I. oblast podpory a péče pro děti a mládež do 26 let, rodinu fungující a rodinu v problémech a osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Priorita Opatření

Aktivita
Stabilizace současného týmu, vyhledání zdrojů a příprava projektů

Úkol
Podání žádostí o dotace na MPSV

Osoba
odpovědná za
realizaci aktivit
NZDM/vedoucí

Zajištění týmu ze získaných dotací

Plánované
termíny
splnění
Splněno /
aktivit
nesplněno
31.10.2010 splněno
v průběhu
roku 2011
splněno

Podání žádosti o dotace z ESF nebo MPSV

30.6.2011 nesplněno

Podání žádosti o dotace z ESF nebo MPSV

28.2.2011 nesplněno

Žádost o dotaci podává JMK - individuální
projekt - NZDM Kyjov se bude podílet

31.12.2012 nesplněno

Aktuálně je pozornost soustředěna na rozjezd terénní
služby.

31.10.2011 nesplněno

Nedostatek finančních prostředků - budou
podávat žádost znovu v roce 2012

průběžně
31.12.2012 plněno

Podle výstupů terénního pracovníka a z dalších
zdrojů budou zjištěny potřeby v regionu.

31.12.2011 nesplněno

viz Analýza potřebnosti terénní služby

31.12.2012 nesplněno

NZDM/vedoucí
Analýza potřebnosti terénní služby NZDM

2

Podle výsledků analýzy případné zajištění pracovního místa a
opatření dalších prostředků např. osobní automobil
Uskutečnění jednání koordinátorů Kyjovska, Hodonínska,
Veselska

nesplněno

V současné situaci není rekonstrukce možná z
důvodu nedostatku finančních prostředků a nájemní
smlouvě s městem Kyjov. Realizátor od opatření
odstupuje.

14.10.2010 splněno

Město Kyjov/
koordinátorka
KPSS

2.I

4.I

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

Aktuálně nejsou vypsány termíny pro
podání investičního projektu

NZDM/vedoucí

Podpora komplexní návaznosti a spolupráce v oblasti práce s mladými
lidmi bez domova a opouštějícími dětské domovy, ústavní zařízení a
náhradní rodinnou péči a zajištění sociální práce a aktivit podporujících
jejich sociální začleňování

Splněno /
nesplněno

30.6.2010 splněno

1.I
Rekonstrukce za účelem rozšíření prostorů NZDM
Analýza potřebnosti terénní služby NZDM v okolí Kyjova

Nově
stanovené
termíny splnění
aktivit

Byla podána žádost na MPSV, kde dotace
nebyla ze strany orgánu navýšena na
pokrytí mzdy 0,5 úv. Jednali jsme s JMK,
bude podán projekt ESF, který může
úvazek pokrýt od roku 2012.

NZDM/vedoucí
Vytvoření pracovního místa na 0,5 úvazku, zřízení a rozvoj terénní sociální
práce v Kyjově
Podání žádosti o dotace z ESF nebo MPSV
1

Komentář ke splnění/nesplnění aktivity

Ustanovení pracovní skupiny pro řešení tohoto opatření

31.12.2010 nesplněno

Nalezení vhodného realizátora/realizátorů
Napsání a realizace projektu/projektů

30.6.2011 nesplněno
31.12.2012

Dne 2.2.2011 proběhlo jednání na Domově
mládeže SOŠ ZaS - navrhované řešení není
možné, spíše se budou uskutečňovat
besedy, přednášky, hlavně v rámci
prevence.Zámerem priority bylo především
zjistit nákladovost a veškeré nutné
prostředky k zajištění tohoto opatření.
Dosud nebyl nalezen vhodný realizátor

průběžně v
roce 2012, v
souvislosti se
stanovením
priorita a
opatření
viz výše
viz výše

nesplněno

Opatření nebylo splněno, Domov mládeže je
majetkem JmK, který s ním má jiné záměry, proto by
bylo nutné najít i jiné prostory.
Řešení daného opatření odsunuto - nedostatek
prostor.

splněno

Většina služeb, zvláště terénních, nadále zajišťována z
vlastní kapacity, externí pracovníci z PPP Hodonín
zabezpečují skupinová setkání rodičů na téma
efektivního rodičovství.

nesplněno

Řešeno v rámci systémové priority A, opatření A.1

Zajištění workshopů se zaměřením na práci v rodinách formou terénní
soc. asistence.

Zmapovat co nejkonkrétněji potřeby rodin, kde je prováděna
soc. asistence

Oslovit lektory, vyjednat podmínky

31.12.2010 splněno

OS
KROK/vedoucí 31. 6. 2011
pracovník

částečně splněno

zpracovává se metodika a materiály k
terénní formě sl.
z důvodu naplnění podmínek projektu
(poskytování služeb s vlastní kapacity/ne
externí lektoři) jsme zvolili tuto formu - od
1. 1. 2011 byl přijat další pracovník v soc.
službách na 0,8 úvazku, který společně v se
soc. pracovníky pracuje v rodinách s dětmi
terénu a taktéž připravuje pravidelné
aktivity pro rodiny v našem zařízení

31.12.2011 nesplněno

Změna plánované aktivity - na svépomocné
skupiny - vyplnynulo ze zjištění zájmu o
worshopy

splněno

31.12.2011 nesplněno

čekáme na informace (vyjádření JMK)

splněno

1. od ledna 2012 probíhají pravidelná skupinová
setkání zaměřená na nácvik sociálních dovedností a
sociálně terapeutických činností, skupiny probíhají
svépomocně nebo jsou vedeny odborníkem z řad
zaměstnanců 2. Dále od března probíhají skupinová
setkání rodičů na téma efektivní výchovy vedená
externími odborníky.
Získána dotace na zajištění služby SAS na období 2012
- 2014.

splněno

Získána dotace na zajištění služby SAS na období 2012
- 2014.

4.III

Individuální a skupinové poradenství probíhá průběžně. Individuální
poradenství využívají klienti ve středu a pátek 8-12, 13-15:30. Skupinová
setkání jsou naplánována v kalendáři akcí vždy na rok a s předstihem 1
měsíce inzerována v Kam v Kyjově a emailem odesílána všem, kteří se v
minulosti zúčastnili a chtějí být informováni.

Realizace pilotního workshopu
Vypracovat projekt na financování služby sociálně aktivizační
sl. pro rodiny s dětmi
Přijetí nového pracovníka na pozici vedoucí Agentura pro
občany
Vypracovat projekt na financování služby sociálně aktivizační
sl. pro rodiny s dětmi

OS
KROK/vedoucí
pracovník

1.1.2011 splněno
31.12.2011 nesplněno

od 1. 1. 2011 je přijata vedoucí na 1,0
úvazek a pracovník v soc. sl. na 0,8 úvazku
čekáme na informace (vyjádření JMK)

Opatření KS-ŘS

Prohlubování spolupráce s OSPOD a zajištění propagace sociální asistence
4
4.IV

Naplánovat schůzku k hodnocení spolupráce s OSPOD
Vytvoření propagačního materiálu zvlášť pro sl. Agentury pro
občany
Další vzdělávání pracovníků v oblasti práce s rodinou a v oblasti rodinné
asistence

Osamostatnit poradenství pro rodinu a oddělit rodinnou poradnu

nesplněno
částečně
nesplněno
nesplněno

2010-2013
nesplněno
31.5.2011

31.12.2011 nesplněno
30.11.2011 nesplněno

Aktualizace projektu s názvem Cestou necestou

31.12.2011 splněno

Žádost o dotaci podána koncem ledna t.r.,
čeká se na výsledek posouzení žádosti

Sledovat výzvy ESF
Zpracování PD – podmíněno získáním dotace

31.12.2011 nesplněno

OS
KROK/vedoucí
pracovník
duben –
červen 2011
nebo září –
listopad 2011 splněno
OS
KROK/vedoucí průběžně
průběžně plněno
pracovník
31.12.2011

Nákup a studium odborné literatury

6.I
Odborné školení v Krizové intervenci a poradenství

říjen 2010
Charita Kyjov/
vedoucí
Občanské
poradny
září 2011
prosinec
2010
rok 2011 průběžně

Navázání spolupráce s partnery a externími spolupracovníky
Propagace a realizace služby (tvorba propagačních materiálů a
jejich distribuce)
Zpracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o dotaci k
realizaci projektu na vybudování azylového domu dle § 57 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
6.II

Materiál pro RM – schválení podání žádosti o dotaci a
zpracování PD
Zpracování PD
Podání žádosti o dotaci do ROP JV

Město
Kyjov/ORM+OS
VZ – vedoucí
odboru

splněno

nesplněno

částečně splněno
nesplněno

28.2.2011 splněno
30.9.2011 nesplněno
13.10.2011 nesplněno

částečně
31.12.2012 splněno
částečně
31.12.2012 splněno

1 pracovník absolvoval základní kurz
nemožnost použití fin. prostředků z
projektu SAS

Zajistit financování rodinné poradny z více zdrojů
Vytvořit koncepci využívání mediace, vyškolení pracovníka
pro mediaci

OS
KROK/vedoucí
pracovník

částečně splněno

Rozšíření poradenských služeb o poradenství pro oběti trestných činů propagace a realizace služby (tvorba propagačních materiálů a jejich
distribuce)

6

splněno

absolvovali jsme jiné vzdělávání

probíhá
nemožnost použití fin. prostředků z
projektu SAS
zpracovává se
nedostatek finančních prostředků nám
zatím nedovoluje vyčlenit rodinnou
poradnu zvlášť, poradenství nadále probíhá
dle individuální dohody se zájemcem o
službu na objednání
nedostatek finančních prostředků nám
zatím nedovoluje vyčlenit rodinnou
poradnu zvlášť, poradenství nadále probíhá
dle individuální dohody se zájemcem o
službu na objednání
nemožnost použití finančních prostředků
na vzdělávání

Realizace projektu Cestou necestou
Zpracování projektové dokumentace (PD) na vybudování prostor služeb
následné péče v rámci prostor OS KROK

v tuto chvíli se materiály tisknou

2010-2013

5

5.II

31.12.2011 splněno

v průběhu
roku 2010
v průběhu
OS
roku 2010
KROK/vedoucí
v průběhu
pracovník
roku 2011

Výcvik v oblasti práce s rodinou, vedení skupiny (1 pracovník)
Realizace pilotního workshopu

Oddělit a propagovat rodinnou poradnu

5.I

schůzky probíhají průběžně

Studium sociální pedagogiky (1 pracovník)

4.VI

Aktualizace projektu na základě zkušeností z pilotního projektu
zaměřeného na cílové skupiny. Projekt Cestou necestou je růstový a
zážitkový program pro děti ve věku 10 – 15 let s rizikovým chováním –
např. konflikty, agresivita, pasivita, nemluvení, útěky, šikanování,
výtržnictví, drogy, alkohol aj.

31.12.2010 splněno

Schůzky nadále probíhají průběžně, budoucí
spolupráce je směřována k možnosti využívání
případových konferencí.

Absolvovování kurzů a seminářů:
Respektovat a být respektován - 4 pracovníci
Kurz efektivního rodičovství (2 pracovníci) a následný
lektorský kurz efektivního rodičovství (1 pracovník)
Rodinný sociální asistent/pracovník v sociálních službách (2
pracovníci)

4.V

OS
KROK/vedoucí
pracovník

částečně
31.12.2012 splněno

probíhá

31.12.2012 nesplněno

nemožnost použití fin. prostředků z projektu SAS

částečně
31.12.2012 splněno

s rodinou v tomto směru pracujem v rámci služby Sas,
vnímáme stále větší zájem, avšak prostředky na
provoz samostatné rodinné poradny nemáme

částečně
31.12.2012 splněno
31.12.2012 nesplněno

nesplněno
nesplněno

Čírtková, L., Vitoušová, P. A kol. Pomoc
obětem (a svědkům) trestných činů;
Bednářová, Z., Macková, K. a kol. Domácí
násilí.
Kurz Krizové intervence IES Podané ruce
(lektor PhDr.Ludvík Běťák) - změna
pracovníka OP - nejsou kompetence,
nebyla navázána spolupráce s psychology a
psychiatry
ne
zjištění možnosti spolupráce právníka,
psychologa, kontakt s obvodním oddělením
Policie ČR
ne

projektování pozastaveno

3 pracovníci se účastní nyní základního kurzu

31.12.2012

komunikace s JMK o termínu přidělení
dotace,probíhá informování ZŠ o realizaci
projektu, předání infoletáků
průběžné sledování výzev v souladu s
ekonomickými možnostmi O.s. Krok

změna pracovníka OP
azylový dům - materiál pro RM schválen,
násl. revokován v důsledku přehodnocení
záměru, noclehárna - záměr bude
předložen RM ke schválení do konce
května 2011

2 pracovníci absolvovali jiný kurz - efektivní
komunikace v rodině

nesplněno

S rodinou je v tomto směru pracováno v rámci služby
SAS, je vnímán stále větší zájem o rodinné
poradenství, avšak prostředky na provoz samostatné
rodinné poradny chybí.
Nemožnost použití finančních prostředků na
vzdělávání.

Zatím se nepodařilo najít vhodný program, chybí
zdroj financí.

Malý rozsah soc.služeb, omezené kompetence
pracovníka, OP nemůže suplovat Krizové centrum.

nesplněno

ne

změna záměru
splněno
31.12.2012 nesplněno

Změna záměru, půjde o ubytovnu nikoli Azylový dům.
Projektová dokumentace z r. 2011, povolení stavby
květen 2012.
Zatím ne, čeká se na výzvu.

