Zpráva z průběžného monitoringu "Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb do r. 2017" za rok 2017
Oblast systémových priorit:
Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci
s rozšířenou působností (ORP) Kyjov
Personální obsazení pozice koordinátora KPSS MěÚ Kyjov zachováno.
I. PS se v rámci roku 2017 setkala 4x + 1 společné setkání všech skupin.
II. PS se v rámci roku 2017 setkala 5x + 1 společné setkání všech skupin.
III. PS se v rámci roku 2017 setkala 4x + 1 společné setkání všech skupin.
Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova (dříve Koordinační-řídící skupina) se v rámci
roku 2017 setkala 8x + 1 společné setkání všech skupin.
Realizační skupina se v rámci roku 2017 setkala 11x + 1 společné setkání všech skupin.
Metodická podpora procesu KPSS byla využita při tvorbě SWOT analýz (Mgr. M. Havlík, duben
2017).
Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
do r. 2017 za rok 2016.

Opatření A.1
1.
2.

3.
4.

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 2017 celkem 2x.
2. Smlouvy a participace obcí ORP na spolufinancování.

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 2017 uskutečnila celkem 6x.
2. Spolufinancování nadregionálních služeb bylo schváleno v rámci garance potřebností služeb a
také systému spolufinancování Minimální sítě sociálních služeb Kyjovska.
3. Spolupráce s JMK navázána v rámci zaslání schválených dokumentů.

Opatření A.3

Opatření je NAPLNĚNO.
Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku
1. – 2. – garance potřebností schválena Radou města Kyjova v květnu 2017 a systém
spolufinancování Radou i Zastupitelstvem města Kyjova v září 2017.
3. Dotační program na podporu Minimální sítě sociálních služeb v ORP Kyjov v roce 2018 byl
schválen na 84. jednání RM.
4. Účast poskytovatelů sociálních služeb na procesu tvorby sítě byla splněna v rámci KPSS
Kyjovska a zasílání jednotlivých žádostí o zařazení do sítě.

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 na Kyjovsku. V současné době ale vznik nových
služeb není podporován ze strany JMK (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
dotačního systému města Kyjova
1. Dotační program na podporu návazných služeb v sociální oblasti v roce 2018 byl schválen na
84. jednání RM. Na dotační program bylo v rozpočtu vyčleněno 400 000 Kč.

Opatření C.1

Opatření je NAPLNĚNO.

Opatření D.1

Aktualizace a naplňování Komunikačního plánu KPSS Kyjovska
1. Na setkání realizační skupiny KPSS č. 5/2017 (17. 5. 2017) bylo odsouhlaseno zrušení
Komunikačního plánu KPSS. Komunikace s veřejností je řešena průběžně dle potřeby.

Opatření je NENAPLNĚNO.
Aktualizace a tisk Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska a
aktualizace webové verze Adresáře
1. V roce 2017 byl aktualizován, vytištěn a distribuován Adresář organizací pomáhajících
občanům Kyjovska.
2. Průběžně probíhala aktualizace webové verze Adresáře na internetových stránkách
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.

Opatření D.2

Opatření je NAPLNĚNO.

I. oblast podpory a péče:
Vytvoření prostor pro službu následné péče Krok Kyjov, z.ú. včetně
krizového lůžka
Z důvodu chybějících finančních zdrojů toto opatření organizace Krok Kyjov, z.ú. nerealizovala. Bylo
přesunuto do dalšího plánovacího období.

Opatření 1.2

Opatření je NENAPLNĚNO.
Rozšíření stávající nabídky Kontaktního centra Charity Kyjov o terénní
formu poskytování a o cílovou skupinu uživatelů marihuany a uživatelů
alkoholu
V roce 2017 byl navýšen pracovní úvazek o 0,5 v rámci Kontaktního centra, které provozuje terénní práci na
Kyjovsku (Kontaktní centrum mělo v roce 2016 - 4,0 úvazky přímé péče, od r. 2017 byl tento úvazek navýšen
na 4.5 úvazku přímé péče).

Opatření 1.3

Opatření je NAPLNĚNO.

Opatření 2.1

Přesun Mateřského centra 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 (větší a blíže
centru Kyjova). V jednání jsou prostory na bývalé zdravotní škole, kterou farnost koupilo a bude je
rekonstruovat. Dále jsou v jednání prostory, které vzniknou v novém komunitním centru, které se má
stavět ve dvoře fary. Nyní KMK funguje 4 dny v týdnu, někdy také o víkendu (přednášky, semináře). V
průměru se zde schází asi 8 až 10 maminek denně. Opatření bylo přesunuto do dalšího plánovacího
období.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 2.2

Přesun Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s. do vhodnějších prostor
Od opatření bylo upuštěno s výhledem rekonstrukce stávajících prostor Centra pro rodinu, o.p.s..
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 2.3

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.
Centru pro rodinu Kyjov, o.p.s. ve spolupráci s koordinátorkou KPSS se v r. 2017 nepodařilo nalézt
vhodnější prostory (prostory v soukromém vlastnictví by byly finančně neúnosné a město Kyjov
volnými prostory v centru města nedisponovalo).
V jednání jsou prostory ve dvoře kyjovské fary a prostory v budově bývalé zdravotní školy. Obojí by
byly vhodné jak z hlediska umístění (centrum města), tak z hlediska bezbariérovosti. Opatření bylo
přesunuto do dalšího plánovacího období.
Opatření je NENAPLNĚNO.

Opatření 3.1

Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě Kyjově
Z důvodu neexistence zákona o sociálním bydlení nebylo opatření v r. 2017 řešeno a bylo od něj
upuštěno. Částečně se toto opatření promítne v dalším plánovacím období do priority Zajištění
kvalitního a dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Opatření je NENAPLNĚNO.

II. oblast podpory a péče:
Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním (včetně osob s duševním onemocněním a s mentálním
Opatření 2.1
postižením) vedoucí k zaměstnávání těchto osob v regionu ORP Kyjov
či přilehlých ORP (Hodonín, Veselí nad Moravou)
Vzhledem k absenci a následné změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu
roku 2017 výše uvedená jednání prozatím neproběhla.
Opatření se posouvá do dalšího plánovacího období (tj. 2018 – 2020).
Opatření je NENAPLNĚNO.

Realizace aktivit podporujících bezbariérovost a dostupnost veřejných
budov, kulturních a zdravotnických zařízení, dostupnost veřejné dopravy
v Kyjově
1. a 2. V rámci setkání II. pracovní skupiny byl projednán plán oprav chodníků prováděných
Technickými službami Kyjov v roce 2017. Členové doporučili, aby nájezdy na chodníky byly
vysoké pouze 2 cm. Dále upozornili na to, aby se při opravách nezapomínalo na vybavení
chodníků lavičkami, např. tř. Komenského, Dvořákova. Tyto informace byly předány Ing.
Blažkovi na odbor majetku.
Vzhledem k absenci a následně změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska další
jednání neproběhla. Opatření se posouvá do roku 2018.

Opatření 3.1

Opatření je částečně NAPLNĚNO.

Opatření 3.2

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

1. Pořízení a instalace nepřenosných indukčních smyček do Městské knihovny Kyjov, p. o. města
Kyjova (do místnosti využívané organizací SONS a do přednáškového sálu knihovny) proběhla
jako součást rekonstrukce budovy knihovny v souvislosti se vznikem nového Komunitního
centra. Zde byla nainstalována nepřenosná indukční smyčka a zároveň je zde k dispozici i
mobilní. Vše bylo financováno z dotace.
2. a 3. Dalším vhodným prostorem pro umístění nepřenosné indukční smyčky je estrádní sál MKS
Kyjov. Je nutné ještě domapovat, kolik lidí by tuto smyčku na daném místě využilo.
Opatření se posouvá do dalšího plánovacího období (tj. 2018 – 2020).
Opatření je částečně NAPLNĚNO.

III. oblast podpory a péče:
Jednání o vzniku sociální služby Chráněné bydlení či jiné formy bydlení
s podporou pro osoby s duševním onemocněním
Vzhledem k absenci a následné změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu
roku 2017 a k aktuální strategii Jihomoravského kraje (viz Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK
pro rok 2018) výše uvedená jednání prozatím neproběhla.
Opatření se posouvá do dalšího plánovacího období (tj. 2018 – 2020).

Opatření 1.4

Opatření je NENAPLNĚNO.
Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním (včetně osob s duševním onemocněním a s mentálním
Opatření 2.1
postižením) vedoucí k zaměstnávání těchto osob v regionu ORP Kyjov
či přilehlých ORP (Hodonín, Veselí nad Moravou)
Vzhledem k absenci a následné změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu
roku 2017 výše uvedená jednání prozatím neproběhla.
Opatření se posouvá do dalšího plánovacího období (tj. 2018 – 2020).
Opatření je NENAPLNĚNO.

