Přehled plnění cílů a opatření 1. KPSS k 30. červnu 2008

I.
Cíl č.1

Koordinační skupina Senioři
realizátor

Klub aktivních seniorů „ Zlatý podzim“

opatření 1.1 Zajištění vhodného prostoru na činnost a personální zajištění
CSS
opatření 1.2 Zajištění programové nabídky, propagace, prezentace a reklamy Klubu „
CSS, NNO

Zlatý podzim „

Cíl č. 2

opatření 2.2 Možnost krátkodobého ubytování se zajištěnou péčí

Cíl č. 3

II.

AOAS, CSS,
Centrum pro
zdravotně
postižené ÚK,
Senior
Naděje, STP

Nový domov důchodců v Děčíně

opatření 3.1 Připomínkování zadání projektové dokumentace ( dále jen PD ) k záměru
výstavby nového Domova důchodců v Děčíně

09/2007

nedostatek
finančních
prostředků
04/2008

SPLNĚN
CSS, OSV, OR

06/2008

Koordinační skupina Osoby se zdravotním postižením
Společné cíle pro všechny cílové skupiny

Cíl č.1

06/2007

Částečně
naplněn

Rozšíření asistenčních služeb

opatření 2.1 Rozšíření provozních hodin asistenčních služeb

plnění
SPLNĚN

realizátor

Informační servis pro znevýhodněné občany

opatření 1.1 Vznik publikace „Průvodce občana s handicapem“
opatření 1.2 Spolupráce mezi odborem sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín a

OSV

sociálními pracovnicemi Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

plnění
SPLNĚN
06/2007
12/2007

OSV, KS
opatření 1.3 Anotace o činnosti Informačního a poradenského střediska na ÚP Děčín

04/2007

OSV
v Průvodci občana s handicapem
opatření 1.4 Instalace vývěsných skříněk na budovy statutárního města Děčín
OSV
Cíl č. 2
Rozvoj výchovně vzdělávacích programů ve stávajících mateřských
školách (pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami)

11/2007
v řešení
nesplněno
v řešení

opatření 2.1 Vznik integrující třídy
opatření 2.2 Zřízení jedné speciální třídy

Cíl č. 3

Podpora vzdělávání členů organizací poskytující zdravotně sociální
služby
opatření 3.1 Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb
Slunečnice
Osoby s mentálním postižením

realizátor

Cíl č.1

Bezbariérovost v Dominu Děčín (ÚSP)
opatření 1.1 Zajištění bezbariérovosti v budově Domina Děčín
OSV, CSS
Cíl č. 2
Podpora chráněných bytů pro osoby s mentálním postižením; příp.
podpora dvougeneračního chráněného bydlení pro osoby
s mentálním postižením a jejich staré rodiče
opatření 2.1 Analýza potřebnosti a návrh podoby služby
opatření 2.2 Realizace

Cíl č. 3

Vznik zařízení pro psychotiky a alkoholiky nebo oddělení pod
uzavřeným režimem ve stávajícím zařízení

opatření 3.1 Zmapování kapacitních potřeb zařízení
opatření 3.2 Vytipování vhodných prostor pod uzavřením režimem
opatření 3.3 Průzkum způsobu financování
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OSV, CSS
CSS

SPLNĚN
06/2008
plnění
SPLNĚN
03/2008
nesplněn
v řešení
nesplněno
nesplněn
realizace v
závislosti na
rekonstrukci
budovy Domova
pro osoby se
zdravotním
postižením v
Březinách
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opatření 3.4 Odborné personální zajištění

Osoby s tělesným postižením
Cíl č.1

opatření 1.1 Postupné úpravy přechodů pro chodce
opatření 1.2 Postupné úpravy nájezdů na chodníky
opatření 1.3 Zřízení nových parkovacích míst pro osoby tělesně postižené
opatření 1.4 Umístění dodatkové tabulky k již vyznačenému parkovišti pro osoby

s tělesným postižením
Osoby se sluchovým a osoby se zrakovým postižením
Cíl č.1

realizátor

Odstraňování architektonických bariér
STP, AVAZ,
MM Děčín
AVAZ, STP, MM
Děčín
AVAZ, STP, MM
Děčín
AVAZ, STP, MM
Děčín
realizátor

Podpora ozvučení budov, výtahů, přechodů a dopravních
prostředků městské hromadné dopravy, instalace orientačních a
světelných tabulí

SONS, SNN, OSV
opatření 1.2 Zavedení akustických signalizačních systémů v dopravních prostředcích DPmD, SONS,
městské hromadné dopravy
SNN, OSV
opatření 1.3 Zavedení ozvučení výtahů
OSV, SONS, SNN

Cíl č.1

III.

2007

plnění

11/2007
11/2007
11/2007

11/2007
11/2007
SPLNĚN

SNN, OSV, MM
Děčín
OSV, KS
realizátor

opatření 1.1 Výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením

zdravotním postižením

2007

OSV, SONS, SNN

Nová budova pro Domov pro osoby se zdravotním postižením

opatření 1.2 Vytipování a rekonstrukce vhodného objektu Domova pro osoby se

plněno průběžně

nesplněno

Cíl č. 2

Dlouhodobé cíle osob s mentálním postižením

plněno průběžně

nelze realizovat

zdravotnictví
opatření 1.6 Zajištění instalace světelných displejů v prostředcích městské hromadné
DPmD, SONS,
dopravy
SNN, OSV
Rozvoj telekomunikačních a informačních služeb pro sluchově
postižené občany
opatření 2.1 Zřízení kontaktního čísla a všestranného komunikátoru pro příjem a
odesílání SMS zpráv
opatření 2.2 Zajištění informovanosti

plnění
SPLNĚN

Částečně
naplněn

opatření 1.1 Zavedení akustických signalizačních systémů ve veřejných budovách

opatření 1.4 Zavedení ozvučení přechodů pro chodce
opatření 1.5 Zajištění instalace informační tabule v budově odboru sociálních věcí a

realizace v
závislosti na
rekonstrukci
budovy Domova
pro osoby se
zdravotním
postižením v
Březinách

OSV, CSS

12/2007
11/2007
plnění
Částečně
naplněn
realizováno
opatření 1.2
04/2007

Koordinační skupina Osoby a rodiny v krizi
Osoby v krizi

Vznik a rozvoj organizací poskytujících doplňkové služby k ÚP
v Děčíně
opatření 1.1 Zřízení agentury práce

realizátor

Cíl č.1

opatření 1.2 Zřízení burzy práce – zprostředkování krátkodobého zaměstnání
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plnění
SPLNĚN

IREAS,
Praemia,
Charitní
sdružení Děčín,
ÚP Děčín
ÚP Děčín

12/2007
12/2007
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opatření 1.3 Rozvoj programů pro nezaměstnané

opatření 1.4 Rozvoj veřejných prací
opatření 1.5

Rozvoj informovanosti
opatření 1.6 Rozšíření poradenských služeb v oblasti psychologické a psychiatrické

péče
Cíl č. 2
Zajištění pomoci pro osoby a rodiny v krizi
opatření 2.1 Zajištění odděleného krizového bydlení pro matky s dětmi
opatření 2.2 Nocležna pro muže
opatření 2.3 Denní centrum pro bezdomovce

NNO (např.
Slunečnice,
Jonáš), ÚP
Děčín,Praemia,
podnikatelské
subjekty

01/2007

MM Děčín, ÚP
IREAS, Praemia,
Charitní sdružení
Děčín, ÚP Děčín

01/2007

POPSI

01/2007

CSS, OSV
CSS, OSV
Jonáš

SPLNĚN
06/2008
06/2008
03/2007

01/2007

Rodiny s dětmi v krizi
Adekvátní řešení problematiky krizového bydlení
řešeno v cíli č. 2, op. 2.1 osoby v krizi
Podpora vzniku nových potřebných sociálních služeb a rozvoj
Cíl č. 2
stávajících služeb
opatření 2.1 Asistenční služba pro rodiny s narušenými rodinnými kompetencemi
opatření 2.2 Rodinné poradenství
Cíl č.1

opatření 2.3 Agentura na hlídání dětí
opatření 2.4 Mikrojesle
opatření 2.5 Podpora mobilnosti matek s malými dětmi (bezplatná přeprava osob

doprovázejících kočárek s dítětem)
Cíl č. 3

CSS, OSV

CHSD, OSV
POPSI, CHSD,
OSV
MC Bělásek, MC
Rákosníček
MC Bělásek, MC
Rákosníček
MM Děčín, DPmD
Děčín

SPLNĚN
06/2007
Částečně
naplněn
06/2007
01/2007
01/2007
01/2007
nesplněno
Částečně
naplněn

Adekvátní řešení problematiky osamělých dětí

opatření 3.1 Náhradní rodinná péče (osvěta, poradenství)

Slunečnice, OSV

nesplněno

opatření 3.2 Vybudování a zprovoznění Domova NRP a zajištění jeho dlouhodobé

Slunečnice,
Středisko náhradní
rodinné péče
Praha

nesplněno

finanční udržitelnosti

opatření 3.3 Dům na půl cesty

Společné cíle koordinační skupiny
Cíl č.1

realizátor

Informační a poradenská síť pro rodiny s dětmi a osoby v krizi

opatření 1.1 Zajištění informací a rad pokrývajících potřeby rodin s dětmi a osob

v krizi nebo vyrovnávajících se s následky krize
opatření 1.2 Nabídka pomoci NNO a ostatních organizací při řešení hromadných
neštěstí
Informační síť pro potřeby koordinace organizací pomáhajících
Cíl č. 2
cílovým skupinám
opatření 2.1 Aktualizovaná databáze referenčních informací
opatření 2.2 Fungující komunikační systém mezi kooperujícími organizacemi

IV.

CSS, OSV

Koordinační skupina Drogově závislí
a etnické menšiny
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plnění
SPLNĚN

Charitní sdružení
Děčín, OSV

12/2007

NNO, OSV

06/2008
SPLNĚN

OSV, CSS

členové KS

realizátor

Cíl č.1

Vznik multikulturního a multifunkčního střediska zaměřeného na
práci s mládeží bez rozdílu národností a náboženského vyznání
opatření 1.1 Vytipování vhodných prostor

07/2008

06/2007
06/2008

plnění
SPLNĚN

Život na hraně

03/2007
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opatření 1.2 Zajištění finančních prostředků na pořízení základního vybavení
opatření 1.3 Personální zajištění

Cíl č. 2

Poskytování služeb K-centra v centru města Děčína - Podmoklech

opatření 2.1 Zajištění finanční spoluúčasti z RVKPP (Rada vlády pro koordinaci
opatření 2.2
opatření 2.3

Cíl č. 3
opatření 3.1
opatření 3.2

Život na hraně
Život na hraně

SPLNĚN
CSS

protidrogové politiky), Ústeckého kraje a Statutárního města Děčín
Vytipování vhodných prostor pro provoz zařízení + rekonstrukce
CSS
Zajištění provozu a informovanosti
CSS
Vytvoření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a
mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí v lokalitě Děčína IV
- Podmokly
Vyřešení vlastnických vztahů k pozemku PPP Děčín
OSV, PPP
Úprava areálu a zajištění jeho provozu (technické a personální
zabezpečení)
OSV, NNO

Cíl č. 4

Dopravní hřiště pro radost a užitek

opatření 4.1 Výstavba dopravního hřiště

MM Děčín

opatření 4.2 Nákup mobilních dopravních značek
opatření 4.3 Rozšíření dopravní výchovy na ZŠ a MŠ

OSV, PČR
PČR

Dlouhodobé společné cíle všech koordinačních skupin

opatření 4.1
opatření 4.2

Zajištění existence a optimálního rozvoje stávajících sociálních
služeb
Finanční podpora potřebných služeb, zajišťující jejich dlouhodobou
udržitelnost
Zavádění standardů kvality sociální péče
Vzdělávací programy pro poskytovatele sociálních služeb
Osvětová činnost a vhodné PR aktivity (public relation organizací)
Prezentace komunitního plánování
Udržitelnost a informovanost
Dobrovolnictví
Technické a personální zajištění podmínek pro dobrovolnickou činnost
v jednotlivých organizacích
Síť provázaných služeb organizací využívajících dobrovolnickou práci
Osvěta a nábor dobrovolníků
Zabezpečení sociálního ubytování
Vytipování vhodného objektu
Vybavení, zajištění provozu a režimu

AOAS
AVAZ
CSS
CHSD
Jonáš
KS
NNO
PČR
POPSI
PPP
Senior
Slunečnice
SNN
SONS
STP

Agentura osobní asistenční služby, o.s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně a mentálně postižených
Centrum sociálních služeb Děčín,p.o.
Charitní sdružení Děčín
o.s. Křesťanské společenství Jonáš
koordinační skupina
neziskové organizace
Policie ČR Děčín
Krizová poradna
Pedagogicko-psychologická poradna Děčín
Senior, o.s.
Slunečnice, o.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
Svaz tělesně postižených

Cíl č.1
opatření 1.1
opatření 1.2
opatření 1.3
opatření 1.4

Cíl č. 2
opatření 2.1

Cíl č. 3
opatření 3.1
opatření 3.2
opatření 3.3

Cíl č. 4
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10/2007
01/2007

realizátor

06/2007
01/2008
02/2008
Částečně
naplněn
v řešení
bude zažádáno
o dotaci v rámci
prevence
kriminality 12/08
Částečně
naplněn
bude zažádáno
o dotaci ROP
06/2008
09/2008
plnění
SPLNĚN

OSV
Slunečnice
Slunečnice
OSV
OSV

01/2008
06/2008
06/2008
11/2007
SPLNĚN
průběžně
nesplněn

nesplněn
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