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 Úvod 

Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb města Milovice byl 

vytvářen metodou komunitního plánování. Komunitní plánování označuje metodu, 

která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života 

na úrovni obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. 

Charakteristickým znakem metody je důraz kladený: 

 na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 

 na dialog a vyjednávání 

 na dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků. (MPSV ČR) 

 

Výsledkem téměř dvouleté práce všech zúčastněných jsou dva stěžejní produkty,  

a to Střednědobý plán rozvoje služeb města Milovice a Katalog poskytovatelů 

sociálních služeb. Předložený plán je potřebné v průběhu jeho platnosti pravidelně 

hodnotit, a případně aktualizovat tak, aby jeho vypovídací hodnota odrážela vývoj 

v oblasti sociálních služeb, jejich místní potřebnost a kvalitu, respektive možnosti 

jejich financování. Dostupné a kvalitně poskytované sociální služby jsou základním 

prostředkem a nezbytností v péči a pomoci občanům, kteří se ocitli ve složité nebo 

těžko řešitelné životní situaci. Komunitní plánování sociálních služeb zajišťuje 

efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelné využití finančních 

prostředků z dotací Evropské unie, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo 

Středočeského kraje.  

 

Vlastního zpracování se zúčastnila řada lidí se znalostí dané problematiky, kteří byli 

začleněni v komisi pro sociální záležitosti a rodinu a pracovních skupinách, tak aby 

bylo postiženo co nejširší spektrum současných i budoucích potřeb.  

 

Počáteční mapování sociálních služeb na území města Milovice v souvislosti s jejich 

plánováním komunitním způsobem, bylo zahájeno již v roce 2011. V témže roce  

Rada města Milovice vyjádřila svůj souhlas se záměrem zahájit proces komunitního 

plánování sociálních služeb. Následně dochází ke skutečnému zahájení procesu 
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plánování sociálních a návazných služeb. Pro účely plánování bylo ustaveno 5 

pracovních skupin pro následující cílové skupiny/ oblasti:  

- osoby v sociální krizi  

- rodina, děti a mládež  

- senioři a osoby se zdravotním postižením  

- školství 

- zdravotnictví 

V rámci pracovních skupin je zastoupení všech stran byly vytvořeny triády, tzn., že v 

pracovních skupinách jsou zapojeni zástupci zadavatelů, uživatelů i poskytovatelů. V 

některých případech je triáda navíc doplněna o další okruhy osob, organizací, 

institucí či zájmových skupin, které nespadají do předchozích kategorií, ale které v 

oblasti pracují, nebo mají o tuto sociální oblast vážný zájem (občané, kteří v dané 

lokalitě pouze bydlí a chtějí se podílet na komunitním plánování).  

Předložený dokument shrnuje tzv. strategickou část, tedy vlastní obsah 

připravovaných aktivit v následujícím období. Analytické podklady, tedy výsledky 

dotazníkových šetření v oblasti potřeb obyvatel města Milovice, demografická 

analýza apod. jsou k dispozici u zadavatele služeb. Střednědobý plán města Milovice 

je postaven na základě obecných cílů v příslušné oblasti a následně konkrétně 

popsaných opatření, které uvádí možné řešení daných problematik.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb obsahuje 5 hlavních 

kapitol: 

1. Společné cíle  - zaměřují se na opatření dotýkající se financování soc. služeb, 

informovanosti o sociálních službách a oblasti implementace navrhovaného plánu. 

2. Cíle v oblasti skupiny Rodina, děti a mládež a v oblasti školství – v této oblasti 

jsou shrnuty výsledky činností dvou pracovních skupin. Tato část Střednědobého 

plánu je nejrozsáhlejší. Tato skutečnost je především dána faktem, že město 

Milovice je nejmladší v ČR. Tudíž mnoho potřeb se vztahuje především 

k uvedeným cílovým skupinám.  
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3. Cíle v oblasti skupiny Seniorů a osob se zdravotním postižením – v rámci 

kapitoly se především řeší optimalizace ve využívání současných služeb. Dále pak 

reflektuje potřeby obyvatel v oblasti bariérovosti města. 

4. Cíle v oblasti skupiny Osob v sociální krizi – poslední kapitola řeší otázku 

dostupnosti soc. služeb pro osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.  

V zásadě se jedná o služby sociální prevence a o sociální poradentství.  

5. Cíle v oblasti Zdravotnictví – jak bylo uvedeno, komunitní plánování je metoda, 

pomoci které se dá mapovat potřeba v různých oblastech. Poptávka ve městě 

Milovic byla zaměřena díky dynamickému rozvoji na oblast zdravotní péče. 

Uvedené kapitola má především deskriptivní charakter.  

Řazení kapitol v předloženém Střednědobém plánu neznamená jejich zvýšenou 

prioritu v rámci implementace cílů a opatření.  
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 Slovník pojmů 
 

Zadavatel – je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. 

Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy prostřednictvím svých zastupitelů 

nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. 

Poskytovatel - rozumí se jím subjekt poskytující sociální služby při splnění 

podmínek stanovených zákonem. 

Uživatel - rozumí se osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v 

nepříznivé sociální situaci. 

Široká veřejnost – rozumíme jí všechny ostatní zájemce, kterým nejsou sociální 

služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k 

vytvoření plánu a jeho realizaci. 

Pracovní skupina – je tvořena uživateli, poskytovateli, zadavateli a dalšími 

účastníky. Řeší konkrétní úkoly, oblasti, témata. 

Cílové skupiny – pro potřeby plánování rozvoje sociálních služeb jsou širšími 

skupinami sociálně znevýhodněných osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 

(činnosti nebo soubory činností podle z. 108/2006) 

Komunitní plánování  - je metoda spočívající ve vzájemné a aktivní spolupráci těch, 

kterých se řešená oblast či téma nějakým způsobem dotýká. V ČR je využívána 

zejména při plánování rozvoje sociálních služeb. 

Nepříznivá sociální situace - je oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, 

nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 

způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, 

ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných 

důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a 

ochranu před sociálním vyloučením. (citace z. 108/2006) 

Opatření – určují, jakým způsobem bude zajištěna realizace prioritní oblasti, říkají, 

jak bude problém řešen. 
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Plán rozvoje sociálních služeb – je dokument, který vzniká jako výstup plánování 

rozvoje sociálních služeb.  

- popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, 

- strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, 

- povinnosti zúčastněných subjektů, 

- způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu, 

- způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. (citace z. 

108/2006) 

Plánovací období – je časový úsek, pro který se bude plán zpracovávat. 

Plánování rozvoje sociálních služeb – je proces aktivního zjišťování potřeb osob 

ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných 

zdrojů. (citace z. 108/2006) 

Priority (dílčí cíle) – jsou oblasti, které vyžadují přednostní zájem zadavatelů a 

poskytovatelů sociálních služeb. Tyto oblasti/okruhy sociálních služeb vymezují 

témata a problémy, která jsou veřejností a uživateli sociálních služeb vnímána jako 

nedostatečně řešená. 

Průzkum (analýza) potřeb – poskytuje prostřednictvím využití sociologických metod 

výzkumu základní přehled o potřebách uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních 

služeb, pomáhá zjistit nedostatky a mezery v oblasti poskytovaných služeb, zjišťuje 

oblasti, kde lidem žádná sociální služba nepomáhá. 

Sociální služba  - je činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. (citace 

z. č. 108/2006). 
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 Seznam použitých zkratek 
 

APZ – Aktivní politika zaměstnanosti 

CSZS Poděbrady – Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

ESF – Evropský sociální fond 

IP SK – Individuální projekt Středočeského kraje 

KoP ÚP ČR – Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky  

KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NNO – Nestátní nezisková organizace 

NRP – Náhradní rodinná péče 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

OPL – Omamně psychotropní látky 

o.p.s. – Obecně prospěšná společnost 

o.s. – Občanské sdružení 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VK – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Nymburk – Občanská poradna Nymburk 

OSPOD – Orgán sociálně právní ochrany dětí 

OZP – Osoby se zdravotním postižením 

p.o. – Příspěvková organizace  
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PPP – Pedagogicko psychologická poradna 

PS – Pracovní skupina 

SPCH – Specifické poruchy chování 

SPU – Specifické poruchy učení 

TP – Terénní programy 

TSP – Terénní sociální práce 

ZŠ – Základní školy 
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 1. Společné cíle v rámci plánování sociálních služeb 

 

1.1. Koordinace procesu komunitního plánování 

1.1.1. Rozdělení kompetencí v rámci procesu komunitního plánování 

1.1.2. Průběžná aktualizace Střednědobého plánu sociálních služeb města  Milovice 

1.1.3. Získávání finanční prostředků na realizaci cílů a opatření komunitního plánu 

1.1.4. Aktualizace analytických podkladů v rámci procesu komunitního plánování 

1.2. Koncepce finanční podpory sociálních služeb 

1.2.1. Vytvoření pracovní skupiny pro financování sociálních a přidružených služeb 

1.2.2. Zpracování pravidel pro financování sociálních služeb 

1.2.3. Pravidelná podpora města poskytovatelům sociálních a přidružených služeb 

1.3. Informovanost veřejnosti o sociálních službách 

1.3.1. Propagační akce v oblasti sociálních a přidružených služeb 

1.3.2. Podpora informovaní veřejnosti o sociálních službách prostřednictví místních   

médií  

1.3.3. Pravidelná aktualizace Katalogu sociálních a přidružených služeb 
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Název cíle: 1.1. Koordinace procesu komunitního plánování 

Krátký popis cíle: 

Cílem tohoto opatření je vytvořit podmínky pro cyklický rozvoj 

plánování sociálních a přidružených služeb v Milovicích. 

Podstatou zpracované plánu rozvoje sociálních služeb není jen 

jeho vytvoření, ale jeho postupné plnění, sledování efektivity 

implementace a realizace případných úprav. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

1.1.1. Rozdělení kompetencí v rámci procesu komunitního 

plánování 

1.1.2. Průběžná aktualizace Střednědobého plánu sociálních 

služeb města Milovice 

1.1.3. Získávání finančních prostředků na realizaci cílů a 

opatření komunitního plánu 

1.1.4. Aktualizace analytických podkladů v rámci procesu 

komunitního plánování 

 

Název opatření: 1.1.1. Rozdělení kompetencí v rámci procesu komunitního 

plánování 

Charakteristika 

Po schválení předloženého Střednědobého plánu sociálních 

služeb je potřebné pokračovat v implementaci přijatého plánu. 

Z tohoto důvodu je nutné stanovit práva a povinnosti 

jednotlivých účastníků, kteří jsou do procesu komunitního 

plánování zapojeni.  

Jedná se o např. kompetence v rámci implementace plánu, 

jeho evaluace, aktualizace apod.  

Předpokládané 

dopady  

Efektivní vedení a naplňování procesů vedených v rámci KPSS 

Transparentnost procesu KPSS 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Systémová opatření – bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

partner 

Zastupitelstvo města Milovice, Sociální komise, Zástupci 

poskytovatelů sociálních a přidružených služeb 

Jedná se o novou 
službu či program  

Ano 
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Název opatření: 1.1.2. Průběžná aktualizace Střednědobého plánu 

sociálních služeb města Milovice 

Charakteristika 

Předložený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je 

živým dokumentem. Měl by reagovat na aktuální změny 

v legislativě, v demografické a sociální situaci a v dalších 

oblastech, které objektivně mění podmínky života v obci. 

Z tohoto důvodu je nutné na základě pravidelného 

vyhodnocování informací předložený Střednědobý plán 

průběžně aktualizovat.  

Předpokládané 

dopady  

Efektivní reakce na měnící se podmínky v rámci obce. 

Vytváření podmínek pro realizaci potřebných opatření. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Systémová opatření – bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

partner 

Obyvatelé města Milovice, Sociální komise, Zástupci 

poskytovatelů sociálních a přidružených služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

  

Název opatření: 1.1.3. Získávání finančních prostředků na realizaci cílů a 

opatření komunitního plánování 

Charakteristika 

V rámci předloženého plánu se zpravidla uvádí předpokládané 

finanční náklady a zdroje na realizaci jednotlivých opatření. Jak 

již bylo uvedeno, financování sociálních a přidružených služeb 

má vícezdrojový charakter.  

Některá opatření mohou být realizovaná z různých dotačních 

titulů, proto je vhodné cíleně koordinovat případné zpracování 

projektových žádostí (investičních i neinvestičních) na podporu 

rozvoje sociálních a přidružených služeb.  

Předpokládané 

dopady  

Získání finančních prostředků mimo rozpočet města 

Podpora rozvoje sociálních a přidružených služeb v Milovicích. 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů 

Systémová opatření – bez finančních nákladů 
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Předpokládaný 

partner 
MěÚ Milovice, Sociální komise a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

 

Název opatření: 1.1.4. Aktualizace analytických podkladů v rámci procesu 

komunitního plánování 

Charakteristika 

Jak bylo zmíněno, plán rozvoje sociálních služeb je živým 

dokumentem. Z tohoto důvodu je vhodné provádět průběžná 

kvantitativní a kvalitativní výzkumná šetření, která budou 

sloužit jako podklad pro případnou aktualizaci plánu. Šetření 

jsou zpravidla zaměřena na zjišťování potřeb obyvatel města, 

zjišťování dostupnosti sociálních služeb, jejich financování 

apod. 

Předpokládané 

dopady  

Pravidelné zjišťování potřeb obyvatel města. 
Plán sestavený na základě reálně identifikovaných potřeb 
obyvatel. 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů 

Cca 30 000 Kč/ pod dobu implementace plánu 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Město Milovice, v rámci realizovaných projektů 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice  

Předpokládaný 

partner 
Externí dodavatelé služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 



Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb města Milovice na roky 2014 – 2017 

14 
 

Název cíle: 1.2.  Koncepce finanční podpory sociálních služeb 

Krátký popis cíle: 

Financování sociálních služeb je v České republice postaveno 

na vícezdrojovém financování.  Dotace na provoz sociálních 

služeb plynou prostřednictvím MPSV ČR, Středočeského kraje, 

Evropských fondů ale také z místního rozpočtu a dalších zdrojů.  

Cílem tohoto opatření je nastavení transparentního systému pro 

spolufinancování potřebných a žádaných sociálních a 

přidružených služeb. Tento systém bude podporovat 

poskytovatele sociálních služeb k udržení a ke kvalitativnímu 

rozvoji poskytovaných služeb. 

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

1.2.1. Vytvoření pracovní skupiny pro financování sociálních a                                

přidružených služeb  

1.2.2. Zpracování pravidel pro financování sociálních služeb  

1.2.3. Pravidelná podpora města poskytovatelům sociálních a 

přidružených služeb 

 

Název opatření: 1.2.1. Vytvoření pracovní skupiny pro financování 

sociálních a přidružených služeb 

Charakteristika 

V rámci tohoto opatřená bude vytvořena pracovní skupina, 

která nastaví pravidla a podmínky pro financování sociálních 

služeb. Skupina by měla být v ideálním případě složena ze 

strany volených zástupců města Milovice, zástupců odborných 

komisí a poskytovatelů sociálních a přidružených služeb.  

Předpokládané 

dopady  

Vytvoření podmínek pro nastavení efektivního systému 

financování sociálních a přidružených služeb založený na 

konsenzu zúčastněných stran 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Systémová opatření/ bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 

Zastupitelstvo města Milovice, Sociální komise, Poskytovatelé 

sociálních a přidružených služeb 

Jedná se o novou 
službu či program  

 Ano 
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Název opatření: 1.2.2. Zpracování pravidel pro financování sociálních 

služeb  

Charakteristika 

Smyslem pracovní skupiny je vytvoření pravidel financování 

sociálních a přidružených služeb. Pravidla by měla 

jednoznačně stanovit systém pro financování sociálních a 

přidružených služeb v Milovicích.  

Předpokládané 

dopady  

Podpora poskytovatelů sociálních služeb 

Zajištění dostupnosti potřebných služeb 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Systémová opatření/ bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

partner 

Zastupitelstvo města Milovice, komise zřízená Zastupitelstvem/ 

Radou města Milovice, poskytovatelé sociálních a 

přidružených služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

 

Název opatření: 1.2.3. Pravidelná podpora města poskytovatelům 

sociálních a přidružených služeb 

Charakteristika 

Toto opatření je směřováno do pravidelné finanční podpory 

poskytovatelů sociálních a přidružených služeb v Milovicích. 

Ta může být realizována pravidelnou finanční podporou 

poskytovatelů z rozpočtu obce.  

Předpokládané 

dopady  

Vytvoření kvalitní spolupráce s poskytovateli služeb 

Zajištění a spoluúčast na realizaci potřebných služeb  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Systémové opatření/ bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

partner 

Zastupitelstvo města Milovice, Sociální komise, poskytovatelé 

sociálních služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 
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Název cíle: 1.3. Informovanost veřejnosti o sociálních službách 

Krátký popis cíle: 

Poslední společný cíl se zaměřuje na dostupnost informací o 

sociálních a přidružených službách v Milovicích. Tento cíl se 

bude v příštích letech naplňovat za pomoci následujících 

opatření. 

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

1.3.1. Podpora propagačních akcí v oblasti sociálních a 

přidružených služeb  

1.3.2. Podpora informovaní veřejnosti o sociálních službách 

prostřednictvím místních médií 

1.3.3. Pravidelná aktualizace Katalogu sociálních služeb a 

přidružených služeb 

 

Název opatření: 1.3.1. Propagační akce v oblasti sociálních a přidružených 

služeb  

Charakteristika 

Opatření může být naplánováno za pomoci různých 

instrumentů. Mezi ně např. můžou patřit Dny sociálních služeb, 

Dny otevřených dveří u poskytovatelů služeb, distribuce 

tištěných materiálů s informacemi o dostupných službách, 

informace o službách na webu města Milovice.  

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení informovanosti o sociálních službách 

Mediální podpora poskytovatelů sociálních a přidružených 

služeb 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

15 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 
partner 
 

Poskytovatelé sociálních a přidružených služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 



Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb města Milovice na roky 2014 – 2017 

17 
 

 

Název opatření: 1.3.2.  Podpora informovaní veřejnosti o sociálních 

službách prostřednictvím místních médií 

Charakteristika Opatření  

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení dostupných informací o sociálních službách 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

V rámci tisku místního zpravodaje 

Předpokládané 

finanční zdroje 
V rámci rozpočtu města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

 

 

Název opatření: 1.3.3 Pravidelná aktualizace Katalogu sociálních a 

přidružených služeb 

Charakteristika 

V rámci procesu KPSS byl v Milovicích vytvořen Katalog 

sociálních a přidružených služeb. Tento dokument slouží 

k lepší informovanosti o dostupnosti služeb v Milovicích a 

okolí. V trámci tohoto opatření by se katalog služeb měl 

alespoň 2x ročně aktualizovat.  

Předpokládané 

dopady  

Informovanost obyvatel o sociálních službách 

Přehledný dokument shrnující služby  

 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Opatření bez finančních nákladů 
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Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
MěÚ Milovice, Sociální komise 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano  

 

 

 

SWOT ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ A PS ŠKOLSTVÍ 

Vize: 

Oblast sociálních a návazných služeb 

 Je zřízené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – cílová skupina 13 – 26 let. 

 V Milovicích pokračuje činnost Rodinného centra. 

 K dispozici je azylové bydlení pro matky s dětmi. 

 Existuje nabídka sociálně aktivizačních činností pro dysfunkční rodiny. 

 

Oblast občanské vybavenost 

 Veřejná prostranství jsou čistá, bezpečná a bezbariérová. 

 Město je propojeno prostřednictvím cyklostezek. 

 Město disponuje dostatečnou kapacitou MŠ a ZŠ 

 Město má k dispozici prostory pro NNO. 

 Milovice disponují dostupnými sportovišti, podporují sportovní oddíly. 

 Vyrůstají nová dětská hřiště. 
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SWOT Matice – Rodina, děti a mládež 

 

 SILNÉ STRÁNKY 

 

Činnost rodinného centra (10) 

Dotační systém města (6) 

Aktivita NNO (4) 

Předškolní vzdělávání (4) 

Komunikace s městem 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

 

NZDM (10) 

Koordinátor soc. politiky (8) 

Prostory - nedostatek zázemí (3) 

Azylové služby (3) 

Terénní služby (1) 

Soc. poradenství (1) 

Aktivity pro minority (1) 

Koordinátor sportovních aktivit (1) 

Přebytek nebezpečným míst 

Služby pro rodiny s dětmi 

Nečerpání fin. prostředků 

 

 PŘÍLEŽITOSTI 

 

Děti a mládež 7) 

Dotace EU (6) 

Síťování – FR za NNO ve městě (5) 

Územní plánování (5) 

Velká neziskovka (4) 

Lidské zdroje (2) 

Projektový pracovník 

 

 OHROŽENÍ 

 

Nedodržování plánů (8) 

Nedostatek financí (6) 

Nepodchycení – kriminality (5) 

Chybí vztahy/vykořeněnost (5) 

Nefungující místní partnerství (4) 

Nejistota financování (konec projektů EU) (1) 

Přerozdělování 

Upřednostnění represe před prevencí 

Fluktuace 
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SWOT analýza v oblasti Rodiny, dětí a mládeže vznikla v rámci stejnojmenné 

pracovní skupiny, která se spolupodílí na vytváření komunitního plánu obce Milovice. 

Účastníci pracovního setkání jsou zástupci jak odborných osob – poskytovatelů 

sociálních či návazných služeb, tak osob z řad široké veřejnosti.  

V průběhu setkání se nejprve vytvořila pro danou cílovou skupinu vize stavu v roce 

2015. Následně se zpracovávala samotná SWOT matice. Po vyplnění jednotlivých 

kvadrantů účastníci setkání podle důležitosti subjektivně ohodnotili jednotlivé návrhy. 

V jednom kvadrantu mohl každý účastník využít až tři hlasy.  

V oblasti silných stránek účastníci setkání vyzdvihují působení Rodinného centra 

Milovice, které podle účastníků kvalitně a dlouhodobě zajišťuje služby pro 

hodnocenou cílovou skupinu.  

Jako slabé stránky pracovní skupina identifikovala nepřítomnost Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež (NZDM), které bylo v rámci vize původně upřesněno na 

věkovou kategorii 13 – 26 let. Jako další významné zjištění vzešla absence 

koordinátora sociální politiky. Tato pozice by měla být obsazena prostřednictvím 

obce a měla by zajišťovat komplexní koordinaci aktivit souvisejících se sociálními 

službami, rodinnou politikou apod. 

Největší obavu účastníci setkání vyjádřili nad nedodržováním plánů. Jedná se 

zejména o strategické dokumenty, které jsou vytvářeny na úrovni města. Vysoký 

počet označení dostala také kategorie „nedostatek financí“, s čímž mohou souviset  

i končící projekty hrazené prostřednictvím EU, popřípadě změny ve financování 

sociálních služeb. 
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SWOT matice - školství 

 

 SILNÉ  STRÁNKY 

budoucí rozvoj města 

dostatek žáků pro MŠ, ZŠ a SŠ  

mladá věková struktura obyvatelstva 

hustá síť škol 

pro rekonstrukci ZŠ v Mladé dostatek místa na 

ZŠ  

finance na rozvoj ZŠ 

volná pracovní místa pro učitele, vychovatele a 

učitele specializované na poruchy učení, 

chování 

 SLABÉ STRÁNKY 

psycholog 

sociálně slabé rodiny 

nedostatek pracovních příležitostí 

nutnost dojíždět za prací 

nedostatek učitelů a bytů pro ně 

chybějící střední školství 

chybějící centrum volnočasových aktivit 

(DDM, ZUŠ) 

velké množství žáků a s tím související 

chybějící místa v ZŠ a MŠ 

 PŘÍLEŽITOSTI    

blízkost Prahy  

budoucí vlakové spojení na Mladou Boleslav 

rozvoj školství - základního, středního, 

zaměřeného na žáky se vzdělávacími 

poruchami 

rozvoj volnočasových aktivit 

průmyslová zóna - pracovní 

příležitosti                 

evropské fondy 

sportovní centrum, tankodrom - turistický ruch 

vhodná geologická poloha 

 HROZBY 

Finance (krize EU) 

příliv mladých- zvýšení počtu dětí 

infrastruktura- autobusy, městská 

doprava 

kriminalita, vandalismus 

nedostatek volnočasových aktivit - 

kriminalita mládeže 
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2. Souhrn cílů a opatření v oblasti PS Rodina, děti a mládež 
 

2.1. Minimalizace rizikového chování dětí a mládeže v Milovicích 

2.1.1. Rozvoj NZDM od 13 do 21 let 

2.1.2. Rozvoj Nízkoprahového zařízení pro děti od 8 do 13 let 

2.1.3. Preventivní aktivity pro podporu rodiny 

2.1.4. Podpora NNO zajišťující zájmové aktivity pro děti a mládež  

2.1.5. Programy prevence v oblasti závislostí a rizikového chování 

2.2. Rozvoj občanské vybavenosti a kvality života v Milovicích 

2.2.1. Zvýšení počtu pracovních příležitostí v Milovicích 

2.2.2. Rozvoj občanské vybavenosti a kvality života v Milovicích 

2.2.3. Čisté město 

2.2.4 Zajištění chátrajících a nebezpečných objektů 

2.3. Rozvoj školství v Milovicích 

2.3.1. Vybudování Integrované střední školy 

2.3.2. Vznik pobočky Pedagogicko – psychologické poradny v Milovicích 

2.3.3. Zajištění školního psychologa 
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Název opatření: 
2.1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 

13 do 21 let 

Charakteristika 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zahájilo v Milovicích 

svou činnost v září 2012. Poskytuje bezplatně služby 

především dětem a mládeži, ohrožených rizikovým chováním. 

Svojí nabídkou volnočasových aktivit a sociálních služeb se 

snaží intervenovat u jedinců, kteří se zpravidla označují jako 

neorganizovaná skupina.  

Celkem 58% lidí dotázaných v anketě se vyjádřilo, že jim tato 

služba pro rodiny s dětmi a mládeži v Milovicích chybí (služba 

byla zřízena až po ukončení ankety). 

O zřízení nízkoprahového zařízení usilovalo občanské 

sdružení Maminky dětem od roku 2011 (v listopadu 2011 

získalo registraci sociální služby). Od července 2012 začalo 

NZDM provozovat v prostorech ul. Komenského 582 (komerční 

prostory). Od města propůjčené prostory v ul. Lesní slouží jako 

poradenská místnost (pro NZDM jsou to prostory malé a 

nevhodné). V rámci zřízení nízkoprahového zařízení vznikla 

pracovní místa čtyř kontaktních pracovníků. Náplní jejich práce 

je zejména aktivní práce s rizikovou mládeží, ovlivňování 

postojů a hodnot dětí a mládeže, prevence rizikového chování, 

Název cíle: 
2.1.  Minimalizace rizikového chování dětí a mládeže v 

Milovicích 

Krátký popis cíle: 

Cíl reaguje na zvýšený výskyt rizikového chování dětí a 

mládeže v Milovicích. Prostřednictvím jednotlivých opatření se 

snaží na uvedenou problematiku komplexně reagovat, a to 

prostřednictvím preventivních opatření na několika úrovních    

(v závislosti na věku, stupni ohrožení, místa intervence atd.) 

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

2.1.1. Rozvoj NZDM od 13 do 21 let  

2.1.2. Rozvoj NZDM od 8 do 13 let  

2.1.3. Preventivní aktivity pro podporu rodiny  

2.1.4. Podpora NNO zajišťující zájmové aktivity pro děti  
         a mládež  
 
2.1.5. Programy prevence v oblasti závislostí a rizikového   
          chování 
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drogové problematiky, alkoholismu i vandalismu páchaného 

dětmi aj. 

Vznik NZDM vytváří bezpečné zázemí pro děti a mládež 

v období dospívání a má velký potenciál v oblasti prevence 

kriminality mládeže. 

NZDM mohou neorganizované děti i mládež bezplatně kdykoliv 

navštěvovat a trávit zde svůj volný čas, popř. řešit své 

problémy  

s odborníky. Velkou předností služby je nízkoprahovost – tedy 

bezplatný vstup, otevírací doba vhodná pro uživatele služby a 

anonymita. 

Cílem tohoto opatření je podpořit rozvoj nově zřízeného NZDM 

finanční podporou na provoz zařízení a mzdové náklady čtyř 

kontaktních pracovníků od prosince 2013, kdy již nebude 

projekt hrazen z IP Středočeského kraje.   

Předpokládané 

dopady  

Snížení výskytu sociálně rizikového chování u dětí a mládeže. 

Nová nabídka volnočasových a sociálních aktivit pro rizikovou 

mládež. 

Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti rizikových rodin, 

dětí a mládeže. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

2 200 000 Kč/ rok (provoz zařízení a mzdové náklady 4 

kontaktních pracovníků) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Od července 2012 do listopadu 2013 projekt hrazen z IP 

Středočeského kraje ve výši 3 400 000 Kč. Po skončení 

projektu – Dotace MPSV, Středočeský kraj, Město Milovice, 

Nadace a nadační fondy 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Cca 200 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 

Maminky dětem o.s. - zřizovatel a provozovatel 

Nízkoprahového zařízení v Milovicích 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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Název opatření: 2.1.2. Rozvoj Nízkoprahového zařízení pro děti od 8 do 13 

let 

Charakteristika 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 8 do 13 let zahájilo 

v Milovicích svou činnost v září 2012. Poskytuje bezplatně 

služby především dětem a mládeži, ohrožených rizikovým 

chováním. Svojí nabídkou volnočasových aktivit a sociálních 

služeb se snaží intervenovat u jedinců, kteří se zpravidla 

označují jako neorganizovaná skupina.  

Do budoucna bude vzhledem k vysokému počtu dětí v dané 

věkové kategorii potřeba těchto zařízení po Milovicích více. 

Současné NZDM nabízí služby pouze dětem starším 13 let. Je 

tu ovšem velká poptávka od dětí mladších cca od 8 let, které 

by podobný klub také přivítaly. 

Celkem 58% lidí dotázaných v anketě se vyjádřilo, že jim tato 

služba pro rodiny s dětmi a mládeži v Milovicích chybí. 

Vznik NZ pro děti od 8 let vytvoří bezpečné zázemí pro děti a 

má velký potenciál v oblasti prevence kriminality mládeže. 

NZ mohou neorganizované děti bezplatně kdykoliv 

navštěvovat a trávit zde svůj volný čas, popř. řešit své 

problémy s odborníky. Velkou předností služby je 

nízkoprahovost – tedy bezplatný vstup, otevírací doba vhodná 

pro uživatele služby a anonymita. 

Podpořit vznik provoz zařízení D-klubu, otevřeného od dubna 

2013 v ul. Lesní č.p.619, Milovice-Mladá pro děti od 8 do 13 

let, finanční podporou na provoz zařízení a mzdové náklady 

čtyř kontaktních pracovníků od roku 2014.   

 

Předpokládané 

dopady  

Snížení výskytu sociálně rizikového chování u dětí. 

Nová nabídka volnočasových a sociálních aktivit věkovou 

skupinu dětí 8-13 let. 

Rozvoj multidisciplinární spolupráce v oblasti rizikových rodin, 

dětí a mládeže. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

2 200 000 Kč/ rok (provoz zařízení a mzdové náklady 4 

kontaktních pracovníků) 
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Předpokládané 

finanční zdroje 

Dotace MPSV, Středočeský kraj, Město Milovice, Nadace a 

nadační fondy 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Cca 200 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 

Maminky dětem o.s. - zřizovatel a provozovatel 

Nízkoprahového zařízení v Milovicích 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

Název opatření: 2.1.3. Preventivní aktivity pro podporu rodiny 

Charakteristika 

V současnosti se často řeší rizikové chování dětí a mládeže 

(vandalismus, problematika závislostí, agresivního chování, 

intolerantního chování apod.), která nemá v Milovicích žádné 

zájmové kroužky, využití volného času, nemá vytvořen vztah 

ke svému městu, neboť zde s rodinou bydlí krátkou dobu, 

navštěvuje školy v jiných městech a kamarády má jinde. 

Podle zkušeností je vhodné začít s preventivními programy již 

u dětí předškolního věku. I tak bude trvat alespoň 10 let, než 

dorostou ti, kteří jsou momentálně náctiletí, nepodchycení a 

tudíž rizikovější skupinou. 

Preventivními programy na podporu celé rodiny a dětí se od 

roku 2004 zabývá Maminky dětem o.s. (provozovatel 

Rodinného centra Milovice). Mimo jiné řeší sociální izolaci 

rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, jejich vzdělávání, 

poradenství – o výchově dětí, laktační poradna, speciálně – 

pedagogická poradna, psychologické besedy, předporodní 

kurzy a kurzy řešící partnerské vztahy. Od roku 2011 děti 

mladšího školního věku mohou navštěvovat pravidelné 

volnočasové aktivity. Jednotlivé akce pořádané pro celé rodiny 

(organizace usiluje i o aktivní zapojení samotných rodičů), jim 

pomohou vytvořit si pevný vztah k městu.  

Podpořit RC zachováním stávajících prostor (pronajímaných 

městem) a každoroční finanční podporou na pravidelný provoz. 

Předpokládané 

dopady 

Včasné řešení výchovných i partnerských krizí - preventivní 

působení ovlivňující nižší rozvodovost. 

Prevence sociální izolace rodičů a dětí – nižší riziko 
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Název opatření: 
2.1.4. Podpora NNO zajišťujících zájmové aktivity pro děti 

a mládež 

Charakteristika 

Mládež, která byla od malička zvyklá navštěvovat různé 

zájmové kroužky a jednotlivé kulturní či společenské akce, má 

menší náchylnost k rizikovému chování. Zde bychom rádi 

vyzdvihli organizace, které se věnují zájmové činnosti pro děti 

– nestátní neziskové organizace se zaměřením sportovním, 

kulturním, jazykovým, dále i Víceúčelové kulturní zařízení 

Milovice a spoustu jednotlivců zajišťujících jednotlivé akce pro 

rodiny, děti či mládež. 

Z důvodu cíle snížení prekriminality a kriminality, je nutné 

podchytit stávající děti a mládež - vytvořit pro ně zajímavou 

alternativu v oblasti trávení volného času. 

Vytvořit dostatečnou nabídku zájmových kroužků. 

Vybudovat nová hřiště, sportoviště pro náctileté. 

Pořádat akce cílené na tuto věkovou skupinu. 

Zajistit vznik domu dětí a mládeže se zájmovými kroužky i pro 

alkoholismu žen a násilí na dětech. 

Vzdělávání dospělých a zájmové činnosti pro celé rodiny. 

Vytvoření vztahu k městu Milovice. 

RC vytváří pracovní místa především pro ženy na a po 

rodičovské dovolené 

Předpokládaná výše 

finančních nákladů 
min. 250 000,- /rok  

Předpokládané 

finanční zdroje 

Vícezdrojové financování – MPSV ČR, ÚP ČR, Středočeský 

kraj, Město Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
9 000 osob (kontaktů)/ ročně 

Předpokládaný 

partner 

Maminky dětem o.s. - zřizovatel a provozovatel Rodinného 

centra Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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náctileté nebo komunitního domu, který bude nabízet pestrou 

nabídku volnočasových aktivit a sociálních služeb pro všechny 

věkové kategorie dětí a mládeže pod jednou střechou.  

Podpořit NNO poskytnutím prostor pro jejich činnost a 

každoroční finanční podporou na pravidelnou činnost či 

jednotlivé akce. 

Předpokládané 

dopady  

Snížení sociálně rizikového chování u dětí a mládeže 

Preventivní působení  

Nová nabídka aktivit pro rizikovou mládež 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Cca 3 000 000 Kč ročně (provoz Městského domu pro děti a 

mládež) 

Cca 2 000 000 Kč ročně (podpora NNO) 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Dotace MŠMT, Dotace MOSV, Dotace Středočeský kraj, 

Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Děti a mládež v Milovicích 

Předpokládaný 

partner 
Organizace poskytující zájmové a volnočasové aktivity 

Jedná se o novou 

službu či program  

částečně ANO – fungující NNO; NE – DDM nebo komunitní 

dům 

  

Název opatření: 
2.1.5. Programy prevence v oblasti závislostí a rizikového 

chování 

Charakteristika 

Za největší problém v Milovicích obyvatelé považují drogy 

(50%), kriminalitu (42%) a alkoholismus (24%). 

Prevence v oblasti závislostí a rizikového chování by proto i 

nadále měla být samozřejmou součástí programů škol. 

Prevence u dětí a mládeže – osvěta na školách, programy 

primární prevence, dostatek volnočasových aktivit, návštěvy 

policistů v MŠ a ZŠ. 
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Vytipování problémových budov – spolupráce s Policií ČR 

na lokaci a eventuálních dalších řešeních.  

Preventivní opatření v oblasti užívání alkoholu dětmi a 

mladistvými (kontroly zábavních podniků) 

Zajištění lepší spolupráce s NNO zabývajícími se prevencí 

(např.  o.s. Semiramis). 

Zajištění vymahatelnosti Vyhlášky o zákazu pití alkoholu 

na veřejnosti do 100 m od školských zařízení. 

Předpokládané 

dopady  

Snížení rizikového chování dětí a mládeže. 

Preventivní působení v oblasti závislostí a rizikového chování 

(látky - OPL, alkohol atd. činnosti – např. gambling). 

Zvýšení kvality života obyvatel města Milovice. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Především se jedná o systémová opatření, tedy bez finančních 

nákladů. 

Předpokládaný 

počet uživatelů  Děti a mládež v Milovicích 

Předpokládaný 

partner 

Městská policie, školská zařízení, Nízkoprahové zařízení, 

Středočeský kraj, NNO 

Jedná se o novou 

službu či program  
částečně ANO 

 

Název cíle: 
2.2. Rozvoj občanské vybavenosti a kvality života v 

Milovicích 

Krátký popis cíle: 

Cíl reaguje na chybějící či nedostatečné služby pro občany 

města Milovic. Návrhy opatření jsou sestaveny na základě 

dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo více než 550 

osob.  

Jednotlivá opatření zasahují do různých oblastí života 

v Milovicích. Jedná se o velice široké téma, od problematiky 

zaměstnanosti až po úklid města. 
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Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

2.2.1 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v Milovicích  

2.2.2  Rozvoj občanské vybavenosti v Milovicích 

2.2.3 Čisté město 

2.2.4 Zajištění chátrajících a nebezpečných objektů  

 

Název opatření: 2.2.1. Zvýšení počtu pracovních příležitostí v Milovicích 

Charakteristika 

Jako největší problém Milovic vidí celkem 61% dotázaných 

osob nezaměstnanost. Velmi malá nabídka pracovních míst 

přímo v Milovicích nutí většinu obyvatel za prací dojíždět do 

jiných měst.  

Vytvořit pracovní místa.  

Město by mělo aktivně podporovat vznik pracovních míst 

především pro ženy (např. prostřednictvím projektů ESF OPL 

LZZ). 

Podpora podnikatelů (např. reklama zdarma na webu města a 

v místním tisku, zvýhodněné pronájmy apod.). 

Zaměstnání zde těžko hledají především ženy – matky, 

vytvářet pracovní nabídku především pro ně – částečné 

úvazky. Možnost využití prostředků z Operačních programů 

EU. 

Zajištění kvalitních komunikací k průmyslovým zónám. 

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení počtu pracovních míst přímo v Milovicích. 

Zvýšení zaměstnanosti 

Předpokládaný 

partner 

Město Milovice, NNO, ÚP ČR 

Jedná se o novou 

službu či program  
částečně ANO 
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Název opatření: 2.2.2. Rozvoj občanské vybavenosti a kvality života v 

Milovicích 

Charakteristika 

V anketě se obyvatelé vyjadřovali i k tomu, co jim v Milovicích 

chybí: 

koupaliště (85%) 

dětské hřiště (48%) - zaměřené na věkovou kategorii 

náctiletých 

- oplocené a udržované správcem 

- zajímavosti na chodnících (skákací panák, vložené 

jinak barevné kostky – cestička) 

cyklostezky (33%) a in-line stezky (33%) - hlavně do Lysé 

nad Labem 

úklid veřejných prostor (20%) (viz Opatření 2.2.3.) 

kryté sportoviště (21%) - využít školní hřiště u nové ZŠ, 

školní hřiště do 21 hod. otevřeno, mělo by sloužit i pro 

veřejnost 

veřejné WC (11%) - chybí euroklíče u veřejných WC 

(nádraží, MěÚ …). Viz problematika bezbariérovosti PS Senioři 

a osoby se ZP 

vzdělávání dospělých (10%)- spolupráce MěÚ a Úřadu práce 

– místnost pro vzdělávání a rekvalifikace, zvýšení vzdělanosti 

především jazykové a počítačové gramotnosti 

lavičky (9%) - Balonka, Rakouský tábor, ul. Ostravská 

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení kvality života ve městě 

Podpora volnočasových aktivit občanů. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Finanční náklady vzhledem k množství a různorodosti opatření 

nejsou vyčísleny 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Fondy EU, Středočeský kraj, Rozpočet města Milovice, státní 

rozpočet 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 
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Předpokládaný 

partner 
Město Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
částečně ANO 

 

Název opatření: 2.2.3. Čisté město  

Charakteristika 

Cílem opatření je zajištění pravidelného úklidu, čistoty 

veřejných prostranství a dostatku kontejnerů a kontejnerových 

stání ve městě. Úklid Milovic 2x ročně ve spolupráci s NNO a 

občany 

Pravidelný úklid hromadných skládek 

- pravidelně kontrolovat, pokutovat, likvidovat  

- zabránit příjezdu na cesty do lesa, kde se opakovaně 

tvoří skládky 

Pravidelný úklid kolem chodníků a silnic 

- děti ze škol – tam, kde se schází 

- lidé na veřejně prospěšné práce 

Čisto za Vaším psem 

- Zajistit koše se sáčky na psí exkrementy 

- Pokutovat znečišťování prostředí psími exkrementy 

Revize kontejnerů 

- zvýšení či snížení počtu dle potřeb na jednotlivých 

místech 

- tříděný odpad – mapa míst, kde jsou 

- přidat kontejnery na elektroodpad, na textil 

Postavit zídky kolem kontejnerů 

- zabezpečení proti větru, estetické hledisko 

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení čistoty města. 

Snížení zdrojů, odkud se odpady šíří. 



Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb města Milovice na roky 2014 – 2017 

33 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Opatření bez vyčíslení finančních nákladů 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet Města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, NNO, Městská policie a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 

 

Název opatření:  2.2.4. Zajištění chátrajících a nebezpečných objektů 

Charakteristika 

Cílem opatření je zabezpečení chátrajících budov proti 

vniknutí. Opatření bude naplňováno prostřednictvím 

následujících aktivit.  

Kontaktovat majitele budov a vyzvat je k opravě nebo 

zabezpečení nebezpečných objektů. 

Předpokládané 

dopady  

Ochrana dětí před úrazy. 

Snížení kriminality a vandalismu. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Finanční náklady jsou odvislé na základě řešení jednotlivých 

případů, tudíž u opatření nejsou vyčísleny finanční prostředky 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Rozpočet města Milovice, soukromé zdroje vlastníků 

nemovitostí 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, majitelé příslušných objektů 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ne 
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Název opatření: 2.3.1.  Vybudování Integrované střední školy 

Charakteristika 

Vytvoření středního školství (obory ukončené výučním listem i 

obory ukončené maturitou), které se nacházejí na středních 

školkách ve Středočeském kraji, popřípadě v Praze a o jejichž 

obory je zájem. Vytvoření detašovaného pracoviště těchto 

škol ve společné budově. 

Předpokládané 

dopady  

Vytvoření středního stupně školství 

Možnost studia žáků ZŠ Milovic i okolních vesnic 

Vytvoření nových pracovních míst pro pedagogické i 

nepedagogické pracovníky 

Propagace Milovic, příliv nových investorů 

Udržení obyvatel ve městě  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

 

Opatření bez vyčíslených nákladů 

 

 Název cíle: 2.3. Rozvoj školství v Milovicích 

Krátký popis cíle: 

Vzhledem k vysokému nárůstu počtu obyvatel Města Milovice 

(především mladých dospělých a rodin s dětmi) a nutnosti 

řešení přirozených důsledků této situace na poptávku služeb 

v oblasti školství reaguje tento cíl několika opatřeními na 

zlepšení stávající situace.   

Jedná se o opatření (např. Vybudování Integrované střední 

školy), které umožní městu Milovice řešit a pracovat na trvale 

udržitelném rozvoji své obce.  

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

  

2.3.1.  Vybudování Integrované střední školy 

2.3.2.  Vznik pobočky Pedagogicko – psychologické     

poradny v Milovicích 

2.3.3.  Zajištění služeb školního psychologa  
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Předpokládané 

finanční zdroje 

Vícezdrojové financování - MŠMT, fondy EU, rozpočet 

Středočeského kraje a města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Cca 250 uživatelů při plné kapacitě 

Předpokládaný 

partner 
Střední školy ve Středočeském kraji a v Praze, město Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název opatření: 2.3.2. Vznik pobočky pedagogicko–psychologické  

poradny v Milovicích 

Charakteristika 

Využití detašovaného pracoviště v Lysé nad Labem pro 1-2 

denní práci v Milovicích. 

PPP pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí 

předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež 

zpravidla ve věku od 3 do 19 let). PPP zajišťuje odborné 

psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, 

studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním 

a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, 

sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. 

PPP SK poskytuje diagnostickou, intervenční, reedukační, 

terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště 

dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či 

výukovými obtížemi, zajišťuje psychologické poradenství při 

volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních 

situacích a obdobích. Zpracovává odborné podklady pro 

správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech 

stanovených školskými předpisy; poskytuje informační a 

metodickou pomoc školám, pedagogickým pracovníkům 

(zejména výchovným poradcům); podílí se na aktivitách 

souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů. Zajišťuje 

regionální diagnostiku a podklady pro edukační plány pro 

nadané děti a žáky. Pro realizaci ne nutno: 

 Zahájit jednání se stávající poradnou v Nymburku o 

zřízení pobočky v Milovicích 

 Zajistit prostory pro PPP (např. v nové ZŠ v ul. 

Komenského – místo 1 kabinetu). 
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 Zajistit psychologa/y na plný úvazek. 

Předpokládané 

dopady  

Rychlejší vyšetření žáků ZŠ a MŠ a úkoly s tím spojené 

Efektivnější spolupráce PPP a ZŠ, MŠ a rodičů 

Jednodušší dostupnost PPP pro rodiče a děti  

Odlehčení náporu PPP v Nymburce 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Na základě nákladů pracovních úvazků pracovníků PPP 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Vícezdrojové financování - MŠMT, fondy EU, Příspěvky 

zřizovatele – Středočeský kraj, Rozpočet města Milovice. 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
120 – 240 uživatelů/rok (3 uživatelé/den) 

Předpokládaný 

partner 

PPP Nymburk a pobočka PPP Lysá nad Labem, město 

Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název opatření: 2.3.3.  Zajištění školního psychologa 

Charakteristika 

Cílem tohoto opatření je poskytnou ZŠ a MŠ v Milovicích 

školního psychologa, jehož náplní je: 

Psychologická pomoc žákům, kteří se špatně adaptují na 

výchovně vzdělávací proces, mají osobnostní či rodinné 

problémy atd. Provádění psychologické diagnostiky 

výukových, výchovných či osobnostních problémů a návrh 

možnosti řešení situace. Poskytování krizové intervence 

žákům v tíživé životní situaci. 

Práce s třídními kolektivy. Pomoc s diagnostikou třídního a 

školního klimatu, podílí se na vytváření aktivit potřebných 

k práci s třídními kolektivy. 

Pravidelná skupinová podpůrně-terapeutická práce 

s dětmi, která je zaměřena cestou sebepoznání a 

seberozvoje. 

Spolupráce s rodinou - Psychologické poradenství a 
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podpůrně-psychologické vedení jak žáků, tak jejich rodin, a to 

zejména v případech osobnostních, rodinných, výukových či 

sociálních problémů. 

Metodická a konzultační pomoc, vzdělávání učitelů. 

Konzultace a pomoc při  výchovných a výukových problémech 

jejich žáků a návrh řešení. 

Individuální psychologické poradenství. Pomoc s řešením 

osobnostních potíží souvisejících s výkonem profese učitele.  

Skupinová podpůrně-terapeutická práce s učiteli. 

Spolupráce s výchovnými poradci a školními metodiky 

prevence, ale také s učiteli a ostatními pedagogickými 

pracovníky. 

Spolupráce s  odborníky a institucemi (pedagogicko-

psychologické poradny, střediska výchovné péče, kliničtí 

psychologové, psychiatři, zařízení sociálních služeb atd.) 

Předpokládané 

dopady  

Jednodušší a rychlejší s žáky MŠ, ZŠ a jejich rodiči 

Pomoc pedagogům při řešení pedagogicko – psychologických 

problémů 

Snížení výskytu rizikového chování 

Podpora rodin s edukací dětí 

Pomoc obyvatelům Milovic (v případě spolufinancování 

městem) 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

1 úvazek cca 400 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

1. alternativa – ZŠ a MŠ 

2. alternativa – ZŠ a město Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Dopady  - personál školy, školní kolektivy, jednotliví žáci 

Předpokládaný 

partner 
ZŠ Milovice, Město Milovice, PPP Nymburk 
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SWOT ANALÝZA V OBLASTI PS Senioři a osoby se ZP 

Vize: 

 Jsou zajištěné komplexní ambulantní a terénní služby pro seniory a osoby se ZP 

 Jsou vytvářeny podmínky pro zaměstnávání osob se ZP 

 Město postupně realizuje bezbariérové úpravy 

 Existují funkční domy s pečovatelskou službou 

 Je podporována spolková činnost seniorů a osob se ZP 

 

SWOT MATICE 

 SILNÉ STRÁNKY 

Činnost CSZS Poděbrady, o.p.s. 

Aktivní seniorské skupiny 

Mladá populace v Milovicích 

Dobrá dostupnost města pro regionální služby 

Nárůst finančních prostředků v rozpočtu města 

 SLABÉ STRÁNKY 

Rozdělování finančních prostředků pro zájmové 

činnosti seniorů 

Bariérové překážky ve městě 

Nízký počet bytů zvláštního určení 

 

 

 

 PŘÍLEŽITOSTI 

Rozvoj spolkové činnosti seniorů 

Zaměstnávání osob se ZP 

Rozvoj edukačních programů pro seniory 

Podpora pečujících rodin 

Preference ambulantních a terénních služeb 

Spolupráce s ÚP ČR KoP Nymburk 

 

 OHROŽENÍ 

Možné zanedbání seniorů jako minoritní skupiny 

ve městě 

Špatná úroveň realizace sociální práce na obci 

(město je závislé na Lysé nad Labem) 
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3. Souhrn cílů a opatření v oblasti PS Senioři a osoby se ZP 

 

3.1. Udržení a rozvoj služeb pro seniory a osoby se ZP 

3.1.1. Podpora pečovatelské služby (Centrum osobní hygieny, terénní pečovatelská 

služba) 

3.1.2. Podpora služeb denního stacionáře pro seniory v Milovicích 

3.1.3. Rozšíření počtu pečovatelských bytů pro seniory a osoby se ZP 

3.1.4. Rozvoj tísňové péče v Milovicích  

3.1.5. Podpora služeb Domova Mladá 

3.2. Rozvoj bezbariérovosti ve městě Milovice 

3.2.1. Vytvoření skupiny pro bezbariérovost města 

3.2.2. Zabezpečení nízkopodlažního autobusu MHD 

3.2.3. Návrh bezbariérových tras v Milovicích 

3.2.4. Vytipování míst a vybudování nových bezbariérových WC  

3.3. Služby pro osoby se ZP/ rodiny dětí se ZP 

3.3.1. Podpora služeb rané péče v Milovicích 

3.3.2. Podpora osobní asistence pro osoby se ZP v Milovicích 

3.3.3. Podpora zaměstnanosti osob se ZP v Milovicích 

3.4. Volný čas Seniorů a osob se ZP 

3.4.1. Vytvoření podmínek pro rozvoj a financování volnočasových aktivit pro seniory 

3.4.2. Podpora klubových činností a svépomocných skupin osob se ZP v Milovicích 
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Název cíle: 3.1.  Udržení a rozvoj služeb pro seniory a osoby se ZP 

Krátký popis cíle: První cíl v této oblasti reaguje na poptávku po službách 

určených seniorům a osobám se ZP. Jedná se jak o služby 

ambulantní, terénní tak pobytové. V současné době je nabídka 

služeb v této oblasti dostatečně a kvalitně pokryta a proto je 

nutné v příštích letech podporovat udržení těchto služeb 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

3.1.1. Podpora pečovatelské služby  

3.1.2. Podpora služeb denního stacionáře pro seniory 

v Milovicích 

3.1.3. Rozšíření počtu pečovatelských bytů pro seniory a 

osoby se ZP 

3.1.4. Rozvoj tísňové péče v Milovicích 

3.1.5. Podpora služeb Domova Mladá 

 

Název opatření: 3.1.1. Podpora pečovatelské služby (Centrum osobní 

hygieny, terénní pečovatelská služba) 

Charakteristika 

Ambulantní i terénní formu pečovatelské služby (centrum 

osobní hygieny, terénní pečovatelská služba) ve městě 

Milovice zajišťuje CSZS Poděbrady o.p.s. Cílem pro příští 

období je tyto služby udržet a podporovat je na základě již 

uzavřené smlouvy mezi městem a poskytovatelem.  

Předpokládané 

dopady  

Dostupnost služeb sociálních služeb pro seniory a osoby se 

ZP v Milovicích. 

Podpora života seniorů mimo ústavní zařízení. 

Podpora schopností seniorů v domácím prostředí. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

1 000 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Dotace MPSV ČR, Středočeský kraj, Rozpočet město Milovice, 

platby uživatelů služeb 

Předpokládaný 100 uživatelů/ rok 
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počet uživatelů  

Předpokládaný 

partner 
CSZS Poděbrady o.p.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 

 

Název opatření: 3.1.2. Podpora služeb denního stacionáře pro seniory v 

Milovicích 

Charakteristika 

Denní stacionář v Milovicích poskytuje ambulantní služby 

seniorům a osobám se ZP. Služby stacionáře pro seniory jsou 

určeny seniorům, kteří bydlí se svými blízkými doma, ale přes 

den, kdy se o ně jejich rodiny nemohou  postarat, potřebují mít 

zajištěnou pomoc, podporu a kontakt s druhými lidmi. 

Předpokládané 

dopady  

Odlehčení pečujícím osobám. 

Omezení nutnosti využití zařízení ústavní péče. 

Vedení plnohodnotného života seniorů a osob se ZP 

v Milovicích. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

V rámci dotace pro CSZS Poděbrady o.p.s. 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Dotace MPSV Středočeský kraj, platby uživatelů služeb, 

Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
10 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
CSZS Poděbrady o.p.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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Název opatření: 3.1.3. Rozšíření počtu pečovatelských bytů pro seniory a 

osoby se ZP 

Charakteristika 

Pečovatelské byty jsou byty zvláštního určení. Jsou určeny pro 

seniory nad 75 let, popřípadě pro osoby se zdravotním 

postižením, které splňují podmínky dané zákonnou normou.   

Předpokládané 

dopady  

Nárůst počtu pečovatelských bytů v Milovicích. 

Kvalitní bytové zázemí pro osoby vysokého věku, či osoby se 

ZP. 

Uspokojení poptávky obyvatel města po pečovatelských 

bytech. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Bez finančního vyčíslení 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice, dotace MMR 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 10 bytů 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, soukromí investoři 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název opatření: 3.1.4. Rozvoj tísňové péče v Milovicích 

Charakteristika 

Tísňová péče je komplexní sociální služba, jejímž hlavním 

cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i 

zdravotně postižených lidí.  Hlavním přínosem této služby je 

zejména to, že dodává seniorům i zdravotně postiženým lidem 

pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím 

jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání 

a v jejich vlastním, přirozeném prostředí. 

Předpokládané 

dopady  

Možnost setrvání seniorů a osob se ZP v domácím prostředí. 

Pomoc pečujícím rodinám. 
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Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Provoz zařízení cca 500 Kč/ měsíc 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Dotace MPSV ČR, platby uživatelů služby -  PnP 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 10 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
Život 90 o.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název opatření: 3.1.5. Podpora služeb Domova Mladá 

Charakteristika 

Domov Mladá je p.o. Středočeského kraje. V současné době 

poskytuje několik sociálních služeb, jedná se o Domov pro 

osoby se ZP a denní stacionář pro osoby se ZP. Cílem je 

podpora klientů (obyvatel města Milovice), kteří uvedené 

služby využívají.   

Předpokládané 

dopady  

Podpora obyvatel města se ZP. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

5 000 Kč/ uživatel/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

Dotace MPSV ČR, Dotace Středočeský kraj, Platby uživatelů 

sociálních služeb 

Předpokládaný 

počet uživatelů  

Kapacita Domova pro osoby se ZP – 65 osob, Denní stacionář 

5 osob 

Předpokládaný 

partner 
Středočeský kraj, Domov Mladá 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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Název cíle: 3.2. Rozvoj bezbariérovosti ve městě Milovice 

Krátký popis cíle: V rámci plánování sociálních služeb byla často probírána 
otázka bezbariérovosti v Milovicích. Následující opatření se 
snaží reagovat na zjištěné potřeby obyvatel. 
 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

3.2.1. Vytvoření skupiny pro bezbariérovost města 

3.2.2. Zabezpečení nízkopodlažního autobusu MHD 

3.2.3. Vytvoření plánu bezbariérových tras v Milovicích 

3.2.4. Vytipování míst a vybudováníí nových bezbariérových 

WC ve městě 

 

Název opatření: 3.2.1. Vytvoření skupiny pro bezbariérovost města 

Charakteristika 

Cílem tohoto opatření je vytvoření skupiny osob, která se bude 

pravidelných intervalech vyjadřovat ke stavu bezbariérovosti ve 

městě Milovice. Tato skupina by ideálně měla být složena ze 

zástupců osob na vozíku, osob se sníženou pohybovou 

schopností, nevidomých či slabozrakých, seniorů, osob matek 

s dětmi apod. Předpokládaná velkost skupiny se pohybuje 

mezi 5-7 osobami.  

Předpokládané 

dopady  

Snížení počtu bariérových míst v Milovicích. 

Zapojení občanů obce do rozhodovacích procesů. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Opatření bez finančních nákladů 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
Skupina pro bezbariérovost 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 
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Název opatření: 3.2.2. Zabezpečení nízkopodlažního autobusu MHD 

Charakteristika 

Cílem opatření je ve spolupráci s příslušným dopravním 

podnikem zajistit nízkopodlažní autobus zajišťující MHD ve 

městě. 

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení kvality dopravní obslužnosti. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Dotační programy EU, Město Milovice 

Předpokládané 

finanční zdroje 

ROP Středočeský kraj, rozpočet dopravce, Rozpočet města 

Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

 

Název opatření: 3.2.3.  Návrh bezbariérových tras v Milovicích 

Charakteristika 

Cílem tohoto opatření je aktualizovat plán bezbariérových tras 

ve městě  

Milovice a postupně za pomoci prostředků z Národního 

programu mobility jednotlivé úpravy ve městě realizovat. 

Bezbariérové úpravy nejsou určené jen osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Týkají se i občanů pokročilého 

věku, těhotných žen a osoby doprovázející dítě v kočárku nebo 

dětí do tří let. 

Předpokládané 

dopady  

Rozšíření bezbariérových úseků ve městě. 

Možnost využití externích finančních prostředků. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Bez finančního vyčíslení 
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Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice, Národní rozvojový plán mobility 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, sociální komise, skupina pro bezbariérovost 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 

 
 

Název opatření: 3.2.4. Vytipování míst a vybudování nových 

bezbariérových WC ve městě 

Charakteristika 

Toto opatření reaguje na výsledky dotazníkového šetření, kde 

občané požadovali zvýšení dostupnosti bezbariérových WC na 

území obce. Realizace opatření může být navázána na 

distribuci tzv. Euroklíčů.  

Předpokládané 

dopady  

Zvýšení počtu bezbariérových WC ve městě. 

Zvýšení kvality života osoby se ZP, respektive seniorů.  

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Bez finančního vyčíslení 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice, ROP Střední Čechy 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
Obyvatelé města Milovice 

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ano 
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Název cíle: 3.3. Služby pro osoby se ZP/ rodiny dětí se ZP 

Krátký popis cíle: Tento cíl reaguje na potřeby osob se ZP, respektive osob 

pečujících o člověka se ZP, které byly v rámci procesu 

plánování sociální a přidružených služeb v Milovicích zjištěny.  

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

3.3.1. Podpora služeb rané péče v Milovicích 

3.3.2. Podpora osobní asistence v Milovicích 

3.3.3. Podpora zaměstnanosti osob se ZP v Milovicích 

 

Název opatření: 3.3.1. Podpora služeb rané péče v Milovicích 

Charakteristika 

Služby rané péče jsou poskytovány rodinám s dětmi se ZP. 

Cílem služby je poskytnutí souboru preventivních opatření 

s cílem snížení dopadu zdravotního postižení na život dítěte a 

jeho rodiny. 

Předpokládané 

dopady  

Snížení rizik vyplývajících ze zdravotního postižení. 

Podpora inkluzivních opatření. 

Zvýšení kvality života dětí se ZP a jejich rodin. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Příspěvek 5000 Kč/ rodina 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
5 rodin/ rok 

Předpokládaný 

partner 

RP při Oblastní charitě Kutná Hora, Raná péče Tamtam, Raná 

péče EDA 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ne 
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Název opatření: 3.3.2.  Podpora osobní asistence pro osoby se ZP v 

Milovicích 

Charakteristika 

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se 

zdravotním postižením překonávat jejich nepříznivou sociální 

situaci způsobenou změnou zdravotního stavu, a to 

prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten 

uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a 

pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně 

zapojit do běžného života. 

Předpokládané 

dopady  

Podpora integrace do běžných životních aktivit. 

Podpora při osamostatňování uživatelů. 

Pomoc rodině. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

42 000 – 120 000 Kč osoba/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Dotace MPSV ČR, platby uživatelů služeb 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
5 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
CSZS Poděbrady o.p.s., Hever, o.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ne 

 

Název opatření: 3.3.3. Podpora zaměstnanosti osob se ZP v Milovicích 

Charakteristika 

Opatření bude naplňováno prostřednictvím: 

zvýšení počtu chráněných pracovních míst, 

komunikace s místními zaměstnavateli, 

spolupráci s KoP ÚP, 

podpora vzdělávání a rekvalifikací. 
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Předpokládané 

dopady  

Zvýšení zaměstnanosti osob se ZP. 

Udržení a rozvoj pracovních kompetencí. 

Aktivizace osob se ZP. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

Bez finančního vyčíslení 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Strukturální fondy EU, KoP ÚP ČR Lysá nad Labem 

Předpokládaný 

počet uživatelů 
20 osob/ rok 

Předpokládaný 

partner 

KoP ÚP ČR Lysá nad Labem, Město Milovice, NNO, 

zaměstnavatelé v regionu 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název cíle: 3.4. Volný čas Seniorů a osob se ZP 

Krátký popis cíle: Prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a zájmových 
aktivit je rozvíjen plnohodnotný a aktivní život seniorů a osob 
se ZP. Aktivizační činnosti a klubová činnost je pro aktivní 
seniory velice důležitá část života, zprostředkovávají se 
společenské kontakty a kontakt se společenským prostředím. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

3.4.1. Vytvoření podmínek pro rozvoj a financování  
           volnočasových  aktivit pro seniory 
3.4.2.  Podpora klubových činností a svépomocných skupin  
           osob se ZP v Milovicích 

 

Název opatření: 3.4.1. Vytvoření podmínek pro rozvoj a financování    

volnočasových aktivit  pro seniory 

Charakteristika 

Cílem opatření je vytvoření podmínek pro jasné financování 
organizací, které se podílejí na realizaci aktivit pro seniory a 
osoby se ZP v Milovicích. Ve městě Milovice v současné době 
nabízí popisované aktivity větší spektrum organizací.  

Předpokládané 

dopady  

Rozvoj sociálních schopností a dovedností uživatelů služeb. 

Snižování sociální izolace. 
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Zvýšení kontaktů se sociálním prostředím a s dalšími lidmi. 

Podpora vzdělávání a nového poznávání. 

Prevence zdravotních obtíží. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

150 000 Kč/rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice  

Předpokládaný 

počet uživatelů  
80 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
Klub seniorů Milovice 

Jedná se o novou 

službu či program  
Ne 

 

Název opatření: 3.4.2. Podpora klubových činností a svépomocných 

skupin osob se ZP v Milovicích 

Charakteristika 

Z hlediska plánování sociálních a přidružených služeb je 

potřebné dbát na realizaci projektů, které budou v určité oblasti 

inovativní. V současné době roste poptávka po službách, které 

umožní realizovat určité aktivity (např. v případě vzájemné 

pomoci pečujících osob) za pomoci tzv. svépomocných skupin. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb 

tuto skutečnost reflektuje a proto zařazuje opatření na podporu 

realizace uvedených aktivit.  

Předpokládané 

dopady  

Prevence syndromu vyhoření u pečujících osob. 

Aktivizace svépomocných skupin ve městě. 

Podpora pobytu v domácím prostředí. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

cca 40 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice, Strukturální fondy EU 
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Předpokládaný 

počet uživatelů  
15 osob/ rok 

Předpokládaný 

partner 

Klub důchodců, CSZS Poděbrady, o.p.s., Rodinné centrum 

Milovice, o.s. 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 
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SWOT ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI 

Vize: 

 Město a poskytovatelé služeb umí pružně reagovat na měnící se sociální podmínky a problémy 

 Město dokáže zajistit azylové/krizové bydlení potřebným obyvatelům  

 Ve městě je časově dostupné odborné sociální poradenství 

 Městský úřad se podílí na realizace sociální práce na obci 

 

 

SWOT matice v oblasti PS Osoby v sociální krizi 

 SILNÉ STRÁNKY 

Regionální působnost organizací v oblasti zájmových 

cílových skupin 

Dostupné prostory pro poskytovatele sociálních 

služeb 

Dlouhodobá spolupráce města s některými 

poskytovateli soc. služeb 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

Absence azylového a krizového bydlení 

Podfinancovanost sociálních služeb na státní i 

místní úrovni 

Malá dostupnost odborného sociálního poradenství 

 

 PŘÍLEŽITOSTI 

Využití fondů EU 

Využití know-how poskytovatelů soc. služeb 

 

 

 

 OHROŽENÍ 

Nárůst podílu nezaměstnaných osob 

Zvýšení počtu ubytoven ve městě 

Počet neobydlených objektů ve městě 

Vysoká migrace obyvatel 

Vznik sociálně vyloučených lokalit 

Absence realizace preventivních opatření 

Růst rizik v agendě OSPOD 

 

 

 

 

 

 



Střednědobý plán rozvoje sociálních a přidružených služeb města Milovice na roky 2014 – 2017 

53 

4. Souhrn cílů a opatření v rámci PS Osoby v sociální krizi 
 

 

4.1.     Zajištění dostupného bydlení pro osoby v krizi 

4.1.1. Zajištění azylového bydlení pro rodiny/matky s dětmi  

4.1.2. Zajištění krizového ubytování pro osoby v přechodné krizi 

4.2. Udržení a rozvoj terénních sociálních služeb pro osoby v sociální krizi 

4.2.1. Terénní programy pro osoby se závislostí a jejich rodiny 

4.2.2. Terénní programy osoby ohrožené sociálním vyloučením 

4.2.3. Rozvoj terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním 

4.3. Udržení a rozvoj  ambulantních  pro osoby v sociální krizi 

4.3.1. Podpora odborného sociálního poradenství 

4.3.2. Podpora sociálních služeb pro oběti domácího násilí 

4.3.3. Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 
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Název opatření: 
4.1.1. Zajištění azylového bydlení pro rodiny/matky 

s dětmi 

Charakteristika 

Azylové ubytování pro rodiny/matky s dětmi, které se ocitnou 

v krizové situaci, v Milovicích dlouhodobě chybí. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o město s nízkým věkovým průměrem, 

kde většina obyvatel jsou rodiny (často i jen matky) s dětmi, je 

tato služba velice potřebná i vzhledem k její regionální 

absenci.  

Celkem 15% dotázaných se v anketě vyjádřilo, že tato služba 

pro rodiny s dětmi a mládeží v Milovicích a okolí chybí 

Doporučujeme vyvolat jednání s provozovateli azylových 

domů v blízkém okolí a poskytovateli sociálních služeb o 

možnostech zřízení azylového domu v Milovicích a nabídnout 

prostory pro jeho zřízení. 

Předpokládané 

dopady  

Možnost dostupného ubytování matek s dětmi v krizi. 

Snížení zásahů OSPOD. 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů 

800 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 

MPSV ČR, platby uživatelů služeb, IP Středočeského kraje 

ESF OPLZZ 

Název cíle 4.1.  Zajištění dostupného bydlení pro osoby v krizi 

Krátký popis cíle: Problematika bydlení je jedním ze stěžejních témat, které bylo 
v rámci procesu plánování sociálních služeb řešeno. Pro 
mnoho skupin obyvatel je v současné době bydlení 
nedostupnou komoditou. Následná opatření mají za cíl zlepšit 
situaci v uvedené oblasti za pomoci několika typů standardně 
užívaných postupů a služeb. 

Opatření, která 
vedou k naplnění 
cíle: 
 

4.1.1. Zajištění azylového bydlení pro rodiny s dětmi 

4.1.2. Zajištění krizového ubytování pro osoby v přechodné 

krizi 
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Předpokládaný 

počet uživatelů  
8 rodin 

Předpokládaný 

partner 
Dětské centrum Milovice, p.o. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

Název opatření: 4.1.2.  Zajištění krizového ubytování pro osoby  

v přechodné krizi 

Charakteristika 

Cílem opatření je vyvolat jednání o možnostech města určit 
několik bytů (v rozsahu 1 až 3) pro účely krátkodobého 
ubytování pro osoby v krizi. Tam může být vyvolána konflikty 
v domácnostech, ztrátou bydlení při živelných katastrofách, 
rodinných záležitostech apod. 
 

Předpokládané 

dopady  

Krátkodobá pomoc obětem domácího násilí. 

Krátkodobá pomoc osobám postiženým živelnou katastrofou. 

Pomoc při nenadálých rodinných situacích. 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů 

100 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
5 – 10 osob/ rok  

Předpokládaný 

partner 
Město Milovice, poskytovatelé sociálních služeb 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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Název cíle: 4.2. Udržení a rozvoj terénních sociálních služeb  

Krátký popis cíle: Výhodou terénních programů je aktivní vyhledávání 

potencionálních uživatelů služby v jejich přirozeném prostředí, 

což je u cílových skupin spadajících do činnosti PS Osoby v 

sociální krizi velice důležité. Terénní služby přináší méně 

formální prostředí, možnost práce s celou komunitou, nižší 

finanční náklady na službu, možnost lepší časové organizace 

práce s klienty, možnost časného zachycení problému a tedy 

jeho efektivní řešení atd. 

Popsaní partneři (poskytovatelé sociálních služeb) obvykle 

nemají v Milovicích své pobočky, zpravidla dojíždí služby 

poskytovat z okolních měst. Tato situace se v době přípravy 

plánu jevila jako dostačující.  

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

4.2.1. Terénní programy pro osoby se závislostí a jejich 

rodiny 

4.2.2. Terénní programy osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

4.2.3. Rozvoj terénních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním 

 

Název opatření: 4.2.1. Terénní programy pro osoby se závislostí a jejich 

rodiny 

Charakteristika 

Cílem tohoto opatření je zachování služeb uživatelům, kteří se 

pohybují na otevřené drogové scéně. Často může jít o klienty, 

kteří nevyhledávají ambulantní služby (K – centra) a to z 

důvodu pokročilé závislosti, obavy ze ztráty anonymity apod.  

Služby mohou být nabízeny i uživatelům, kteří s návykovými 

látkami experimentují, či se s nimi setkávají na různých 

kulturních akcích, hudebních festivalech apod.  

V rámci služby dochází k aktivnímu vyhledávání uživatelů, 

navázaní kontaktu, zvýšení informovanosti uživatelů o rizicích 

vyplývajících z užívání návykových látek, nabídky služeb 

směřujících k abstinenci atd. 

Předpokládané 

dopady  

Snížení rizikových uživatelů návykových látek. 

Snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z užívání 
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návykových látek. 

Snížení kriminality. 

Snížení dostupnosti návykových látek. 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů 

200 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, ES ČR, IP SK, Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 100 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
Semiramis, o.s./Laxus o.s. 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 

 

Název opatření: 4.2.2. Terénní programy osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

Charakteristika 

Cílem terénních programů je kontaktování cílové skupiny 

přímo v jejím přirozeném prostředí. Opatření tedy může 

zahrnovat terénní sociální služby, které jsou poskytovány 

rodinám na ubytovnách, či přímo v jejich bydlištích. Cílem 

aktivit je snížení příčin vedoucích k rizikovému životnímu stylu, 

který následně osobám komplikuje vstup na trh práce, 

způsobuje problémy v rámci školní docházky, problémy v 

jednání s úřady atd. 

Předpokládané 

dopady  

Systematická práce s osoby ohroženými sociálním 

vyloučením, či sociálně vyloučenými osobami. 

Podpora integrace etnických menšin do majoritní společnosti. 

Snížení rizik vyplývajících ze sociálního vyloučení. 

Zkvalitnění bytové situace uživatelů služby. 
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Pomoc rodinám žijících na ubytovnách. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

150 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, IP SK, ESF OP LZZ, Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
80 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 

Romodrom o.s., Sdružení romských občanů Lysá nad Labem, 

o.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 

 

Název opatření: 4.2.3. Rozvoj terénních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním 

Charakteristika 

Terénní programy jsou zajišťovány v rámci služby Sociální 

rehabilitace.  

Na Milovicku tuto službu zajištuje o.s. Fokus Mladá Boleslav. 

Služby jsou poskytovány klientům v jejich domácím prostředí. 

Klientům se poskytují informace o návazných zdravotních a 

sociálních službách, doprovod do institucí, poradenství, či 

pomoc při řešení osobních potíží. 

Předpokládané 

dopady  

Posílení samostatnosti klienta. 

Aktivní vyhledání klientů, kteří nemohou/ nechtějí užívat 

ambulantní služby. 

Zprostředkování sociálních, či zdravotních služeb. 

Dlouhodobá zprostředkování pomoci lidem s duševním 

onemocněním v domácím prostředí. 

Předpokládaná 
výše finančních 

150 000 Kč/ rok 
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nákladů 

Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, ESF OP LZZ, Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 25 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
Fokus Mladá Boleslav o.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
ANO 

 

 

Název opatření 4.3.1. Podpora odborného sociálního poradenství     

Charakteristika 

Celkem 21% dotázaných se vyjádřilo, že tato služba 

v Milovicích a okolí chybí. 

V Milovicích funguje Občanská poradna Nymburk.  

Ze strany poradny doporučujeme větší propagaci celé škály 

nabízených služeb (v Milovicích je vnímána pouze jako 

poradna pro oběti domácího násilí, ale její poradenství 

zahrnuje daleko širší okruh). 

Finanční podpora poradny ze strany MěÚ. 

Prostory k nájmu od MěÚ. 

Název cíle: 
4.3. Udržení a rozvoj ambulantních sociálních služeb pro 

osoby v krizi  

Krátký popis cíle: Cíl je směřován především do udržení stávajících sociálních 

služeb. Rozvoj se předpokládá jen v oblasti služeb pro osoby 

s duševním onemocněním. 

Opatření, která 

vedou k naplnění 

cíle: 

 

4.3.1. Podpora odborného sociálního poradenství 

4.3.2. Podpora sociálních služeb pro oběti domácího násilí 

4.3.3. Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 
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Předpokládané 

dopady  

Pomoc klientům služby při orientaci v obtížné životní situaci. 

Včasné řešení sociálních problémů uživatelů služby. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

150 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, ESF OP LZZ, IP SK, Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 150 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
OP Nymburk o.s. 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 

 

Název opatření: 4.3.2. Podpora sociálních služeb pro oběti domácího násilí    

Charakteristika 

Opatření reaguje na potřebnost udržení služeb pro oběti 

domácího násilí. Potřebnost a využití služby se v posledních 

letech zvyšuje. Vzhledem k sociální a demografické situaci 

města je prioritní dostupnost služby v následujících letech 

udržet.  

Předpokládané 

dopady  

Zajištění odborné pomoci obětem domácího násilí. 

Krátkodobá stabilizace situace uživatele (dostupná nabídka 

krizové intervence), dlouhodobá systematická pomoc 

uživatelům v rámci psychoterapie. 

Snížení sociálních a zdravotních rizik u osob ohrožených 

domácím násilím. 

Zabránění dalšímu násilí. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

150 000 Kč/ rok 
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Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, ESF OP LZZ, IP SK, Rozpočet města Milovice 

Předpokládaný 

počet uživatelů  
cca 50 uživatelů/ rok  

Předpokládaný 

partner 
OP Nymburk o.s. 

Jedná se o novou 

službu či program  

NE 

 

 

 
 
 

Název opatření: 4.3.3. Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Charakteristika 

Ambulantní služby pro osoby s duševním onemocněním 

v regionu zajišťuje služba Sociální rehabilitace, ta je k dispozici 

jen v Nymburce. Vzhledem k rozložení osob s duševním 

onemocněním v populaci a růstu počtu obyvatel města se dá 

předpokládat v blízkém časové období zvýšení poptávky po 

uvedených službách. Město Milovice by mělo v nejbližším 

období zintenzívnět spolupráci s o.s. Fokus Mladá Boleslav.  

Předpokládané 

dopady  

Zkvalitnění života osob s duševním onemocněním. 

Možnost sociální integrace osob s duševním onemocněním. 

Motivace a příprava uživatelů služby na složitější aktivizaci v 

jednotlivých životních oblastech. 

Smysluplné a aktivní trávení volného času. 

Předpokládaná 

výše finančních 

nákladů 

cca 1 000 000 Kč/ rok 

Předpokládané 

finanční zdroje 
MPSV ČR, ESF OP LZZ, IP SK, Rozpočet města Milovice 
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Předpokládaný 

počet uživatelů  
40 - 50 uživatelů/ rok 

Předpokládaný 

partner 
Fokus Mladá Boleslav, o.s. a další 

Jedná se o novou 

službu či program  
NE 
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5. Souhrn zjištění v oblasti PS Zdravotnictví 

 
 

 

 
 

 
PŘEHLED LÉKAŘSKÝCH, LÉKÁRENSKÝCH PRACOVIŠŤ V MILOVICÍCH  

  

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 

 

MUDr. Oxana Tauchenová, praktický lékař 
Ordinace: Náměstí 30. června 508, Milovice - Mladá 
Tel. 325  577  215 

 

MUDr. Oldřich Baumgartner, praktický lékař  
Ordinace: Višňová 575, Milovice-Mladá  
Tel. 325 575 684 
Ordinace Čachovice 51 u Mladé Boleslavi 
Tel. 326  307  774 
 
MUDr. Zdeňka Macháčková, praktický lékař 
Ordinace: Nám. 30. června, 508 Milovice, budova Radnice 
Tel: 325 532 922 
 

 
DĚTSKÝ LÉKAŘ 

 
 
MUDr. Markéta Šimonová, dětský lékař 
Ordinace: Lesní 620, Milovice-Mladá 
Tel. 325  577  277, Tel. 607  542  482, 605 531 186 
 
  
MUDr. Lenka Horálková, praktický lékař pro děti a dorost  
Ordinace: Dukelská 348, Milovice 
Tel: 606 479 946 
 
MUDr. Jana Matasová, praktický lékař pro děti a dorost 
Ordinace: Spojovací 559, Milovice-Mladá 
Tel. 325 575 640. 607 746 211 
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ZUBNÍ LÉKAŘ 
  
 
MUDr. Miloslav Vojíř, CSc, stomatolog 
Ordinace: 5. května 71, Milovice 
Tel. 325 577 539  
 
MUDr. Tetiana Fortelná 
Ordinace: Školská 112, Milovice 
Tel. 777 337 221 
 
 
 

LÉKAŘ SPECIALISTA 
 
 
MUDr. Alina Pišlová, oční lékařka 
Ordinace: Dukelská 347, Milovice 
Tel. 325 577 510 
 
MUDr. Josef Langr, gynekolog 
Ordinace: Dukelská 347/5 
 Tel: 325 577510 
 
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE 
MUDr. Dušan Kolařík 
Ordinace: 5. května 71, Milovice 
Tel. 325 533 131 
 
 

FYZIOTERAPIE 
 
FYZIOTERAPEUTICKÉ CENTRUM – REHAMIL 
PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D., fyzioterapeut 
Ordinace: Italská 702, Milovice 
Tel: 731 11 14 12, Info@rehamil.cz , www.rehamil.cz 
 
 
 

LOGOPEDIE 
 

Logopedická ordinace v MŠ Sluníčko 
Mgr. Vonášková, Mgr. Žáková 
tel.č. 607 534 180 

 
 
 
 
 
 

mailto:Info@rehamil.cz
http://www.rehamil.cz/
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JINÉ SLUŽBY 
 
ZDRAVOTNÍ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA 
Gabriela Pletková 
5.května 12, Milovice  
tel. 777  253 681 
 
 

OPTIKA 
 

MILOVICE OPTIKA, CO Chrtek Optik 
V Konírnách 519 
Tel: 731 153 706, e-mail: milovice@chrtekoptik.cz 
 
  
 

VETERINÁRNÍ LÉKAŘ 
 
MVDr. Vladimír Pišl, veterinární lékař 
Ordinace: Zátopkova 654, Milovice-Mladá  
 Tel: 774 149 559  
 
MVDr. Petr Procházka, veterinární lékař 
Ordinace: Armádní 802, Milovice – Mladá 
Tel: 602477305, 325575406, e-mail: galpro@seznam.cz 
 
 

LÉKARNA 
  
Milovická Lékárna 
V Konírnách 519, Milovice - Mladá 
325 533 786 
 
Lékárna Milovice  
PhamDr. Lenka Baráková 
Tel. 325 577 157 
Mírová 139, Milovice 
  
  
  
  

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 

  
Záchranná služba:   155, 325 511 106 
Hasiči:   150 
Policie:  158 
Tísňová linka:  112  
Informace o otravách: 224 919 293 
 
 

mailto:milovice@chrtekoptik.cz
mailto:galpro@seznam.cz
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Městská policie Milovice:  325 516 880 – nepřetržitý provoz 
 
Městská police  Lysá nad Labem :  325 552 065 – nepřetržitý provoz 
 
Obvodní oddělení Policie ČR Lysá nad Labem – 325 551 022  
 
Informace o lékařích a zdravotnických zařízeních:  
- Lékařské informační centrum,Praha 2, Sokolská  490/31, tel.: 296 181 212 
- www.kataloglekaru.cz 
 
 
DĚTSKÁ POHOTOVOST:   
 
Zástupy dětských lékařů jsou realizovány telefonickou konzultací a jsou po 
ordinačních hodinách, tj.  PO – PÁ  17.00 – 22.00 , SO,Ne + svátky  8.00 – 20.00  
Telefonická konzultace je pro registrované pacienty těchto lékařů:  
MUDr.  Anna Čerňanská  -  602 830 242 
MUDr. Jaroslava Dáňová  -  728 234 392 
MUDr. Marie Chocholová  -  606 840 451 
MUDr. Jana Matasová -  607 746 211 
MUDr. Josef Dalecký  -  325 512 013   
 
Aktuální rozpis zástupů dětských lékařů pro daný měsíc naleznete zde:  
- Ordinace dětských lékařů 
- Městská policie Lysá nad Labem :  325 552 065 
- www.mestolysa.cz - v rubrice zdravotní péče nebo v rubrice Echo 
-  v aktuálním čísle  měsíčníku Echo 
 
 
Lékařská dětská pohotovost Nymburk  
Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425 – non-stop , tel. 325 505 111 – ústředna 
 
 
Lékařská dětská pohotovost Mladá Boleslav 
LSPP děti – Mladá  Boleslav 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., areál nemocnice – dětské oddělení 
B Němcové 452, Mladá Boleslav, tel: 326 742 706 
PO- PÁ  17.00 – 22.00 
SO, Ne, svátky  8.00 – 22.00 
Po 22.00 –  dětské oddělení nebo úrazová ambulance 
 
 
Lékařská dětská pohotovost Kolín  
LSPP děti – Kolín 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. , areál nemocnice – dětské oddělení 
Žižkova 146, Kolín, tel.: 321 756 410 – přímá linka,  (321 756 111- ústředna ) 
PO – PÁ  17.00 – 22.00           
SO,Ne,svátky  8.00 – 22.00 
po 22.00 – přímo na dětské odd. nebo chirurgickou ambulanci 
 

http://www.kataloglekaru.cz/
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POHOTOVOST DOSPĚLÍ:  
 
Lékařská pohotovost  v Lysé nad Labem  není, ve Vichrově vile  je záchranná 
služba, která vyjíždí  dle pokynů dispečinku na základě  zavolání na tísňové  číslo  
155. 
 
Lékařská pohotovost Nymburk – pro dospělé 
LSPP dospělí – Nymburk, areál ZS, Smetanova 55, Nymburk, tel.: 325 518 143  
PO – PÁ 17.00 – 22.00  
SO,Ne, svátky  8.00 – 22.00 
po 22.00 hod.  – Nemocnice Nymburk  - chirurgie, interna, gynekologie  – non-stop 
LSPP zajišťuje personál záchranné služby. Pokud je na zásahu, pacient musí vyčkat 
jejich návratu. 
 
Lékařská pohotovost Mladá Boleslav – pro dospělé  
LSPP dospělí – Mladá Boleslav, areál ZS, Laurinova 333, Mladá Boleslav, tel.: 
326 326 444 
PO – PÁ  17.00 – 22.00  
SO,NE, svátky:  8.00 – 22.00 
 
 
Lékařská pohotovost Kolín – pro dospělé 
LSPP dospělí – Kolín, areál nemocnice, Žižkova 146, Kolín, tel.: 321 756 427-přímá 
linka 
PO – PÁ  17.00 – 22.00  
SO,NE, svátky: 8.00 – 22.00 
 
 
 
 
ZUBNÍ   POHOTOVOST: 
 
Zubní pohotovost v Nymburce -  lékaři se střídají dle rozpisu  
Rozpis lékařů -  informace na tel.: 325 505 111 
                       -  na internetu  www.mestolysa.cz – v rubrice zdravotní péče 
                                               www.zubnipohotovost Nymburk   

-  v aktuálním čísle Nymburského deníku  
 
 
 
Zubní pohotovost – Mladá Boleslav 
LSPP stomatologická – Mladá Boleslav, Laurinova  333, Mladá Boleslav, tel.: 
326 743 731 
SO,NE, svátky: 9.00 – 15.00 
 
 
 
 

http://www.mestolysa.cz/
http://www.zubnipohotovost/
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Zubní pohotovost –  Městská poliklinika, Praha  1 
Státní zubní pohotovost POUZE PRO DOSPĚLÉ 
Spálená 12, Praha 1, tel.: 222 924 268 
PO-ČT  19.00 – 06.00 
PÁ         16.00 – 06.00 
SO,NE, svátky: non- stop 
 
Zubní pohotovost Praha 5          
POUZE  DĚTSKÁ  zubní pohotovost, státní stomatologická pohotovost 
Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, tel.: 224 433 654 
PO-PÁ  17.00 – 07.00 
SO,NE, svátky:  non-stop 
 
 
 
POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRNY: 
 
Nová lékárna Poděbrady  
Havlíčkova 53, Poděbrady, tel. : 325 615 694 
So,Ne,svátky   8.00 – 22.00 
 
Lékárna Mladá Boleslav 
Pohotovostní lékárna v Mladé Boleslavi není, nejdéle otevřeno mají lékárny 
v obchodních centrech, např. Lékárna Pharmaland  v obchodním centru  
Olympia, Jičínská 1350, Mladá  
Boleslav III., tel. 326 330 220 
PO – Ne, svátky   9.00 – 21.00       zavírací  den většinou pouze 1.1., 
Vánoce,Velikonoce  
 
Pohotovostí lékárna  Kolín  -  nepřetržitý provoz 
Pohotovostí lékárna ,  Tyršova 976, Kolín II, tel.  321 722 085 
 
Europharm, a.s. -  Lékárna Centrum , pobočka Praha – Černý Most 
Lékárna naproti hypermarketu Globus v obchodním centru  Černý Most, tel.: 
281 918 106 
PO-NE, svátky      9.00 – 21.00       
Zavírací dny  většinou pouze:  1.1,  25. a  26.12. 
 
Pohotovostí lékárna Praha 1   - nepřetržitý provoz  
Pohotovostní lékárna Palackého, Palackého 5, Praha 1, tel.: 224 946 982 
 
Pohotovostní lékárna Praha 5  - nepřetržitý provoz 
Pohotovostí lékárna Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Praha 5, tel.: 
224 435 735-6 
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VETERINÁRNÍ  POHOTOVOST: 
 
Veterinární klinika SOKRATES 
Nymburk, Zbožská 1361/32, tel. 325 513 602, 739 023 060 
Ordinační hodiny:  PO-PÁ  9.00 – 12.00   14.00 – 20.00 
                               SO         9.00 – 12.00 
Pohotovost  non-stop  na telefonu 739 023 060 
 
 
Veterinární klinika Čelákovice - Záluží 
Čelákovice, Haškova 16, tel.: 326 991 099, 603 493 046 
Ordinační doba:  PO – SO  9.00 – 12.00  14.00- 20.00    
                            NE         15.00 – 19.00 
 
 
Veterinární  klinika Poděbrady 
Prokopova 438, Poděbrady,  tel.: 325 626 058 
Ordinační hodiny:  PO-PÁ  8.00 – 20.00      
                                SO      10.00-  12.00 
Mimo ordinační hodiny non-stop pohotovost na tel. 777 626 266 
 
 
Veterinární nemocnice Český Brod  
Veterinární nemocnice se stálou pohotovostní službou 
Klučovská 1280, Český Brod, tel. 321 622 460 
Ordinační hodiny:  PO-NE   8.00 – 19.00 
 
 
 

 
POPTÁVKA 
 
V současné době Městu Milovice chybí odborné zajištění zdravotní péče v oblasti: 
 

1. INTERNÍ LÉKAŘ 
2. CHIRURGIE 
3. ZUBNÍ LÉKAŘ 
4. ORTOPEDIE 
5. NEUROLOGIE 
6. ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ DOCHÁZKOVÉ PÉČE O NEMOCNÉ A NEMOHOUCÍ 

 
DOSTUPNOST 
 
Dle současného množství obyvatel v Milovicích a zastoupených poskytovatelů 
zdravotní péče, je jejich rozmístění po městě rovnoměrné, v dostupnosti jak pro 
obyvatele tří částí Milovic, tak Benátecké Vrutice, max. do 3-4 km, dle odbornosti 
požadovaného oboru zdravotnictví.  
 
U služeb, které nejsou v městě zastoupeny je dostupnost následující: 

1. INTERNÍ LÉKAŘ 
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a. Lysá nad Labem (5-6 km), Nymburk (12-15km), Benátky nad Jizerou 
(5-6km) 

2. CHIRURGIE 
a. Lysá nad Labem (5-6 km), Nymburk (12-15km), Benátky nad Jizerou 

(5-6km) 
3. ZUBNÍ LÉKAŘ 

a. Množství zubařů je pro město nedostačující (1 na 10000 obyvatel) 
b. Dostupnost v jiných městech – Lysá n/L (5-6km), Nymburk (12-15km) 

4. ORTOPEDIE 
a. Lysá nad Labem (5-6 km), Nymburk (12-15km), Benátky nad Jizerou 

(5-6km) 
5. NEUROLOGIE 

a. Lysá nad Labem (5-6 km), Nymburk (12-15km), Benátky nad Jizerou 
(5-6km) 

6. KLINICKÝ PSYCHOLOG  
a. Nymburk (12-15km) 

7. LOGOPED 
a. Lysá nad Labem, Nymburk, v Milovicích je jen „hostující“ logoped v MŠ 

8. REVMATOLOGIE 
a. Praha (50-60km) 

9. ZOBRAZOVACÍ METODY – RENTEGNOLOGIE 
a. Lysá nad Labem (5-6 km), Nymburk (12-15km), Benátky nad Jizerou 

(5-6km) 
10. POLIKLINIKA 

a. Lysá nad Labem (5-6km), Nymburk (12-15km) 
11. NEMOCNICE 

a. Nymburk (12-15km) 
12. ZÁCHRNANNÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI 

a. Nymburk (12-15km), Lysá  nad Labem – výjezdní stanice 
13. ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ DOCHÁZKOVÉ PÉČE O NEMOCNÉ A NEMOHOUCÍ 
 

 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Jistým návrhem pro řešení nízkého počtu některých odborníků by bylo vybudování 
POLIKLINIKY, ve kterém by byla zastoupena dostupná péče praktického, dětského, 
zubního lékaře a některých chybějících odborníků, např. internisty, chirurga, 
ortopeda, logopeda, psychologa aj.  
 
 
Zpracovali: členové komise pro rodinu, sociální věci a zdravotnictví 
                   a Mgr. Ivan Černovský 
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