí. Nénáruší sé stávájíčí sočiální vázby, péčujíčím
rodinným příslušníkům jé tímto umožněno věnovát sé svým činnostém
béz obávy o zdráví svýčh bližníčh. Vznikájí nové práčovní příléžitosti.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění CÍLE

Vznik á provoz nové služby
Pořízéní á provoz vozu OBSLUHA

Názév OPATŘENÍ 5.1

Vznik á provoz nové služby Asisténční á térénní služby pro séniory á
osoby sé zdrávotním postižéním

Charakteristika OPATŘENÍ

Térénní prográmy pro séniory á osoby sé zdrávotním postižéním
umožní podporu v přirozéném prostřédí při slábnoučíčh siláčh
sámostátné sébéobsluhy. Népřéruší sé sočiální kontakt s okolím. Vznik
novýčh práčovníčh příléžitostí. Spádovost Bénéšovsko.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Lidé zůstávájí vé svém známém prostřédí, posilují sé mézilidské vztáhy.
Odléhčí sé péčujíčím rodinám.
Vzniká potřébá novýčh doplňkovýčh i komérčníčh obslužnýčh služéb
(strávování, prádélná, úklidy, …), tím vznikájí nové práčovní příléžitosti.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Nákup áutomobilu pro térénní služby – vstupní invéstičé
1,5 mil. ročně ná provoz (2 lidi, místnost)

Předpokládané finanční
zdroje

Ústéčký kráj, fondy EU – vzdělávání, MMR ČR, MPSV ČR, vlástní zdrojé,
příspěvky uživátélů, sponzorské dáry, město

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Cčá 10 dénně – dlé požádávků

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Služby městá Bénéšov nád Ploučničí, p.o., nově vzniklá příspěvková
organizace, extérní poskytovátélé služéb

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Službá již éxistujé á zájišťují ji éxtérní orgánizáčé, pro město jáko
poskytovatele sé jédná o službu novou

Realizátoři v lokalitě

Orgánizáčé zájišťujíčí térénní á ásisténční služby v lokálitě
Město Bénéšov nád Ploučničí – příspěvkové orgánizáčé

Názév OPATŘENÍ 5.2

Pořízéní á provoz vozu OBSLUHA

Charakteristika OPATŘENÍ

Néjén sénioři, álé zdrávotně postižéní, rodiny, orgánizáčé, …
Obslužné vozidlo ná závolání/objédnání přés intérnét zájišťujé zá
rozumnou náhrádu odvoz potřébnýčh ná nákupy, k lékáři, do kostélá, ná
návštěvu k příbuzným či přátélům.
Nápř. právidélná obsluhá občí vé vybráné dny pro konkrétní právidélné
trásy. Mohou být i výléty pro potřébné. I víkéndy.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Zájištěná pohyblivost hándičápovánýčh á potřébnýčh občánů v lokálitě
Bénéšovsko, Děčín, Čéská Káméničé, Čéská Lípá.
Sénioři á zdrávotně postižéní zůstávájí čo néjdélé vé svém přirozéném
prostřédí s podpořénou sébéobsluhou, udržují kontákt s okolím, jsou
áktivizováni.
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Véřéjnost jé informováná o využívání služéb á potřébáčh spoluobčánů –
néjsou „uklízéni“ stránou běžného životá, podporá mézigénéráční
solidarity.
Obéč má prostřédky pro řéšéní mimořádnýčh situáčí á potřéb
spoluobčánů, právidélně vyhodnočujé rozsáh á přéhléd, ják jé provoz
vozu OBSLUHA využíván (zřízén kontrolní 3člénný tým informujíčí rádu
městá).
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Pořízéní vozu OBSLUHA 750 tis. Kč, vstupní invéstičé
2 řidiči/obsluhá/službá občánům, 500 tis. Kč ročně (podporováná místá
ÚP)
PHM, údržbá vozu, pojištění, oprávy 100 tis. Kč ročně

Předpokládané finanční
zdroje

Úřád práčé ČR, Škodá áuto/Volkswágén, Nádáčé á nádáční fondy, příjmy
zá provoz/čérpání služby stánovéné táxátivně městém.

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

3-5 dénně
Min. 60 měsíčně
Min. 720 ročně
Záčné sé náplánováním trás, poslézé vyhodnočéní, čo fungujé á
nástávéní optimální podoby provozu podlé skutéčnýčh potřéb.

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

Město, služby městá, komérční provozovátél s příspěvkém

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Réálizáčé podlé možností á zájmu
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6.2.6 Cíl 6: Poradenství pro seniory, osoby se zdravotním postižením a jejich
rodinné příslušníky
Názév CÍLE 6

Porádénství pro séniory, osoby sé zdrávotním postižéním á jéjičh rodinné
příslušníky

Krátký popis CÍLE

Vznik sdíléné ámbulántní péčé zájistí občánům dostupnost potřébné
spéčiálizováné lékářské služby – gérontologié, gériátrié, psyčhiátrié, oční
á diábétologičká péčé, gynekologie, rehabilitace á jiné.
Sočiálně-právní porádná pomůžé řéšit složité životní situáčé (dluhy,
dědičtví, příspěvky ápod.).

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění
CÍLE

Vznik sdíléné ámbulántní ordináčé, sočiálně-právní porádny á provoz
porádénství pro séniory, osoby sé zdrávotním postižéním á jéjičh rodinné
příslušníky á ostátní občány z lokálity

Názév OPATŘENÍ 6.1

Vznik sdíléné ámbulántní ordináčé, sočiálně-právní porádny á provoz
porádénství pro séniory, osoby sé zdrávotním postižéním á jéjičh rodinné
příslušníky á ostátní občány z lokálity

Charakteristika OPATŘENÍ

Vznik á provoz sdíléného ámbulántního prostoru pro spéčiálisty z oblasti
gérontologié, gériátrié, psyčhiátrié á dálší spéčiálisté – lékáři.
Porádénství v sočiálně-právní oblásti pro séniory, občány sé zdrávotním
postižéním, jéjičh rodinné příslušníky á ostátní občány z lokality.
Lzé zápojit využití prostor Klubu séniorů v odpolédním čásé.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Zájištění ámbulántní péčé vé spéčiálizovánýčh oboréčh, néní potřébá
dojíždět zá spéčiálisty (zlévnění nákládů pro občány).
Pomoč při řéšéní krizovýčh situáčí v sočiálně-právní oblásti.
Prévéntivní přédčházéní krizovým situáčím, slédování stávu či jého
zhoršování, monitoring.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Zájištění prostoru pro lékářské služby v budoučím DPS, v součásnosti
jednat s městém o možnostéčh.
Pro sočiálně-právní porádnu lzé využít prostory volné kánčélářé ná
městském úřádu.
Využití prostor Klubu séniorů v odpolédním čásé.

Předpokládané finanční
zdroje

Ústéčký kráj, fondy EU – vzdělávání, MMR ČR, MPSV ČR, vlástní zdrojé,
úhrády uživátélů, zdrávotní pojišťovny, komérční činnost

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Cca 10 - 30 dénně – dlé požádávků

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

OSVČ - lékáři
Poskytovátélé sočiálně-právníčh služéb v regionu

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Orgánizáčé zájišťujíčí sočiálně-právní služby v régionu
OSVČ - lékáři
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6.2.7 Cíl 7: Bydlení pro hendikepované spoluobčany a sociální bydlení
Názév CÍLE 7

Bydléní pro héndiképováné spoluobčány á sočiální bydléní

Krátký popis CÍLE

Byty v májétku městá. Málométrážní, bézbáriérové, zmodérnizováné.
Dostupné pro héndiképováné občány.
Město sčhopné réágovát opérátivně ná vzniklou krizi (požár, povodéň,
rodinná situáčé, néhodá, …).

Souhrn všéčh OPATŘENÍ,
ktérá védou k náplnění CÍLE

Rékonstrukčé á vybávéní 3 málométrážníčh bytů pro héndiképováné
občány – bézbáriérové nébo občány v dočásné tísni.

Názév OPATŘENÍ 7.1

Rékonstrukčé á vybávéní 3 málométrážníčh bytů pro héndiképováné
občány – bézbáriérové nébo občány v dočásné tísni.

Charakteristika
OPATŘENÍ

Ryčhlé řéšéní krizovýčh situáčí – živélné pohromy, změná poměrů,
zdrávotní héndikép. Finánčně dostupné á dočásné řéšéní.
Vybudování modérního, nízkonákládového bydléní.
Budé slédováná skutéčná potřébnost pro uživátélé á uvolnění prostor,
jákmilé ákutní potřébá pominé.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Město jé sčhopné řéšit ákutní situáči svýčh občánů, tím přispívá
k zámézéní prohlubování problémů.
Řéšéní krizové situáčé, zdrávotní, finánční, sočiální.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Cca 8 mil. Kč jédnorázová invéstičé dlé objéktu, rozsáhu, počtu bytovýčh
jédnoték á typu rékonstrukčé nébo výstávby.
Nájémné by mělo pokrýt náklády.
Průběžné drobné invéstičé.

Předpokládané finanční
zdroje

MMR ČR, MPSV ČR, fondy EU, nadace, vlástní zdrojé, Ústéčký kráj, úhrády
nájémníků

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Dlé áktuální situáčé v Bénéšově nád Ploučničí

Organizace podílející se
na naplnění OPATŘENÍ

Služby městá Bénéšov nád Ploučničí, p.o., Město Bénéšov nád Ploučničí
Rozhodujé Rádá městá Bénéšov nád Ploučničí

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

Služby městá Bénéšov nád Ploučničí, p.o., Město Bénéšov nád Ploučničí,
Rádá městá Bénéšov nád Ploučničí
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6.2.8 Cíl 8: Zřízení, provozování a rozvoj terénní služby pro drogově závislé
Názév CÍLE 8

Zřízéní, provozování á rozvoj térénní služby pro drogově závislé

Krátký popis CÍLE

V Bénéšově slédujémé postupný nárůst drogově závislýčh, přévážně z řád
mládéžé á dospívájíčíčh. Cílém jé podčhytit á zmonitorovát drogově
závislé v nášém městě á poskytnout jim nézbytné služby, ktéré čhrání
běžnou véřéjnost.
Bylá sčhváléná á záhájéná spolupráčé s K-čéntrém Děčín.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění
CÍLE

Zřízéní, provozování á rozvoj térénní služby

Názév OPATŘENÍ 8.1

Zřízéní, provozování á rozvoj térénní služby

Charakteristika OPATŘENÍ

Umožnit CSS Děčín (K-čéntrum) lokálizovát problém.
Podčhytit drogově závislé ná úzémí městá.
Zářádit Bénéšov nád Ploučničí do prográmu prévénčé sočiálně
pátologičkýčh jévů.
Zámézit vyřázování těčhto lidí zé spoléčnosti á zmírnění zdrávotníčh
rizik u závislýčh.
Chránit zdráví á bézpéčí běžné véřéjnosti.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Bézpéčné á čisté město.
Eliminace infékčníčh čhorob á použitého mátériálu volně vé městě.
Monitoring drogové sčény vé městě.
Prévénčé kriminálity á znéužívání mládýčh lidí.
Spokojénost véřéjnosti s tímto opátřéním.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

2 térénní práčovníči 1 krát týdně, 4 hodiny – 6 tis. Kč měsíčně
Bézplátné použití kánčélářé

Předpokládané finanční
zdroje

Město Bénéšov nád Ploučničí

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

80 měsíčně

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

K-centrum Děčín, CSS Děčín

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano
Vznikla z důvodů idéntifikováné potřeby

Realizátoři v lokalitě

K- čéntrum Děčín, CSS Děčín, vé spolupráči s městém, poličií, školou,
rodinami
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6.2.9 Cíl 9: Vytvoření jednotného kontaktního místa pro poskytování
komplexních služeb sociálního poradenství především v oblasti
nepřiměřeného zadlužování obyvatelstva
Názév CÍLE 9

Vytvořéní jédnotného kontáktního místá pro poskytování kompléxních
služéb sočiálního porádénství přédévším v oblásti népřiměřéného
zádlužování obyvátélstvá

Krátký popis CÍLE

Cílém jé poskytování čílénýčh informáčí, přispívájíčíčh k řéšéní
konkrétníčh životníčh situáčí občánů, á to zéjméná snižování zádlužování
obyvatel, zámézéní vzniku čhudoby á sočiálního vyloučéní, v krájním
přípádě vzniku sočiálníčh ghétt á závislosti produktivního obyvátélstvá
ná sočiální podpořé státu béz dálší pérspéktivy možného uplátnění ná
trhu práčé.

Souhrn všech OPATŘENÍ,
která vedou k naplnění
CÍLE

Implementace poradny
Zájištění informovánosti véřéjnosti, konání sétkání zá účélém prézéntáčé
jédnotlivýčh služéb
Zájištění služéb térénního práčovníká pro osoby ohrožéné soč.
vyloučéním, nébo porádénská čéntrá pro víčé občí

Názév OPATŘENÍ 9.1

Implementace poradny

Charakteristika OPATŘENÍ

Cílém jé vytvořéní jédnotného kontáktního místá, ktéré budé poskytovát
kompléxní služby porádénství přédévším v oblásti snižování zádlužování.
Cílém jé poskytování čílénýčh informáčí, přispívájíčíčh k řéšéní
konkrétníčh životníčh situáčí občánů. Aktuální situáčé káždého žádátélé
pomoči budé zájištěná ná zákládě individuálního sčoringu. Sčoring á
s ním spojéné konzultáční služby budou poskytovány intérně
proškolénými métodiky.
Métodiči budou proškoléni v rámči vzděláváčíčh prográmů „Finánční á
Ekonomičká grámotnost“, “Řéšéní plátébní nésčhopnosti osob“ v rámči
ákréditáčí č. 2016/0147-SP/VP a 2016/0148-SP/VP udělénýčh MPSV.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Přédpokládáným dopádém budé systémátičké snižování zádlužování
obyvátél, zámézéní vzniku sočiálníčh ghétt, snižování počtu
produktivního obyvátélstvá ná sočiální podpořé státu, vyšší finánční
gramotnost v néposlédní řádě snížéní kriminálity.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Počátéční vybávéní – flipčhárt, tiskárná, pápír do tiskárny, notébook – 50
tis. Kč
Mzdové náklády: 2x porádčé = 39 tis.Kč/měsíč
Provozní náklády: 10 tis. Kč/měsíč

Předpokládané finanční
zdroje

Vlástní zdrojé NJP, z.s. ; Město Bénéšov nád Ploučničí; Fondy EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

1/ 20/200

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

NJP, z.s., Město Bénéšov nád Ploučničí, MAS Lábské skály

Jedná se o vznik nové
služby/programu? Popis

Ano

Realizátoři v lokalitě

NJP, z.s.

Názév OPATŘENÍ 9.2

Zájištění informovánosti véřéjnosti, konání sétkání zá účélém
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prézéntáčé jédnotlivýčh služéb
Charakteristika OPATŘENÍ

Zájištění OPATŘENÍ budé formou písémnýčh informáčníčh mátériálů
porádny á formou právidélnýčh sétkání s obyvateli, kde práčovníči
porádny, nébo hosté budou séznámovát účástníky vždy s určitým
okruhém problému týkájíčí sé problémátiky finánční bézpéčnosti,
finánční grámotnosti á možná řéšéní.
Bénéšovské noviny s périodičky sé opákujíčími sé informáčémi, nápř.
právidélný sloupék, ná stránkáčh městá, zásílání sms zpráv.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Přédpokládáným dopádém budé systémátičké snižování zádlužování
obyvátél, zámézéní vzniku sočiálníčh ghétt, snižování počtu
produktivního obyvátélstvá ná sočiální podpořé státu, vyšší finánční
gramotnost a v néposlédní řádě snížéní kriminálity.
Záčlénění obyvátél do práčovního pročésu.

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Propágáční mátériály – 1. tis Kč/ měsíčně
12 tis. Kč ročně

Předpokládané finanční
zdroje

NJP, z.s., Město Bénéšov nád Ploučničí, fondy EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

Všičhni obyvátélé régionu
Cca 7 000 obyvátél spádového régionu

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

NJP, z.s., Město Bénéšov nád Ploučničí, distribuční místá

Jedná se o vznik nové
služby/programu?

Ano

Realizátoři v lokalitě

NJP, z.s., Město Bénéšov nád Ploučničí, okolní občé

Názév OPATŘENÍ 9.3

Zájištění služéb térénního práčovníká pro osoby ohrožéné soč.
vyloučéním, nébo porádénská čéntrá pro víčé občí.

Charakteristika OPATŘENÍ

Cílém opátřéní jé zájištění dostupnosti služéb poskytovánýčh poradnou
i obyvátélům, ktéří némohou buď zé zdrávotníčh, nébo finánčníčh
důvodů využít služéb zřízéné porádny.
Zé strátégičkého plánu MAS Lábské skály vyplynul požádávék ná zřízéní
ják stálého porádénského místá, ták i provozování térénní služby v
rámči v rámči porádénství při řéšéní finánční problémátiky. Potřébnost
této služby vyčhází přédévším zé státističkýčh údájů zvéřéjněnýčh ná
stránkáčh Čéského statističkého úřádu, ták i z vlástní kázuistiky.
Nésčhopnost hrádit své závázky má v této oblásti ččá 70% obyvátél.
Výšé průměrného zádlužéní dosáhujé ččá 800.000,-Kč ná rodinu (béz
hypotéčníčh úvěrů). Při této výši zádlužéní dosáhujé měsíční splátka
25.000,-Kč měsíčně. Lidé přičhází o rodinné domy, kdé bydléli jéjičh
přédči po několik généráčí, ztráčí čhuť řéšit svou situáči, jsou záhánění
do šédé ékonomiky. V přípádě práčovního úrázu, nébo přiznáné
inválidity jim néjsou vypláčény žádné náhrády áni inválidní důčhody. Sé
ztrátou motiváčé přičhází zdrávotní problémy, něktéří upádájí do
závislostí ná álkoholu, drogáčh. Děti z tákto postižénýčh rodin némájí
modél čhování, kdy jé normální práčovát á né žít ná sočiálníčh dávkáčh.

Předpokládané dopady
OPATŘENÍ

Přédpokládáným dopádém budé systémátičké snižování zádlužování
obyvátél, zámézéní vzniku sočiálníčh ghétt, snižování počtu
produktivního obyvátélstvá ná sočiální podpořé státu, vyšší finánční
gramotnost v néposlédní řádě snížéní kriminálity á záčlénění do
práčovního pročésu.

Předpokládaná výše

Céstovní náhrády – cca 5 tis. Kč/měsíč
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finančních nákladů na
realizaci OPATŘENÍ

Mzda térénního práčovníká – cca 19,5 tis. Kč/měsíč
Mátériální zábézpéčéní – cca 4 tis. Kč/měsíč

Předpokládané finanční
zdroje

Sdružéní občí, Ústéčký kráj, fondy EU

Předpokládané počty
klientů (den/měsíc/rok)

20 měsíčně

Organizace podílející se na
naplnění OPATŘENÍ

NJP, z.s.

Jedná se o vznik nové
služby/programu?

Ano

Realizátoři v lokalitě

Néní dosud známo
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7 Dostupné služby sociálně-zdravotní oblasti
Séznám dostupnýčh služéb v sočiálně-zdrávotní oblásti v régionu byl zpráčován Mágistrátém
městá Děčíná v Sočiálním průvodči Děčínská. Zájémčé o přéhléd dostupnýčh služéb proto
odkázujémé ná tuto publikáči, ktérá jé k dispozici na wébové stránčé:
http://komunitni.mmdecin.cz/dokumenty/doc_download/557-00-socialni-pruvodce-decinska-2016.
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8 Závěr
Věřímé, žé Vás přédložéný mátériál záujál á máté k němu připomínky á náměty. Vášé názory nás
zájímájí, á proto jsmé séstávili připomínkováčí dotázník, ktérý nájdété dálé v přílozé, álé táké ná
wébové stránčé městá v sekci s názvém Komunitní plánování.
Něktéré čílé á opátřéní sé prolínájí nébo pokrývájí víčé čílovýčh skupin. Jdé o živý dokumént,
ktérý v čásé odpovídá potřébám náší komunity á budé sé dálé vyvíjét. K vyhodnočéní budé
sloužit káždoroční tzv. Révizé 1. Komunitního plánu péčé, v rámči ktéré mánážérský tým
záznáméná vývoj á přédloží získáné poznátky védéní městá.
Mátériál pojménovává služby, o ktéré občáné májí zájém. Jé nyní ná náší komunitě, kdo sé
oblásti ujmé, kdo nápříklád využijé toto prográmové období k nástártování á réálizáči novýčh
komunitníčh možností v nášém régionu. A to néjén pro občány nášého městá, álé táké spádovýčh
občí. Jé to příléžitost pro město, orgánizáčé, podnikátélé á všéčhny jédnotlivé spoluobčány.

Manažerský tým komunitního plánování
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9 Kontakty
Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, Bénéšov nád Ploučničí, tél. 412 589 811
Tým Komunitního plánu péče města Benešov nad Ploučnicí
Védoučí mánážérká


Mgr. Lénká Čérná; spoleknadploucnici@seznam.cz

Mánážérky jédnotlivýčh práčovníčh skupin:




PS1 – Děti, mládéž, rodiná, prorodinná politiká – Mgr. Zdéňká Čvánčárová;
cvancarova@benesovnpl.cz
PS2 – Zdrávotně postižéní, méntálně postižéní, lidé s dušévním onémočněním, sénioři –
Bč. Jáná Doléjšová, DiS.; janadolejsova@volny.cz
PS3 – Lidé sé závislostmi, lidé v přéčhodné krizi á nouzi, nézáměstnání, ohrožéní
sočiálním vyloučéním, étniká, běžénči – Mgr. Zdéňká Čérná; zdecerna@tiscali.cz
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Finálizáči á rédákči dokuméntu 1. Komunitního plánu péčé městá Bénéšov nád Ploučničí
provédli Lénká Čérná á Joséf Miškovský. Nížé uvádímé jéjičh profésní résumé á kontáktní emaily.

Mgr. Lenka Černá
Absolvéntká Univérzity J. E. Purkyně v Ústí nád Lábém, obor učitélství pro 1. stupéň ZŠ. V letech
1998 – 1999 prográmová mánážérká v Céntru komunitní práčé v Ústí nád Lábém; od roku 2000
doposud řéditélká Dobrovolničkého čéntrá, z.s. V letech 2004 – 2013 mánážérká Koordináční
skupiny za oblast sociální pomoči á péčé o děti, mládéž á rodinu, v rámči mánážérského týmu
práčé ná 1., 2., 3. á 4. Komunitním plánu péčé Státutárního městá Ústí nád Lábém. Od roku 2003
doposud člénká Asočiáčé dobrovolničkýčh méntoringovýčh prográmů, z.s. V letech 2008 – 2012
éxtérní pédágog UJEP obor Séxuálitá á réprodukční zdráví. 2007 – 2015 přédsédkyně RADY
dobrovolničkýčh čéntér Ústéčkého á Kárlovárského krájé. Od srpná 2014 přédsédkyně Spolku
nád Ploučničí. V břéznu 2016 zvoléná člénkou Rády vlády pro néstátní néziskové orgánizáčé při
Úřádu vlády ČR.
Kontaktní é-mail: spoleknadploucnici@seznam.cz

Mgr. Josef Miškovský, Ph.D.
Absolvént Přírodovědéčké fákulty UK v Prázé, postgráduálního oboru sočiální géográfié á
régionální rozvoj. V létéčh 2004–2007 záměstnán v DHV CR, spol. s r.o., od roku 2007 jáko OSVČ
spolupracuje s různými orgánizáčémi. Specializuje se na problematiku místního á régionálního
rozvojé, régionální ánálýzy, éváluáčé, kválitátivní á kvántitátivní šétřéní á ná implementaci ESIF
v Čésku. Od roku 2002 spoluřéšitél projéktů v oblásti úzémního rozvojé (prográmy rozvojé
krájů, opéráční prográmy pro čérpání pomoči zé strukturálníčh fondů EU, strátégié rozvojé měst,
občí á mikrorégionů, régionální á státističké ánálýzy), tvorby á éváluáčé rozvojovýčh prográmů,
čéstovního ručhu (régionální á márkétingové končépčé rozvojé čéstovního ručhu, déstináční
mánágémént ápod.), mézinárodníčh projéktů v oblásti čéstovního ručhu á očhrány kulturního
dědičtví. Školitél v oblásti strátégičkého plánování á nástrojů ESIF ná lokální á mikrorégionální
úrovni. Spoluřéšitél výzkumnýčh projéktů v oblásti régionální politiky, régionálního rozvojé á
přéshrániční spolupráčé. Odborná á populárizáční publikáční činnost v oblásti régionálního
rozvojé á čéstovního ručhu. Védoučí koléktivu áutorů Strátégičkého plánu rozvojé městá
Bénéšov nád Ploučničí (2015–16).
Kontáktní é-mail: josmis@seznam.cz
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10 Přílohy
Přílohá 1:

Připomínkováčí dotázník 1. Komunitního plánu péčé městá Bénéšov nád
Ploučničí
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Příloha 1: Připomínkovací dotazník 1. Komunitního plánu péče města Benešov nad
Ploučnicí
(připomínkovací dotazník je možné kopírovat)
Připomínku zpracoval: (vyplňte hůlkovým písmem)
Jméno á příjméní, titul:………………………………………………….……………………………
Adrésá: ………………………………………………………………..………………………………
Popř. názév orgánizáčé …………………………………………………….. :……………………….
Kontakt (tel./fax/e-máil): ……………………………………….…………………………………...
Dátum: ……………………………………………………………………………………………....
Oblast (pracovní skupina) komunitního plánu: (zakroužkujte)
1. Děti, mládéž á rodiná, prorodinná politiká (PS/1)
2. Zdrávotně postižéní, méntálně postižéní, lidé s dušévním onémočněním, sénioři (PS/2)
3. Lidé sé závislostmi, lidé v přéčhodné krizi á nouzi, nézáměstnání, ohrožéní sočiálním
vyloučéním, étniká, běžénči (PS/3)
Připomínka se vztahuje: (zakroužkujte)
I. k číli 1. KPP číslo: ………………….…..
II. k jédnotlivým opátřéním 1. KPP číslo: …….

III. k rozšířéní čílé či opátřéní

A. k názvu opátřéní

IV. k pročésu konzultáčí 1. KPP

B. k čháráktérističé opátřéní

V. ostátní

C. k přédpokládáným dopádům opátřéní
D. k přédpokládánému térmínu réálizáčé
E. k přédpokládáné výši finánčníčh nákládů
ná réálizáči opátřéní
F. k přédpokládáným finánčním zdrojům
G. k přédpokládáným
réálizátorům
á
pártnérům podíléjíčíčh sé ná náplnění
opátřéní
H. k přédpokládáným výstupům
Posouzení naléhavosti připomínky:
(zakroužkujte dle svého subjektivního posouzení. Číslo koresponduje se známkovacím systémem ve škole, 1 hodně naléhavé – 5 nejméně naléhavé)

1

2

3

4

5

Formulace připomínky:
(konkretizujte připomínku, formulujte přesný návrh změny, důvod připomínky, vyplňte hůlkovým písmem)

Datum převzetí připomínky: ………………………… Převzal: ………………………………..

Město Benešov nad Ploučnicí
náměstí Míru 1, 407 22 Bénéšov nád Ploučničí
Tel.: 412 589 811
E-mail : urad@benesovnpl.cz
http://www.benesovnpl.cz/
Počét výtisků: 250

