II. oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Senioři

Priorita Opatření

Aktivita
Rozšíření kapacity sociální služby Domova pro seniory

Úkol
Žádost o dotace do ROP 3.4 (ÚRR v Brně)

Osoba odpovědná za
realizaci aktivit

Plánované
termíny
splnění
Splněno /
aktivit
nesplněno
31.5.2011 splněno

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity
termín se posunul na 7.7.2011

Nově
stanovené
termíny splnění
aktivit
Splněno / nesplněno

Centrum služeb pro
seniory/ředitel

1.I

Výběrové řízení na dodavatele
Ukončení realizované přístavby
Nákup a instalace vybavení
Schválení navýšení kapacit
Spuštění provozu - nastěhování uživatelů do přístavby

1

20.9.2011
31.3.2013
30.6.2013
31.12.2012
1.7.2013

20.5.2012 průběžně plněno
31.8.2013 průběžně plněno
30.11.2013 průběžně plněno
30.9.2013 průběžně plněno
1.1.2014 průběžně plněno

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

Stavba je zahrnuta mezi akce financované z
Regionálního operačního programu Jihovýchod 3.4. Z
toho důvodu byly její přípravy bedlivě sledovány
Úřadem Rady regionu soudržnosti, což mělo za
následek poměrně zdlouhavý výběr dodavatele
stavby a stejně nejednoduchý průběh přípravy
podkladů ke smlouvě o dotaci z ROPu. V tuto chvíli
jsou obě smlouvy ( dodavatelsko-odběratelská i
dotační ) stále ještě před podpisem.

Rozšíření kapacity sociální služby Domova se zvláštním režimem
Žádost o dotace na Úřad RRS Jihovýchod finance z ROP 3.4
Výběrové řízení na dodavatele
Ukončení realizované přístavby
Nákup a instalace vybavení
Schválení navýšení kapacit
Nastěhování uživatelů do přístavby

1.II

1.III

Centrum služeb pro
seniory/ředitel

31.5.2011 splněno
20.9.2011
31.3.2013
30.6.2013
31.12.2012
1.7.2013

termín se posunul na 7.7.2011
20.5.2012 průběžně plněno
31.8.2013 průběžně plněno
30.11.2013 průběžně plněno
30.9.2013 průběžně plněno
1.1.2014 průběžně plněno

Řešeno v rámci systémové priority D, opatření D.1

Organizace, zajištění a propagace sociálně aktivizačních služeb pro
seniory ve větších městech Kyjovska

Příprava organizace na rozšíření služby (rozšíření kapacit
osob na rehabilitační cvičení v bazénu, pravidelnost
pracovní terapie 2x měsíčně, rozšíření vzdělávacích činností
pro klienty) a poskytování rozšířených služeb
Zajištění kvalifikovaných pracovníků a zaškolení v rámci
organizace

2.I

Předseda Svazu tělesně
postižených ČR, o. s.
Okresní organizace
Hodonín se sídlem
v Kyjově
31.12.2010 splněno
průběžně plněno

2
Zajištění dostupnosti pečovatelské služby (PS) ve všech obcích
Kyjovska

2.II

Cílená propagace rozšíření aktivizační služby
Iniciace jednání a zjištění:
počtu občanů Kyjovska využívajících PS
nákladů na PS poskytovanou občanům v obcích Kyjovska
počtu obcí finančně přispívajících občanům na
pečovatelskou službu ve spolupráci s poskytovateli služby a
starosty obcí

Rehabilitační cvičení v bazénu probíhalo 3x v týdnu- rozšíření o
1 den,1x v týdnu RHB cvičení v tělocvičně,pracovní terapiezavedena pravidelnost 2x v měsíci v Kyjově,rozšíření : 1x v měsíci
ve Vracově a 1x v měsíci ve Svatobořicích- Mistříně,2x v měsíci
sportovní činnost, 2x v roce Turnaj v kuželkách, 1x Sportovní hry
pro seniory a OZP, 2x kurz na PC pro seniory a OZP, 1x kurz na PC
pro seniory, vzdělávací semináře 6x v roce / sociálně právní pro
ZP, první pomoc, Mama Help,Policie v ČR, 2x lékařská
tématika/,8x v roce tréninky paměti / začátečníci + pokročilí/ v
Kyjově, v roce 2011 tréninky paměti rozšíření do Svatobořic Mistřína a do Vracova 4x .Rekondiční rehabilitační pobyty - 2011
: 4x + 1x víkendový pobyt.

průběžně plněno

Město Kyjov/
koordinátorka KPSS

Osvěta veřejnosti – informovanost občanů o možnosti
využití PS prostřednictvím obcí
Jednání s obcemi o možnostech finančního přispívání na PS
obyvatelům obce

31.12.2011 nesplněno
průběžně v
roce 2011
průběžně v
roce 2011

Žádost o dotace na Úřad RRS Jihovýchod finance z ROP 3.4
Výběrové řízení na dodavatele
Realizace přístavby
Nákup a instalace vybavení
Registrace služby
Nastěhování uživatelů do přístavby

31.5.2011 splněno
20.9.2011
31.3.2013
30.6.2013
31.12.2012
1.7.2013

Propagace : letáky, webové stánky, kabelová televize, Kam v
Kyjově,regionální noviny, osobní jednání, spolupráce s lékaři

Předběžně plánováno do 31.5.2012

průběžně plněno

V roce 2011 rozšířeny aktivity o pilotní kurz finanční
gramotnosti pro seniory a OZP a kurz na PC - Fotografie
a počítač : stahování, ukládání a práce s obrázky na PC.
V roce 2012 - nově Kurz sebeobrany pro seniory a OZP.
Všichni pracovníci si doplňují a rozšiřují odborné
znalosti a dovednosti.

průběžně plněno

Informovanost zajišťována formou letáků,
regionálního tisku (regionální deníky, Kyjovské noviny,
KAM v Kyjově), kabelové televize, webových stránek,
spoluprací s lékaři a starosty obcí ORP Kyjov, osobními
jednáními se zájemci o službu.

31.12.2012 nesplněno

průběžně

Poskytování odlehčovacích služeb

2.III

2.IV

Řešeno v rámci II. oblasti podpory a péče pro seniory a osoby se ZP - priorita 5, opatření 5.1

Centrum služeb pro
seniory/ředitel

Odloženo, bude řešeno s poskytovateli na pracovních
skupinách.

průběžně

termín se posunul na 7.7.2011
20.5.2012 průběžně plněno
31.8.2013 průběžně plněno
30.11.2013 průběžně plněno
30.9.2013 průběžně plněno
1.1.2014 průběžně plněno

Je to spíš v kompetenci poskytovatelů, koordinátorka
starosty informuje.

Opatření KS-ŘS

Osoby se sluchovým postižením

Priorita Opatření

Aktivita
Zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým
postižením

Úkol
Zajištění dotací z ESF na zřízení půjčovny

Osoba odpovědná za
realizaci aktivit

Plánované
termíny
splnění
aktivit

Splněno /
nesplněno

31.12.2010 splněno
Nalezení vhodných prostor
Zřízen půjčovny KP pro sluchově postižené

3.I

Vedoucí ZO SNN v ČR
Veselí nad Moravoupobočka Kyjov

31.12.2010 splněno

31.12.2010 splněno

Propagace půjčovny
31.12.2010 splněno částečně
31.12.2011 splněno

Zapůjčování kompenzačních pomůcek
Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro sluchově postižené mladé Zajištění vyhovujících prostor
lidi

3
Vedoucí ZO SNN v ČR
Veselí nad Moravoupobočka Kyjov

3.II

31.12.2010 splněno

Navýšení úvazku na 1,4
31.8.2010 splněno
Realizace aktivizace: rehabilitační pobyty, turistika,
bowling, plavání…

Vznik tlumočnické služby pro osoby sluchově postižené
3.III

Proškolení pracovníka
Registrace tlumočnické služby
Zavedení tlumočnické služby

31.10.2010 plněno průběžně
31. 9. 2011 splněno
Vedoucí ZO SNN v ČR
31.12.2011 splněno
Veselí nad Moravoupobočka Kyjov
31.1.2012

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity
Podařilo se získat dotaci přes EU z Integrovaného operačního
programu našemu ústedí SNN v ČR Praha
Půjčovna je provozována v prostorách služeb pro sluchově
postižené a to v Městské knihovně v suterénu
z 21 půjčoven, které jsou v rámci výše zmiňovaného projektu je
jedna i v Kyjově, Lidé si zde bezplatně mohou zapůjčit
kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
půjčovna se musí neustále propagovat, tak aby se informace
dostávali k dalším klientům

Nově
stanovené
termíny splnění
aktivit
Splněno / nesplněno

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

Opatření KS-ŘS

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

Opatření KS-ŘS

průběžně plněno

Podařilo se v od května 2010 přemístit pracoviště v Kyjově do
budovy Městské knihovny a to do prostor suterénu. V současné
době, ale řešíme, že prostor není nejvhodnější, což ukázal čas. V
první řadě je to bezbariérovost, vzdálenost od hlavního vchodu
v četně schodů je pro starší klienty špatně zvladatelná, další
problém je, že v místnostech je jen umělé světlo, což pro naše
klienty je hodně problamatické při komunikaci. V místnostech je
neustále chlad(i v letním období) a pracovníci často trpí
nachlazením. Místnost není větratelná.
pro pracoviště Kyjov byly v lednu 2010 přijaty dvě nové
pracovnice v celkovém úvazku 1,4
Aktivizační činnosti pro osoby s e sluchovým postižením se v roce
2011 plní průběžně. Cílová skupina si zvyká zapojovat se
pravidelně do nabízených aktivit. Což je Klub fit, N klub či
pravidelné rukodělné dílničky a Klub pro neslyšící

průběžně plněno

splněno od 1.1.2012

Osoby se zrakovým postižením

Priorita Opatření

Aktivita
Přístupnost webových stránek města Kyjova pro nevidomé občany

Úkol

Osoba odpovědná za
realizaci aktivit

Zjištění termínu školení a následné zajištění školení v
TyfloCentru Brno
Zaškolení správce stránek města Kyjova pracovníky
TyfloCentra o.p.s. Brno, kteří jsou autory projektu Blind
Friendly Web

4.I
4

Zkvalitnění časopisu „Očko z Kyjova“

4.II

Realizace projektu na zkvalitnění časopisu

Splněno /
nesplněno

31.12.2010 splněno
Jednatelka organizace
OO SONS

Zpřístupnění webové stránky města Kyjova i pro osoby se
zrakovým postižením
Postupné oslovení starostů a správců stránek okolních obcí
Vypracování a podání žádosti o finanční zdroje na město
Kyjov

Plánované
termíny
splnění
aktivit

30.6.2011 nesplněno

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity
Termíny školení zajištěny byly, ale školení se neuskutečnilo,
protože nové webové stránky města Kyjova byly zadány firmě a
město o školení zájem neprojevilo
Probíhá jednání, budou se nově tvořit webové stránky města
Kyjova, podmínkou je, aby je realizátor vytvořil v souladu s BFW jednání proběhne 12.9.2011 za přítomnosti jednatelky OO SONS

31.12.2011

31.1.2011 splněno

31.12.2011 splněno

neuskutečnilo se

splněno

31.12.2012
Jednatelka organizace
OO SONS

Nově
stanovené
termíny splnění
aktivit
Splněno / nesplněno

31.12.2012 průběžně plněno
Žádost byla podána v řádném termínu grantového řízení města
Kyjova
Započato podáním žádosti o grant - Město Kyjov finančně tuto
aktivitu nepodpořilo, finance jsme zísdkaly z jiných zdrojů a
realizace proběhne do konce října 2011

Školení pracovníka neproběhlo (nebylo třeba), protože
firma, která vytvářela nové stránky, byla již
proškolena.
Bezbarierové stránky města Kyjova jsou vytvořeny,
jednání probíhalo za účasti nevidomé osoby.
Oslovování starostů bude průběžné.

Osoby s tělesným postižením a jiným zdravotním postižením

Priorita Opatření

Aktivita
Rozvoj a zvyšování kvality odborného sociálního poradenství pro
osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením

Úkol
Zajištění informovanosti o poskytované službě

Zajištění finančních prostředků – žádost na MPSV
Pořádání vzdělávacích seminářů pro osoby pečující
Pořádání vzdělávacích seminářů pro osoby se zdravotním
postižením, kurzy pro TP v produktivním věku
Poskytování sociálního poradenství osobám s tělesným a
jiným zdravotním postižením – imobilním osobám v
domácím prostředí, pomoc při vyřizování záležitostí klienta
např. na úřadech,poradenství v oblasti kompenzačních
pomůcek,poradenství poskytované právníkem,poradenství
v oblasti vzdělávání a zaměstnávání osob se ZP

5.I

Osoba odpovědná za
realizaci aktivit

Plánované
termíny
splnění
aktivit

Splněno /
nesplněno

průběžně plněno
30.12.2010 splněno
31.12.2010 nesplněno
Předseda Svazu tělesně
postižených ČR, o. s.
Okresní organizace
Hodonín se sídlem v
Kyjově

5

splněno

průběžně plněno

Otevření půjčovny kompenzačních pomůcek

Rozšiřování a zvyšování kvality sociálně aktivizačních služeb pro
osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením

5.II

Navýšení o 1 pracovníka s 0,5pracovním úvazkem
Informovanost cílové skupiny o rozšíření poskytované
služby, o připravovaných akcích

Získání zájmu klientů

Předseda Svazu tělesně
postižených ČR, o. s.
Okresní organizace
Hodonín se sídlem v
Kyjově

6.I
Podpora vzdělávání osob s tělesným a jiným zdravotním postižením
Zpracování dalších projektů ke vzdělávání – dle
vyhlášených výzev
Zajištění průběhu jednotlivých vzdělávacích aktivit (práce
na PC, administrativa, atd.)

6

Podpora zaměstnávání osob s tělesným a jiným zdravotním
postižením

v plánu : říjen 2011

v roce 2010 poskytnuto poradenství 274 klientům, v roce 2012
očekáván mírný nárůst počtu klientů

31.12.2012 nesplněno

předpoklad ve 4. čtvrtletí 2011- 1. čtvrtletí 2012

průběžně plněno

splněno
31.12.2010 splněno

Nově
stanovené
termíny splnění
aktivit
Splněno / nesplněno

průběžně plněno
X.11 Splněno

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity
Informovanost zajišťována formou letáků,
regionálního tisku (regionální deníky, Kyjovské noviny,
KAM v Kyjově), kabelové televize, webových stránek,
spoluprací s lékaři a starosty obcí ORP Kyjov, osobními
jednáními se zájemci o službu.
Spolupráce s Pohodou Vyškov.

viz.: 6.I

půjčovna v provozu

31.12.2011 nesplněno

Předseda Svazu tělesně
postižených ČR, o. s.
Okresní organizace
Hodonín se sídlem v
Kyjově

Informovanost zajišťována formou letáků, kabelové
televize,měsíčníku KAM v Kyjově, webové stránky organizace,
osobní jednání

31.10.2010 splněno

průběžně plněno
průběžně plněno

Zajištění finančních prostředků
Zajištění kvalifikovaných pracovníků, navýšení o 0,4
pracovního úvazku
Zpracování projektu – OP LZZ

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

informace v měsíčníku KAM v Kyjově,webové stránky,letáky,
kabelová televize,osobní jednání v obcích
Celkem 627 klientů, v roce 2010 zvýšený zájem ze strany klientů
o více než jednu aktivitu současně.v roce 2011 zájem klientů
navýšen

navýšení z finančních důvodů nelze realizovat

splněno

V roce 2011 poskytnuto odborné poradenství 278
uživatelům služby v oblasti sociální, právní, vzdělávání
a zaměstnávání OZP, bezbariérové životní prostředí, v
oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným
postižením, zpracování písemností. U imobilních
uživatelů služba v domácím prostředí.
V březnu 2012 byla z půjčovny při krádeži odcizena
většina komp. pomůcek, v současné době je provoz
půjčovny omezen.
1.1.2012 rozšíření o pracovnici v sociálních službách s
pracovním úvazkem 0,5.

průběžně plněno

Informovanost zajišťována formou letáků,
regionálního tisku (regionální deníky, Kyjovské noviny,
KAM v Kyjově), kabelové televize, webových stránek,
spoluprací s lékaři a starosty obcí ORP Kyjov, osobními
jednáními se zájemci o službu.

průběžně plněno

průběžně plněno
průběžně plněno
31.12.2011 splněno

Realizován projekt financovaný z ESP - OP LZZ: Zvýšení
zaměstnatelnosti pro osoby se zdravotním postižením.V
současné době se účastní 18 klientů.Projekt : Sociální služby a
podpora pracovního uplatnění pro TP na území JMK
udržitelnost projektu byla ukončena 31.7.2011. Další projekt ESP
- OP LZZ: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
nebyl schválen. V přípravě projekt na MPSV : Finanční
gramotnost seniorů a osoby se zdravotním postižením.
V přípravě projekt na MPSV: Finanční gramotnost seniorů a
osoby se zdravotním postižením.

V roce 2011 celkem 629 uživatelů služby, pokračuje
trend 1 uživatel = více aktivit.

Záměr přehodnocen, zajištěno externím pracovníkem.
V rámci realizace projektu "Zvýšení zaměstnatelnosti
pro osoby se zdravotním postižením " celkem
zapojeno 30 klientů. 4 frekfentanti absolvovali
kompletní rekvalifikační kurz na PC a jedna
frekfentantka rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních
službách. Ukončení projektu duben 2012. Příprava
zpracování nově vyhlášených projektů ESP - OP LZZ
2012 - 2013 - v rámci STP v ČR.
Projekt byl úspěšný, realizace v roce 2012.
Kurzy na PC : Základy práce s PC a internet, Práce ve
Wordu a Excelu, semináře : Komunikujeme s úřady,
Zpracování životopisu, Zákoník práce, Změny v oblasti
zaměstnávání OZP.

průběžně plněno

Kurz na PC : Administrativní dovednosti, seminář s pracovníky
ÚP,seminář Komunikace verbální a neverbální. Bezbariérové
pracovište,Vytvoř si životopis, Změny v zákoníku práce

průběžně plněno

průběžně plněno

databáze potenciálních a oslovených zaměstnavatelů vedena

průběžně plněno

průběžně plněno

vedena databáze klientů, nalezeny 2 pracovní místa

průběžně plněno

Databáze vedena.
Databáze vedena, 1 místo pro OZP zřízeno, 1 nalezeno.
V ORP Kyjov zaměstnávání OZP velmi obtížné, chybí
chráněná pracoviště.

pozastaveno
průběžně plněno

nevyjasněné možnosti prostor

pozastaveno
průběžně plněno

viz.2010
Zaměstnávání OZP, vzdělávání OZP.

Zpracování databáze potenciálních zaměstnavatelů
Spolupráce s klienty při vyhledávání vhodného zaměstnání

6.II
Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb při
vyhledávání potencionálního realizátora chráněné dílny
Spolupráce s Úřadem práce

Předseda Svazu tělesně
postižených ČR, o. s.
Okresní organizace
Hodonín se sídlem v
Kyjově

Opatření KS-ŘS

