Zpráva z průběžného monitoringu "Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb do r. 2020" za rok 2018
Oblast systémových priorit:
Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci
s rozšířenou působností (ORP) Kyjov
1. Personální obsazení pozice koordinátora KPSS Městského úřadu Kyjov zachováno.
2. I. pracovní skupina se v rámci roku 2018 setkala 1x + 2 společné setkání všech skupin.
II. pracovní skupina se v rámci roku 2018 setkala 1x + 2 společné setkání všech skupin.
III. pracovní skupina se v rámci roku 2018 setkala 1x + 2 společné setkání všech skupin.
Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova se v rámci roku 2018 setkala 4x + 2 společné
setkání všech skupin.
Realizační skupina se v rámci roku 2018 setkala 7x + 2 společné setkání všech skupin.
3. Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
do r. 2020 za rok 2018.

Opatření A.1

Opatření je NAPLNĚNO.
Participace obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov
na plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb na Kyjovsku
1. Koordinátorka se účastnila porad starostů – v roce 2018 celkem 2x.
2. Participace všech obcí Kyjovska na spolufinancování sociálních služeb s regionální působností
(viz uzavřené smlouvy).

Opatření A.2

Opatření je NAPLNĚNO.
Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti sociálních
služeb na okresní a krajské úrovni
1. Setkání multidisciplinárních týmů se v roce 2018 uskutečnila celkem 11x.
2. Spolufinancování nadregionálních služeb bylo schváleno v rámci garance potřebností služeb a
také systému spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb Kyjovska.
3. Účast koordinátora KPSS Kyjovska na setkáních koordinátorů KPSS 21 ORP Jihomoravského
kraje. Zaslání všech požadovaných dokumentů k tvorbě krajské sítě sociálních služeb.

Opatření A.3

Opatření je NAPLNĚNO.
Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku
1. – 2. Garance potřebnosti sociálních služeb schválena Radou města Kyjova v květnu 2018 a
systém spolufinancování Radou i Zastupitelstvem města Kyjova v září 2018 (viz Minimální síť
sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2019).
3. Dotační program na podporu Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov v roce 2019 byl
schválen na 114. jednání Rady města Kyjova. Na dotační program bylo v rozpočtu vyčleněno
přibližně 3 800 000 Kč.
4. Účast poskytovatelů sociálních služeb na procesu tvorby sítě byla splněna v rámci KPSS
Kyjovska a zasílání jednotlivých žádostí o zařazení do sítě sociálních služeb.

Opatření B.1

Opatření je NAPLNĚNO.

Opatření B.2

Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách

Potřebnost služeb je řešena v rámci procesu KPSS Kyjovska. V současné době ale vznik nových služeb
není podporován ze strany Jihomoravského kraje (vznik nových, potažmo rozvoj stávajících služeb je
možný, pouze pokud se jedná o služby, které jsou v souladu s prioritami krajského plánu).
Opatření je NENAPLNĚNO.
Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů navazujících
na sociální oblast a prorodinnou politiku města Kyjova prostřednictvím
Opatření C.1
dotačního systému města Kyjova
1. Dotační program na podporu návazných služeb v sociální oblasti v roce 2019 byl schválen na
114. jednání Rady města Kyjova. Na dotační program bylo v rozpočtu vyčleněno 400 000 Kč.
Opatření je NAPLNĚNO.

I. oblast podpory a péče:

Opatření 1.1

Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně
krizového lůžka

Předpokladem pro naplnění opatření byl vhodný investiční projekt, který se objevil až koncem roku
2018. Jedná se o 3. výzvu Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu (Integrovaný regionální
operační program - Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi). Proběhlo setkání zájemců o výzvu,
kontaktování zpracovatele projektové dokumentace a její zadání.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 2.1

Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších prostor

Pro Klub maminek Kyjov (KMK), které provozuje Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. v prostorách bývalých
plynáren na ul. Mlýnská v Kyjově - Nětčicích, se nepodařilo nalézt vhodnější prostory (bezbariérové,
v centru nebo v blízkosti centra města Kyjova, finančně udržitelné). V jednání jsou prostory ve dvoře
kyjovské fary – čeká se na povolení rekonstrukce tamních hospodářských budov. Opatření se přesouvá
do roku 2019.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 2.2

„FAMILY POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště

Family Point je umístěn v rámci prostor Městského úřadu Kyjov (budova Komerční banky), avšak slouží
spíše jako „dětský koutek“, nevyhovuje standardům Family Pointů a není možno nabídnout nadstavbu
ve formě krátkodobého hlídání dětí, předávání informací pracovníkem, apod.
Opatření je řešeno v návaznosti na opatření 2.1 (Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších
prostor), v r. 2018 se nepodařilo nalézt vhodnější prostory. V jednání jsou prostory ve dvoře kyjovské
fary - čeká se na povolení rekonstrukce tamních hospodářských budov. Opatření se přesouvá do roku
2019.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 3.1

Zajištění nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve
městě Kyjově

V roce 2018 město Kyjov připravilo projekt k rekonstrukci budovy na ul. Riegrova (č.p. 385). Celkem
by mělo vzniknout 10 bytových jednotek pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Byla podána žádost
o dotaci.
Opatření je ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO.

II. oblast podpory a péče:

Priorita 1

Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním (včetně osob s duševním onemocněním a mentálním
postižením) vedoucí k zaměstnávání těchto osob v regionu ORP Kyjov či
přilehlých ORP (Hodonín, Veselí nad Moravou)
Viz Priorita 2 III. oblasti podpory a péče

Koordinátorka KPSS Kyjovska a vedoucí odboru sociálních věcí iniciovali v průběhu roku 2018 několik
setkání za účelem zmapování možností zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (např.
jednání se zástupci Komory sociálních podniků, se zástupci Krok Kyjov, z.ú.). Výsledkem jednání
je vymezení místa, v němž by mohlo docházet k realizaci opatření. Je však nutné specifikovat počty
podpořených osob a také přesnější formu realizace. Byl kontaktován sociální podnik působící
v Hodoníně, jehož zástupce zvažuje spolupráci v Kyjově.
Mimoto město Hodonín v rámci svého projektu realizovaného v souladu s procesem KPSS uskutečnilo
mapování podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním v okrese Hodonín. Zpracovalo
Analýzu zaměstnávání osob s handicapem na území okresu Hodonín, která je zveřejněna na webových
stránkách:
http://www.kpsshodonin.cz/storage/1508761855_sb_analzazamstnvnosobshandicapemsesf.pdf

Opatření je ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO.

Opatření 2.1

Realizace aktivit podporujících bezbariérovost v Kyjově

V roce 2018 nebyla problematika bezbariérovosti řešena, pouze na setkání pracovní skupiny bylo
sděleno, že v současné době nezaznamenávají členové ve městě bariéry. Toto opatření bude tématem
dalších setkání pracovních skupin.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 2.2

Instalace nepřenosných indukčních smyček do kulturních/vzdělávacích
prostor vybraných budov města Kyjova

Jednání prozatím nebylo iniciováno a vzhledem k finanční náročnosti se posouvá do dalšího
plánovacího období (tj. 2019 - 2020).
Opatření je NENAPLNĚNO.

III. oblast podpory a péče:
Opatření 1.1

Jednání o vzniku/zajištění sociální služby Chráněné bydlení, či jiné formy
bydlení s podporou pro osoby s duševním onemocněním

Koordinátorka KPSS Kyjovska a vedoucí odboru sociálních věcí iniciovali v průběhu roku 2018 několik
setkání za účelem zmapování možností vzniku sociální služby Chráněné bydlení či jiné formy bydlení
s podporou pro osoby s duševním onemocněním (např. schůzky s vedoucími jiných odborů Městského
úřadu Kyjov, jednání s ředitelem Domova Horizont Kyjov, p.o.).
Opatření je ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO.

Opatření 2.1

Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním (včetně osob s duševním onemocněním a s mentálním
postižením) vedoucí k zaměstnávání těchto osob v regionu ORP Kyjov
či přilehlých ORP (Hodonín, Veselí nad Moravou)

Koordinátorka KPSS Kyjovska a vedoucí odboru sociálních věcí iniciovali v průběhu roku 2018 několik
setkání za účelem zmapování možností zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (např.
jednání se zástupci Komory sociálních podniků, se zástupci Krok Kyjov, z.ú.). Výsledkem jednání
je vymezení místa, v němž by mohlo docházet k realizaci opatření. Je však nutné specifikovat počty
podpořených osob a také přesnější formu realizace. Byl kontaktován sociální podnik působící
v Hodoníně, jehož zástupce zvažuje spolupráci v Kyjově.
Mimoto město Hodonín v rámci svého projektu realizovaného v souladu s procesem KPSS uskutečnilo
mapování podpory zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním v okrese Hodonín. Zpracovalo
Analýzu zaměstnávání osob s handicapem na území okresu Hodonín, která je zveřejněna na webových
stránkách:
http://www.kpsshodonin.cz/storage/1508761855_sb_analzazamstnvnosobshandicapemsesf.pdf

Opatření je ČÁSTEČNĚ NAPLNĚNO.

