
 

 

Město Kyjov 
Komise sociální a zdravotní 

 

Zápis z jednání č. 20 / 2017 
 

Datum konání:  21. listopadu 2017 

Místo konání:  Městský úřad Kyjov, velká jednací místnost 

Přítomni:   (viz. prezenční listina) 

Mgr. Danuše Křiváková, MUDr. Alena Černeková, Mgr. Ladislava 

Brančíková,  PhDr. Jana Trnečková, MBA. LL.M.,  Mgr. Radoslava 

Navrátilová, Hana Vrtková, Mgr. Jan Hanáček, Zdenka Měsíčková,  

Mgr. Radka Galanová, Zdenek Hochman, Ing. Vladimír Měchura 

Omluveni:, MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D., MUDr. Luděk Šimeček,                            

Mgr. Alena Horáková, Mgr. Hana Čamlíková, MUDr. Jan Felsinger,                                  

Ing. Marie Gustyová, Ing. Vladimír Výleta, Karla Zbořilová 

 

Hosté:    Bc. Jana Novotná 

Zapisovatel(ka):  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

Ověřovatel(ka):        Mgr. Ladislava Brančíková, Mgr. Jan Hanáček 

Čas jednání:   16:00 – 17:15 hod 

Program jednání:  

 

1. Projednání a odsouhlasení návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku do roku 2020. 

2. Projednání možného ocenění (ze strany města) dárců krve. 

3. Projednání žádostí do DPS Kyjov 

4. Různé 

Průběh jednání:   

Projednání a odsouhlasení programu jednání. 

Hlasováno: 11-0-0 

Navržení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu z jednání. Navrženi Mgr. Ladislava Brančíková      

a Mgr. Jan Hanáček 

Hlasováno: 9-0-2 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do roku 2020.   
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Sociální a zdravotní komise doporučuje přijetí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, 

který je uveden v příloze zápisu. 

 

Hlasováno: 11-0-0 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala Implementační plán Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (dále jen Implementační plán). Sociální a zdravotní 

komise schvaluje Implementační plán.  

 

Hlasováno:11-0-0 

 

3. Sociální a zdravotní komise projednala současné možnosti ocenění dobrovolných dárců krve. 

S přihlédnutím ke všem benefitům, které systémy umožňují (viz příloha), doporučuje sociální 

a zdravotní komise ocenění dárců krve z Kyjova městem nad tento rámec. O jakou formu 

ocenění by šlo, projedná vedoucí odboru sociálních věcí a předsedkyně sociální a zdravotní 

komise s představiteli města a radními. 

 

 

5. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byty zvláštního určení do DPS Kyjov. 

6. Sociální a zdravotní komise byla seznámena s aktivitou Dobrovolnického centra Kroku 

Kyjov. Členům komise předány informativní letáky a seznámeni s aktivitou „Dny dobrých 

skutků“. 

 

Návrhy a doporučení Radě města Kyjova: 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku do roku 2020. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválení tohoto 

plánu a doporučení zastupitelstvu Města Kyjova schválení Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020. 

 

Hlasováno: 11-0-0 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o byt zvláštního určení Domu 

s pečovatelskou službou v Kyjově (z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto 

údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova). 

 

Sociální a zdravotní komise doporučuje RM zařadit výše uvedené žádosti do užšího 

seznamu žadatelů o byt v DPS.         

 

            Hlasováno: 11-0-0  
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Úkoly pro členy komise:  

 

Bez úkolů na členy komise. 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Ladislava Brančíková 

              Mgr. Jan Hanáček 

 

 

Přílohy: 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020. 

2. Implementační plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do 

roku 2020. 

3. Současné možnosti ocenění dárců krve. 

4. Seznam žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v DPS Kyjov (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebude tato příloha zveřejněna na webových stránkách města Kyjova). 
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Příloha č. 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku do roku 2020 
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Slovo úvodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení Zastupitelstva města Kyjova 
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 byl projednán 

v orgánech města Kyjova. Rada města Kyjova tento dokument projednala a doporučila ke 

schválení Zastupitelstvu města Kyjova dne … usnesením č. ….. 

Zastupitelstvo města Kyjova tento dokument schválilo dne …. usnesením č. …... 
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Komunitní plánování sociálních služeb Kyjovska 
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697 01 Kyjov 

www.mestokyjov.cz 

Bc. Jana Novotná  

Koordinátorka KPSS Kyjovska 

Tel.: 518 697 571, 602 515 693 

E-mail: kpss@mukyjov.cz 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz 



 

Plánování rozvoje sociálních služeb 
 

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé 

sociální situaci s cílem zachovat lidskou důstojnost, působit na osoby aktivně a motivovat je 

k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci, a 

zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb slouží jako závazný dokument o podobě 

sociálních služeb v dané lokalitě (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  

Povinnosti obcí/krajů ze zákona ve vztahu k sociálním službám 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obcím ukládá „pečovat v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek (mj.) pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování 

potřeb svých občanů“. Protože sociální služby jsou jednou ze součástí sociální péče, kterou je 

obec povinna rozvíjet, měly by se obce jejich problematikou vždy zabývat.  

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 

§ 94 Obec 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, 

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na 

svém území, 

c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování 

pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, 

d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, 

poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány 

sociální služby, 

e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb 

osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb 

prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích, 

f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem 

sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb 

osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 
 

§ 95 Kraj 

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,  

b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území, 

c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi 

poskytovatelem a osobou, 

d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území 

kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou 
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poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v 

procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle § 

94, písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5, 

e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, 

zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány, 

f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, 

g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 

střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, 

h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným 

podle § 94 písm. f). 
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Komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku 
 

Komunitní plánování je jednou z metod, kterou lze zpracovávat plány rozvoje sociálních 

služeb. Základním principem komunitního plánování je spolupráce všech zainteresovaných v 

problematice sociálních služeb na místní úrovni. Jde o uživatele sociálních služeb (lidé 

využívající sociální služby), poskytovatele sociálních služeb (nestátní neziskové organizace, 

příspěvkové organizace) a zadavatele sociálních služeb (zastupitelé, radní, zástupci odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví). Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je 

rozvíjet sociální služby tím směrem, aby reagovaly na aktuální potřeby jejich uživatelů, byly 

dostupné, kvalitní a finanční prostředky byly vynakládány efektivněji, tam kde je to skutečně 

potřebné.  

Zástupci uvedených skupin v rámci společné práce zjišťují, které cílové skupiny se v regionu 

nacházejí, jaké potřeby mají a podílejí se na realizaci jednotlivých priorit, které povedou 

k naplnění těchto potřeb. 

Proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) probíhá na Kyjovsku od r. 2007. 

Kyjovsko je územně vymezeno jako správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) 

Kyjov, tvoří jej 42 obcí s celkovým počtem 55 493 obyvatel, z toho město Kyjov čítá na 11,4 

tis. obyvatel (k 1. 1. 2017). 

Mapa SO ORP Kyjov 
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Udržitelnost procesu KPSS na Kyjovsku je zajištěna městem Kyjovem. Velký důraz je kladen 

na spolupráci všech spádových obcí a sousedících ORP (výměna informací, společné 

nastavování tzv. Minimální sítě sociálních služeb a její spolufinancování), bez které by nebylo 

možno zajistit pro obyvatele kyjovského regionu dostupnost potřebných sociálních služeb.  

Podpora spolupráce obcí je deklarována: 

 písemným souhlasem všech 42 obcí Kyjovska o zapojení do procesu KPSS 

 schválenou Deklarací o spolupráci v oblasti rozvoje sociálních služeb na úrovni ORP 

Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou. 

Podpora procesu komunitního plánování na regionální úrovni je zajišťována 

Jihomoravským krajem. Kraje mají, na rozdíl od obcí, ze zákona povinnost vytvářet rozvojové 

plány sociálních služeb. Aby tyto plány představovaly reálný návrh sítě sociálních služeb a 

zohledňovaly lokální odlišnosti a potřeby, nelze je utvářet bez spolupráce s obcemi. Přičemž 

základní jednotkou plánování rozvoje sociálních služeb jsou obce s rozšířenou působností. 

(Viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 

2020).  

Cílem KPSS Kyjovska je vytvořit, zachovat a podporovat „síť sociálních služeb“, která je 

efektivní a dostupná pro občany, rozvíjet ji dle skutečných potřeb regionu, zajistit dostatečnou 

informovanost o této „síti pomoci“ a spolupracovat se všemi, kterých se daná oblast týká. 
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Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (SPRSS) je již čtvrtým 

strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sociálních a návazných služeb. Je vytvořen na 

období 3 let (2018 – 2020). 

Proces implementace (naplnění, realizace), monitorování, vyhodnocování SPRSS a přijímání 

změn v dokumentu bude probíhat v rámci organizační struktury komunitního plánování za 

dodržení Implementačního plánu KPSS.  

Samostatným dokumentem souvisejícím se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku je tzv. Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku (síť registrovaných sociálních 

služeb, jejichž nezbytnost a potřebnost je deklarována usnesením Zastupitelstva města Kyjova). 

„Minimální síť“ se bude každoročně aktualizovat včetně její finanční nákladovosti. 

Předpokládá se, že na provozu této „sítě podpory a pomoci“ se budou spolupodílet všechny 

obce správního obvodu ORP Kyjov. 

Personální zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Na procesu komunitního plánování sociálních služeb se podílí více jak 50 osob, a to v rámci 

tří pracovních skupin, Realizační skupiny KPSS a Sociální a zdravotní komise Rady města 

Kyjova (dále jen RM Kyjova). Jde o zástupce z řad poskytovatelů sociálních služeb (nestátní 

neziskové organizace, příspěvkové organizace), zadavatelů (zastupitelé měst a obcí Kyjovska, 

radní, zástupci odborů sociálních věcí), dále o angažovanou veřejnost, uživatele sociálních 

služeb a další odborníky z pomáhajících profesí (psychologové, psychiatři, speciální 

pedagogové…). 

Sociální a zdravotní komise RM Kyjova, jmenovaná Radou města Kyjova, má za úkol 

koordinovat a řídit proces komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska.   

Realizační skupina KPSS tvoří poradní skupinu Sociální a zdravotní komise RM Kyjova pro 

oblast komunitního plánování. Jejími členy jsou koordinátorka KPSS a vedoucí pracovních 

skupin. Mimo jiné průběžně vyhodnocují naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku. Setkání skupiny se koná dle potřeby, v závislosti na fázi procesu KPSS. 

Výstupy ze setkání se předávají Sociální a zdravotní komisi RM Kyjova.  

Pracovní skupiny (PS) jsou ustanoveny tři: I. Osoby a rodiny rizikové, ohrožené, v problémech 

a krizi; II. Senioři a osoby se zdravotním postižením; III. Osoby s duševním onemocněním a 

mentálním postižením. V pracovních skupinách jsou zastoupeny osoby z řad angažované 

veřejnosti, uživatelů sociálních služeb, zadavatelů a odborníků v dané oblasti. PS mají 

zodpovědnost za navržené priority a opatření – zaručují odbornost, přímo se podílejí na 
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implementaci a monitorování naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku. Scházejí se dle potřeby v závislosti na fázi procesu KPSS. 
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Odbor sociálních věcí 

MěÚ Kyjov 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS Kyjovska a její vztahy 
k dalším subjektům relevantním pro sociální oblast a oblast 
komunitního plánování 
 

Vysvětlivky:           

                         Nepodřízený vztah, přenos informací,  

 spolupráce, poradní funkce 

Vztah podřízenosti/nadřízenosti, přenos 

Informací, spolupráce, poradní a doporučující 

funkce 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města 

Kyjova 

Zastupitelstva obcí 

Kyjovska 

 

 

 

Rada Města Kyjova 

Starost

a 

Sociální a zdravotní komise RM Kyjova 

 

 

Realizační skupina KPSS 

I. PS 

Osoby a rodiny rizikové, 

ohrožené, v problémech a 

krizi 

II. PS 

Senioři a osoby se zdravotním 

postižením 

III. PS 

Osoby s duševním 

onemocněním a mentálním 

Koordinátor 

KPSS 
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Financování sociálních služeb  
Financování sociálních služeb je založeno, v souladu s platnou legislativou, na systému 

vícezdrojového financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu (dřívější dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí) se na něm podílí kraje a obce, případně také soukromý 

sektor, nadace a fondy. Příjmy poskytovatelů sociálních služeb tvoří dále úhrady od uživatelů 

a finanční prostředky získané z projektů financovaných Evropskou unií.  

 Dotace ze státního rozpočtu   

Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je nově od roku 2015 vyhlašováno pro kraje 
a Hlavní město Prahu. Kraje pak vyhlašují dotační řízení pro sociální služby na svém území. 

 Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Od roku 2015 podporuje Jihomoravský kraj sociální služby prostřednictvím dotačního titulu, 

který je zaměřen na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních 

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, a to formou vyrovnávací platby. Jihomoravský kraj se na financování 

uznatelných nákladů služby podílí stanoveným procentem z nákladů. Konkrétní výše procenta 

spolufinancování je každoročně uvedena v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční 

podpory Jihomoravského kraje pro daný rok v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 

Pravidla obsahují základní priority, principy a mechanismy realizace dotačního řízení pro daný 

rok, jsou dostupná na webových stránkách JmK. 

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních 

služeb. Tato benchmarkingová aplikace slouží ke kontrolním, srovnávacím a statistickým 

procesům v kraji.  

 Dotace z rozpočtu obcí 

Poskytování dotací k zajištění sociálních služeb v daném území má v systému financování 

sociálních služeb nepostradatelnou roli. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje 

sociální službě potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních 

titulů JmK i z prostředků státního rozpočtu. Obce se tak spolufinancováním služeb významně 

podílí na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území kraje.  

Síť sociálních služeb je tvořena službami sociální prevence, odborného sociálního poradenství a sociální 
péče. Finanční spoluúčast na financování všech typů sociálních služeb vyplývá ze Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020, a rovněž i z Pravidel řízení 
o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro daný rok v oblasti podpory poskytování 
sociálních služeb. 
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 Příjmy od uživatelů sociálních služeb 

Příspěvek na péči je dávka poskytovaná ze státního rozpočtu občanům odkázaným na pomoc 

a podporu jiné fyzické osoby k zajištění svých potřeb. Příspěvkem na péči jsou částečně 

financovány služby poskytované uživatelům, možnost využívat příjmy od uživatelů je však 

adekvátní jen pro služby, které jsou v souladu s legislativním vymezením nastaveny jako 

úhradové. Maximální cena za jednotku (hodina či úkon) je regulována prováděcí vyhláškou č. 

505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  

 Příjmy od zdravotních pojišťoven  

Při souběhu zdravotní a sociální péče v pobytových zařízeních pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením.  

 Další zdroje 

Ve vícezdrojovém modelu financování je nezbytně nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb 

nespoléhali dlouhodobě a výhradně pouze na finanční zdroje z dotačních systémů, ale aby byli 

patřičně aktivní při zajišťování finančních prostředků i z jiných – alternativních zdrojů.  

Mezi další zdroje patří: sponzorské dary, sbírky, nadace zahraniční i tuzemské, příspěvky od 

úřadu práce, příjmy z prodeje výrobků. 
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Výchozí dokumenty pro tvorbu Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 
 

Při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 

se vycházelo z následujících dokumentů: 

 Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)  

 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)  

 Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)  

 Socio-demografická analýza Kyjovska (aktualizace v roce 2015)  

 Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelné téma krajina (rok 2015)  

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Kyjovské Slovácko na období 

2014-2020 (aktualizace v roce 2016) 

 Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku do roku 2017 za rok 2016 (rok 2017) 

 SWOT analýzy za jednotlivé pracovní skupiny (rok 2017) 

 

Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách www.mestokyjov.cz, 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.  
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Přehled priorit a opatření 
 

SYSTÉMOVÉ PRIORITY 

Priorita A Udržení a zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb na 

regionální a nadregionální úrovni 

Opatření A.1 Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou 

působností (ORP) Kyjov 

Opatření A.2 Participace obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov na 

plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb na Kyjovsku 

Opatření A.3 Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti sociálních služeb na 

okresní a krajské úrovni 

Priorita B Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb 

na Kyjovsku 

Opatření B.1 Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb na 

Kyjovsku 

Opatření B.2 Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách 

Priorita C Finanční podpora a rozvoj sítě návazných služeb působících v ORP Kyjov 

Opatření C.1 Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů navazujících na sociální 

oblast a prorodinnou politiku města Kyjova prostřednictvím dotačního systému 

města Kyjova 

 

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 1 Dostupná nabídka sítě sociálních služeb podporující rodiny v zachování 

základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných životních situacích 

Opatření 1.1 Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového 

lůžka 

Priorita 2 Podpora prorodinných aktivit, které nejsou vymezeny zákonem o sociálních 

službách 

Opatření 2.1 Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších prostor 

Opatření 2.2 „FAMILY POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště 

Priorita 3 Zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 
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Opatření 3.1 Zajištění nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve městě 

Kyjově 

 

II. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM 

Priorita 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)  

                            Viz priorita 2 III. oblasti podpory a péče   

 

 

Priorita 2 Bezbariérovost v Kyjově 

Opatření 2.1 Realizace aktivit podporujících bezbariérovost v Kyjově 

Opatření 2.2 Instalace nepřenosných indukčních smyček do kulturních/vzdělávacích prostor 

vybraných budov města Kyjova 

 

III. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A 

MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

Priorita 1 Dostupná nabídka sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním a s 

mentálním   postižením umožňující běžný životní rytmus a život v běžné 

společnosti 

Opatření 1.1 Jednání o vzniku/zajištění sociální služby Chráněné bydlení, či jiné formy 

bydlení s podporou pro osoby s duševním onemocněním 

Priorita 2 Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (tělesným/smyslovým 

mentálním/kombinovaným postižením a osob s duševním onemocněním) 

na Kyjovsku 

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) 
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SYSTÉMOVÉ PRIORITY 

Priorita A 
Udržení a zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb 
na regionální a nadregionální úrovni 

Opatření A.1 
Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci 
s rozšířenou působností (ORP) Kyjov 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Zákon o obcích ukládá obcím „pečovat v souladu s místními předpoklady 
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek (mj.) pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů“. Zákon o sociálních službách dále 
ukládá obcím povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území. Komunitní plánování 
sociálních služeb (KPSS) je jednou z metod, kterou lze efektivně rozvíjet 
sociální služby v rámci dané lokality tak, aby nabídka sociálních služeb 
co nejvíce odpovídala poptávce po těchto službách a finanční prostředky 
na tyto služby byly vynakládány efektivně.  
Nezbytnými předpoklady pro funkčnost plánovacího procesu jsou: stabilní 
organizační struktura, koordinace procesu, pravidelná setkávání pracovních 
skupin složených ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů 
sociálních služeb, politická podpora a průběžné monitorování procesu KPSS 
a jeho výstupů.  

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Zachování pozice koordinátora KPSS v rámci Městského 
úřadu Kyjov 

2. Pravidelná setkávání pracovních skupin KPSS, Realizační 
skupiny KPSS a Sociální a zdravotní komise Rady města 
Kyjova (mapování aktuálních změn a nově vzniklých 
potřeb v sociální oblasti) 

3. Roční monitoring plnění priorit a opatření 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
do r. 2020 (SPRSS) 

4. Celkové vyhodnocení míry naplnění priorit a opatření 
SPRSS 

 
Průběžně 
2018 – 2020 
 
 
 
Leden 2019 
Leden 2020 
 
Leden - únor 
2021 

Realizátoři a partneři 
Město Kyjov, koordinátor KPSS, členové pracovních skupin KPSS, Realizační 
skupina KPSS a Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova 

Předpokládané 
finanční náklady 

Mzdové náklady: koordinátor KPSS, vedoucí pracovních skupin KPSS, 
náklady spojené s organizačně-technickým zázemím pro činnost pracovních 
skupin 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Obsazená pozice koordinátora KPSS v rámci organizační struktury MěÚ 
Kyjov 

2. Setkání pracovních skupin KPSS, Realizační skupiny KPSS a Sociální 
a zdravotní komise Rady města Kyjova 

3. Zpráva z ročního monitoringu SPRSS za rok 2019 a 2020 
4. Dokument Vyhodnocení míry naplnění priorit a opatření 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 
2020 

Opatření A.2 
Participace obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov 
na plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb na Kyjovsku 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku zaštiťuje ORP Kyjov, 
nicméně bez úzké spolupráce celého správního obvodu čítajícího dalších 
41 obcí by nebylo efektivní a výstupy zcela objektivní. 
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V souvislosti s  optimalizací sociálních služeb a jejich síťováním v rámci 
Jihomoravského kraje došlo k převzetí odpovědnosti samosprávami 
za podobu sítí sociálních služeb ve správních obvodech, včetně zachování 
dostupnosti sociálních služeb formou závazných finančních spoluúčastí.  
Garanci finanční spoluúčasti na zajištění dostupnosti potřebných sociálních 
služeb ve svém správním obvodu závazně předává Jihomoravskému kraji 
obec s rozšířenou působností. S cílem zajistit udržitelnost tzv. Minimální sítě 
sociálních služeb na Kyjovsku je snahou města Kyjova zapojit do financování 
provozu regionálně působících služeb a neregionálních služeb působících 
v daném ORP také ostatní obce správního obvodu. Od r. 2017 se obce 
zapojily do financování kompletní Minimální sítě sociálních služeb na 
Kyjovsku (tzn. podílí se předem dohodnutým poměrem na financování 
služeb odborného sociálního poradenství, služeb sociální prevence a služeb 
sociální péče).  

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Účast koordinátora KPSS na poradách starostů dle 
aktuální potřeby 

2. Participace samospráv na spolufinancování sociálních 
služeb s regionální působností 

Průběžně v r. 
2018 – 2020 

Realizátoři a partneři Obce SO ORP Kyjov, koordinátor KPSS 

Předpokládané 
finanční náklady 

Náklady spojené s organizací porad, tisk materiálů 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Účast koordinátora KPSS na poradách starostů dle aktuální potřeby, 
případně individuální jednání se zástupci obcí Kyjovska 

2. Počet uzavřených veřejnoprávních Smluv o poskytnutí účelového 
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb 
s městem Kyjovem (celkem 41 smluv/ročně) 

Opatření A.3 
Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti sociálních služeb 
na okresní a krajské úrovni 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

V Jihomoravském kraji (JmK) probíhá vzájemně provázaný tříúrovňový 
systém plánování a síťování sociálních služeb. Na úrovni ORP probíhají 
na základě uzavřených smluv o spolupráci (aktualizovány v r. 2012) místní 
procesy komunitního plánování sociálních služeb. Na okresní úrovni 
je řešena se zástupci místních procesů KPSS vzájemná provázanost strategií, 
návrhy a zajištění tzv. minimální sítě sociálních služeb pro dané území. 
Jihomoravský kraj definuje rámcové strategie, metodicky vede 21 ORP JmK 
v oblasti komunitního plánování, pracuje s výstupy od obcí a nastavuje 
mechanismy pro efektivní správu sítě služeb v kraji.  

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Pravidelná jednání zástupců ORP Kyjov, Hodonín 
a Veselí nad Moravou (ve složení: vedoucí Odboru 
sociálních věcí, koordinátor KPSS, ideálně také zástupce 
politické reprezentace města – „multidisciplinární 
týmy“) o podobě a financování okresní sítě sociálních 
služeb  

2. Závazek spolufinancování nadregionálně působících 
sociálních služeb zařazených do Minimální sítě 
sociálních služeb na Kyjovsku 

3. Spolupráce ORP Kyjov s Jihomoravským krajem 
na tvorbě a optimalizaci krajské sítě sociálních služeb  

Průběžně v r. 
2018 – 2020 
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Realizátoři a partneři 
Město Kyjov (Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov), zástupci ORP Hodonín 
a Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj (Odbor sociálních věcí KrÚ JmK) 

Předpokládané 
finanční náklady 

-  

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

  

1. Počet uskutečněných jednání zástupců ORP Kyjov, Hodonín a Veselí 
nad Moravou (min. 1x ročně) 

2. Deklarace spoluúčasti na financování nadregionálních sociálních služeb 
v ORP Hodonín nebo Veselí nad Moravou s působností na Kyjovsku, 
služby budou zahrnuty v Minimální síti sociálních služeb na Kyjovsku 
pro r. 2019, 2020 a pro rok 2021 

3. a)  Účast koordinátora KPSS Kyjovska na pravidelných setkáních 
 koordinátorů KPSS 21 ORP Jihomoravského kraje (min. 80% účast) 
b)  Předané podklady Jihomoravskému kraji koordinátorem 
 KPSS Kyjovska (požadované dokumenty ze strany JmK).  

 

Priorita B 
Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních 
služeb na Kyjovsku 

Opatření B.1 
Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb 
na Kyjovsku 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Cílem opatření je zajistit občanům kyjovského regionu dostupnou síť 
podpory a pomoci, kterou mohou využít v případě nepříznivé sociální 
situace. V současné době je na Kyjovsku poskytováno 21 druhů sociálních 
služeb z celkových 33, které definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.  
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz sociálních služeb 
vyzval v r. 2014 Jihomoravský kraj (JmK) obce s rozšířenou působností 
ke spolupráci na optimalizaci sítě sociálních služeb v JmK a také 
ke spoluúčasti na jejím financování (od r. 2015 spolufinancování služeb 
sociální prevence a od r. 2016 také služeb sociální péče a odborného 
sociálního poradenství). Obce s rozšířenou působností každoročně 
ve spolupráci s JmK revidují stávající síť sociálních služeb na svém území 
a deklarují potřebnost tzv. minimální sítě sociálních služeb včetně závazku 
finanční spoluúčasti na její provoz.  
Výpočet finanční spoluúčasti se odvíjí od aktuálně platných Pravidel řízení 
o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb pro aktuální rok.  
S cílem zajistit finanční udržitelnost Minimální sítě sociálních služeb 
na Kyjovsku byl v r. 2014 nastaven ORP Kyjov a obcemi správního obvodu 
systém spolufinancování služeb sociální prevence (3/5 Kyjov; 2/5 spádové 
obce – poměrově dle počtu obyvatel). Od r. 2017 se obce zapojily do 
financování kompletní Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku 
(tzn. podílí se předem dohodnutým poměrem na financování služeb 
odborného sociálního poradenství, služeb sociální prevence a služeb sociální 
péče). 

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Vytvoření Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku 
na r. 2019, 2020 a 2021 ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem a zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou a 
obcemi SO ORP Kyjov 

Do konce 
srpna 2018, 
2019 a 2020 
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2. Předložení navržené podoby Minimální sítě sociálních 
služeb na Kyjovsku na r. 2019, 2020 a 2021 Radě 
a Zastupitelstvu města Kyjova ke schválení 

3. Finanční podpora služeb zařazených v Minimální síti 
sociálních služeb na Kyjovsku městem Kyjovem 
(prostřednictvím Dotačního programu na podporu 
Minimální sítě sociálních služeb ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností Kyjov pro příslušný rok) 

4. Aktivní účast poskytovatelů sociálních služeb na procesu 
tvorby Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku 
(účast na jednáních pracovních skupin KPSS, dodání 
potřebných materiálů, spolupráce s koordinátorkou 
KPSS) 

Srpen/září 
2018, 2019 
a 2020 
 
V roce 2018, 
2019 a 2020 
 
 
Průběžně v r. 
2018, 2019 
a 2020 
 
 

Realizátoři a partneři 
Město Kyjov/Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov, Jihomoravský kraj (Odbor 
sociálních věcí KrÚ JmK), zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou, 
starostové obcí Kyjovska, poskytovatelé sociálních služeb 

Předpokládané 
finanční náklady 

Dle aktuální podoby Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro daný 
rok 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1., 2. a) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení podoby 
a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2019  
1., 2. b) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení podoby 
a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2020  
1., 2. c) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení podoby 
a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2021  
3. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Kyjova s organizacemi poskytujícími sociální služby uvedené v Minimální 
síti sociálních služeb na Kyjovsku na příslušný rok 

4. Účast poskytovatelů na jednáních pracovních skupin KPSS, dodané 
materiály 

Opatření B.2 Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Cílem opatření je podpořit sociální služby, které vyvstanou jako potřebné 
v průběhu let 2018 – 2020. 

 

Priorita C 
Finanční podpora a rozvoj sítě návazných služeb působících 
v ORP Kyjov 

Opatření C.1 
Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů navazujících 
na sociální oblast a prorodinnou politiku města Kyjova prostřednictvím 
dotačního systému města Kyjova 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou 
sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť 
sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora 
osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. Jedná se např. o vzdělávání, 
volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod. Spadají sem mateřská centra, 
kluby důchodců, zdravotnické služby, svépomocné skupiny, atd. 

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Vyhlášení dotačního programu pro návazné služby 
městem Kyjovem 
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2. Finanční podpora návazných služeb spolupracujících 
v rámci KPSS Kyjovska 

Průběžně v r. 
2018 až 2020 

Realizátoři a partneři Město Kyjov/Odbor sociálních věcí a Odbor školství a kultury MěÚ Kyjov 

Předpokládané 
finanční náklady 

Dle vyčleněných financí z rozpočtu města Kyjova 

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Vyhlášený dotační program/dotační programy pro návazné služby  
2. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Kyjova s organizacemi poskytujícími návazné služby v ORP Kyjov 
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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 
 

Aktuální přehled organizací poskytujících sociální a návazné služby v rámci I. oblasti podpory 

a péče najdete na www.mestokyjov.cz (sekce Adresář organizací pomáhajících občanům 

Kyjovska) a www.pomocobcanum.kyjovsko.cz 

Priorita 1 
Dostupná nabídka sítě sociálních služeb podporující rodiny 
v zachování základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných 
životních situacích 

Opatření 1.1 
Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně 
krizového lůžka 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Služby následné péče jsou poskytovány osobám, které se léčily se závislostí 
a chtějí při návratu do běžného života ve společnosti odbornou pomoc 
a podporu. Cílem tohoto opatření je vytvoření stabilního zázemí 
pro poskytování služeb následné péče včetně krizového lůžka (přestavbou 
vlastních prostor Kroku Kyjov, z.ú.). 
To přinese klientům větší dostupnost služby (z hlediska obsahu služby, místa 
a financí). Vytvoření zázemí pro ambulantní službu povede k podpoření 
systematického řešení sociální situace cílové skupiny a komplexnost procesu 
resocializace (návrat do společnosti, provázení v reálném životě, pomoc při 
řešení těžké životní situace, stabilizace dosažené kvality života, předcházení 
úpadku, zkratkového jednání, krizová intervence a psychologická podpora).  
Krizové lůžko, jako služba lidem abstinujícím, kteří se octli v krizi ať už 
z hlediska své závislosti, sociální, rodinné či jiné situace, jehož úkolem 
je zastavení prohlubující se krize, stabilizace klientova stavu a v neposlední 
řadě zmírnění dopadů nastalé situace na klientův další život s využitím výše 
zmíněných nástrojů a dalších možností. 

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Nalezení investičního projektu 
2. Zpracování projektu 
3. Vypracování metodiky pro realizaci krizového lůžka 
4. Realizace výběrového řízení 
5. Vznik bytové jednotky pro následnou péči  
6. Vytvoření krizového lůžka            
7. Rozšíření ambulantního programu (o úvazek a dohody)                                       

Průběžně v r. 
2018 
 
 
2018 - 2019 

Realizátoři a partneři Krok Kyjov, z.ú. 

Předpokládané 
finanční náklady 

Cca 3 mil. Kč pro vytvoření prostor pro službu následné péče.  
Nebo jiná alternativa (např. vhodný podnájem) s náklady na přebudování 
a zařízení prostor cca 500 000,-. 
Cca 200 000 Kč (z uvedených částek) pro realizaci krizového lůžka. 

Předpokládané zdroje 
financování 

ESF, státní dotace (RVKPP, MPSV, MZ, JmK), město Kyjov, granty, nadace a 
jiné zdroje 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Zřízená nová bytová jednotka pro následnou péči 
2. Existence krizového lůžka 
3. Navýšení pracovních úvazků v rámci Programu následné péče Krok 
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Priorita 2 
Podpora prorodinných aktivit, které nejsou vymezeny zákonem 
o sociálních službách 

Opatření 2.1 Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších prostor 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Klub maminek Kyjov, z.s. (dále jen KMK) je spolek zaměřující se na 
ženy/muže na mateřské/rodičovské dovolené a jejich děti do cca čtyř let 
věku. Nabízí bezpečné zázemí pro trávení volného času, prostor pro sdílení 
a vzájemnou podporu. KMK plní funkci jakési prvotní vzdělávací instituce. 
Děti se zde seznámí se základy chování v kolektivu jiných dětí a učí se 
společně si hrát a tvořit, což později využijí při přechodu do mateřské školy. 
KMK sídlí mimo centrum města (ul. Mlýnská) a je pro spoustu rodin hůře 
dostupné, zejm. za nepříznivého počasí. Z jednání s rodiči dlouhodobě 
vyplývá potřeba přesunu KMK blíže centru.  
Ideální by bylo řešit toto opatření v návaznosti na opatření 2.2 („FAMILY 
POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště), propojit prostory KMK 
a Family Pointu s cílem zvýšit dostupnost služeb pro rodiny s dětmi, dále je 
zkvalitňovat a rozšiřovat (např. o krátkodobé hlídání dětí).   

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Vytipování vhodných prostor  
2. Přípravná fáze přesunu KMK, jednání o možnostech 

spolupráce s městem Kyjovem (viz opatření 2.2) 
3. Přesun KMK 

V r. 2018 
2018 - 2020 

Realizátoři a partneři 
Realizátoři: Klub maminek Kyjov, z.s., Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. 
Partner: město Kyjov 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

Klub maminek Kyjov, z.s., město Kyjov, dotace JmK 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Vytipované prostory pro provoz KMK (bezbariérové, v centru nebo 
v blízkosti centra města Kyjova, finančně udržitelné)  

2. Plán přesunu KMK, výstupy z jednání se zástupci města Kyjova o možné 
spolupráci (viz opatření 2.2) 

3. Nabídka služeb KMK v nových prostorách 

Opatření 2.2 „FAMILY POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje 
pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. 
Family Point byl v Kyjově zřízen v r. 2009 jako základní pracoviště (bez 
přítomnosti pracovníka) v budově Komerční banky ve 3. patře. Jde však spíše 
o dětský koutek na chodbě, který plně neodpovídá kritériím Family Pointu. 
Chybí zde zejm. soukromí, bezpečný prostor pro děti, bezbariérový přístup 
do budovy.  
Cílem opatření je nalézt vhodnější prostory pro tuto službu a také změna ze 
základního na kontaktní Family Point (s přítomností pracovníka). Opatření 
směřuje k dalšímu zkvalitnění životních podmínek nejen kyjovských rodin, 
ale zejm. rodin, které do Kyjova přijíždí za kulturou či na úřad.  
Jelikož město Kyjov nedisponuje a v dohledné době s největší 
pravděpodobností nebude disponovat vhodnějšími volnými městskými 
prostory, budou hledány prostory komerční.   
Ideální by bylo řešit toto opatření v návaznosti na opatření 2.1 (Přesun Klubu 
maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších prostor), propojit prostory Family Pointu 
a KMK s cílem zvýšit dostupnost služeb pro rodiny s dětmi, dále je 
zkvalitňovat a rozšiřovat (např. o krátkodobé hlídání dětí).   
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Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Vytipování vhodných prostor  
2. Přípravná fáze přesunu KMK, jednání o možnostech 

spolupráce s městem Kyjovem (viz opatření 2.1) 
3. Přesun KMK 

V r. 2018 
2018 - 2020 

Realizátoři a partneři 
Realizátoři: Klub maminek Kyjov, z.s., Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. 
Partner: město Kyjov 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

Klub maminek Kyjov, z.s., město Kyjov, dotace JmK 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Vytipované prostory pro provoz KMK (bezbariérové, v centru nebo 
v blízkosti centra města Kyjova, finančně udržitelné)  

2. Plán přesunu KMK, výstupy z jednání se zástupci města Kyjova o možné 
spolupráci (viz opatření 2.1) 

3. Nabídka služeb KMK v nových prostorách 

4. Smluvní zajištění kontaktního pracovníka městem Kyjovem 

 

Priorita 3 
Zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel  

 

Současné kapacity ubytování pro nízkopříjmové skupiny obyvatel Kyjovska: 

 Azylový dům, Brandlova 127, Kyjov – 3 pokoje 

 Byty pro nízkopříjmovou skupinu obyvatel – 7 bytových jednotek 

 Ubytovna, Havlíčkova 178, Kyjov – 80 lůžek (30 pro nízkopříjmovou 

skupinu obyvatel) 

 Ubytovna TRIFIN PLUS  spol. s r.o., Kyjov – 121 lůžek 

 Městské byty, Havlíčkova, Kyjov – 9 bytových jednotek 

 Ubytovna, Svatobořice – Mistřín, 16 lůžek 

 Ubytování Radlovec, Ždánice – 15 lůžek 

Město Kyjov má v plánu realizaci sociálního bydlení (zřejmě v roce 2019) na 
ulici Riegrova, č.p. 385, kde by mělo být minimálně 8 bytových jednotek. 

Zajištěním dostupného a důstojného bydlení lze řešit řadu dalších sociálních 
problémů, se kterými se dnešní domácnosti často potýkají (např. 
zadluženost, nezaměstnanost, narušení rodiny - rodina s dětmi nemůže žít 
společně z bytových důvodů, problémy dětí ve škole, sociální vyloučení). 

Opatření 3.1 
Zajištění nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve městě 
Kyjově 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Realizací tohoto opatření by měla být rozšířena nabídka dostupného 
nájemního bydlení pro osoby/rodiny s nízkými příjmy, které se ocitají v 
bytové nouzi, a to vybudováním městských bytů se sociálním určením (s 
regulovaným nájmem, adekvátního standardu, s jasnými pravidly 
přidělování a sociální asistencí).   

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Rekonstrukce budovy na ul. Riegrova (č.p. 385) v Kyjově 
s cílem vybudovat 8 - 10 bytů pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel  

2. Hledání dalších možností navýšení kapacity 
sociálních/startovacích bytů ve městě Kyjově 

Průběžně v r. 
2018 - 2020 
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Realizátoři a partneři 
Město Kyjov (odbor rozvoje města, odbor majetku, odbor sociálních věcí) 
Iniciátor: odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

- 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Navýšená kapacita městských bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 
(cca o 8 - 10 bytů) 

2. Projektový záměr na vybudování dalších sociálních/startovacích bytů ve 
městě Kyjově 
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II. oblast podpory a péče pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 
 

Aktuální přehled organizací poskytujících sociální a návazné služby v rámci II. oblasti podpory 

a péče najdete na www.mestokyjov.cz (sekce Adresář organizací pomáhajících občanům 

Kyjovska) a www.pomocobcanum.kyjovsko.cz 

Priorita 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) 
Viz Priorita 2 III. oblasti podpory a péče 

 

Priorita 2 Bezbariérovost v Kyjově 

Opatření 2.1 Realizace aktivit podporujících bezbariérovost v Kyjově 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Město Kyjov je správním a kulturním centrem regionu, sídlí zde také většina 
sociálních a návazných služeb, proto je třeba odstraňovat bariéry tak, aby 
byly veřejné instituce co nejlépe dostupné.  
Opravy stávajících chodníků řeší Technické služby Kyjov, p. o. města Kyjova. 
Opravy chodníků jsou plánované vždy na podzim a poté je schvaluje Rada 
města na začátku následujícího roku. Drobné úpravy chodníků lze řešit 
prostřednictvím Odboru majetku města Kyjova či Technických služeb Kyjov, 
p. o. města Kyjova. Nově řešené chodníky lze připomínkovat přímo na 
Odboru rozvoje města Kyjova.   

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Připomínkování oprav chodníků, které jsou plánované 
na daný rok včetně drobných úprav prostřednictvím 
odboru majetku města Kyjova 

2. Jednání s odborem rozvoje města Kyjova ohledně 
nových chodníků na následující rok 

2018 - 2020 

Realizátoři a partneři 
Město Kyjov (odbor majetku a odbor rozvoje města), členové II. PS KPSS 
Kyjovska, Technické služby Kyjov, p. o. města Kyjova 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

- 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. a) Podněty ke zlepšení stavu vybraných chodníků ve městě Kyjově 
získané od členů II. PS KPSS Kyjovska  

1. b) Zpráva Odboru majetku města Kyjova o drobných úpravách chodníků 
2. Výstup z jednání s Odborem majetku a s Odborem rozvoje města Kyjova 

Opatření 2.2 
Instalace nepřenosných indukčních smyček do kulturních/vzdělávacích 
prostor vybraných budov města Kyjova 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Sluchové postižení není na první pohled patrné a mnohdy dochází k 
podceňování jeho následků. Bez sluchu a možnosti komunikace s lidmi se 
může člověk snadno ocitnout v sociální izolaci. Cílem opatření je umožnit 
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sluchově postiženým lidem, kteří užívají sluchadla, účastnit se kulturních a 
vzdělávacích akcí prostřednictvím tzv. indukčního poslechu.  
Indukční smyčka pro nedoslýchavé je zařízení, které vyzařuje do místnosti 
magnetické pole, jehož vlastnosti se mění podle elektroakustického signálu, 
který je do ní distribuován. Sluchadla pro nedoslýchavé mají vestavěný tzv. 
indukční snímač, který umožňuje toto magnetické pole zachytit. Pokud je v 
divadle, kině či v sále kulturního domu apod. nainstalována IS, je poslech 
nesrovnatelně kvalitnější než poslech přes mikrofon sluchadla. IS mohou být 
vedeny přes celý sál, je však možno IS instalovat (selektivně) pouze přes 
několik řad sedadel v hledišti, které budou přednostně obsazovány 
nedoslýchavými občany. 

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Jednání o možnostech zakoupení a instalace 
nepřenosné indukční smyčky s příslušnými institucemi 

2. Zajištění indukčního poslechu v estrádním sále 
kulturního domu 

2018 - 2019 

Realizátoři a partneři 

Iniciátor: Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o. p. s. – pobočka 
Kyjov 
Realizátoři a partneři: Město Kyjov, Městské kulturní středisko Kyjov, p. o., 
odborná firma, která dodá indukční smyčky 

Předpokládané 
finanční náklady 

Indukční poslech do estrádního sálu kulturního domu: dle velikosti 60 – 80 
tis. Kč                        

Předpokládané zdroje 
financování 

Město Kyjov 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Uskutečněné jednání za účelem zřízení indukčního poslechu v estrádním 
sále kulturního domu  
2. Možnost využití indukčního poslechu v estrádním sále kulturního domu 
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III. oblast podpory a péče pro osoby s duševním 
onemocněním a mentálním postižením  
 

Aktuální přehled organizací poskytujících sociální a návazné služby v rámci III. oblasti 

podpory a péče najdete na www.mestokyjov.cz (sekce Adresář organizací pomáhajících 

občanům Kyjovska) a www.pomocobcanum.kyjovsko.cz 

Priorita 1 
Dostupná nabídka sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním 
a s mentálním postižením umožňující běžný životní rytmus a život 
v běžné společnosti 

 

Lidé s duševním onemocněním v akutní fázi potřebují léčbu 
ve zdravotnickém zařízení, následná péče je dále mezioborová, často 
je nutná dlouhodobá podpora v běžném životě. Léčba duševních nemocí 
by měla být komplexní. Nestačí pouze zajistit kvalitní zdravotní nebo 
sociální službu, obory by měly spolupracovat, služby navazovat. 
Lidé s duševním onemocněním i s mentálním postižením mívají často 
problémy s řešením každodenních situací, běžných problémů, a také kvůli 
tomu například přicházejí o zaměstnání nebo jej vůbec nezískají, mají 
ztížený přístup k bydlení, lidé s duševním onemocněním mohou přicházet 
o sociální příspěvky. 
Je nezbytné, aby byly dostupné komunitní služby, které by poskytovaly 
přiměřenou podporu a péči. 
Zvyšuje se počet potenciálních uživatelů sociálních služeb, jako např. 
sociálně terapeutické dílny, denní stacionáře, či odlehčovací služby.  
Z kyjovské základní školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením 
(Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, p.o.) vychází každý 
rok několik mladých osob, o které je pečováno v domácím prostředí. Jejich 
rodiče (v produktivním věku) poté často musejí odejít ze zaměstnání, aby 
mohli své děti zabezpečit, protože v regionu neexistuje síť potřebných 
služeb. Z jednání v rámci komunitního plánování Kyjovska dlouhodobě 
vyplývá potřeba, aby denní stacionáře poskytovaly služby také mladým 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením po ukončení školní 
docházky. 
K naplnění priority by významnou měrou přispělo také dosažení plánované 
struktury Sociálně - psychiatrického centra - Fénix, o.p.s., které by tímto 
krokem zajistilo komplexnost podpory a péče pro osoby s duševním 
onemocněním (tj. poskytování sociální rehabilitace, bydlení s podporou, 
zaměstnávání - např. sociálně terapeutické, chráněné dílny, případně 
podporované zaměstnávání).  
Zaměstnávání se dále samostatně věnuje priorita 2 III. oblasti podpory a 
péče, 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). 

Opatření 1.1  
Jednání o vzniku/zajištění sociální služby Chráněné bydlení, či jiné formy 
bydlení s podporou pro osoby s duševním onemocněním 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

 Lidé využívající službu chráněného bydlení, službu podpory samostatného 
bydlení, či jinou formu bydlení s podporou nemusí být již odkázáni na své 
příbuzné (pokud neexistuje v rodině podpora, jsou ohroženi 
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bezdomovectvím a celkovým vyloučením ze společnosti), ale mohou žít 
s určitou mírou podpory téměř samostatný život, a tím se začleňovat 
do společnosti, zvyšuje se u nich pocit vlastní kompetence a schopnosti 
sebeuplatnění. 
Chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, či některá z dalších 
forem bydlení s podporou, by mohla sloužit jako podpora v rámci režimové 
léčby. 
V případě vzniku zákona o sociálním bydlení by mohla část osob 
s duševním onemocněním do jisté míry využívat i tento typ bydlení. 

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Mapování možností vzniku/zajištění sociální služby 
Chráněné bydlení, či jiné formy bydlení s podporou 
pro osoby s duševním onemocněním 

2. Jednání o vzniku/zajištění sociální služby Chráněné 

bydlení, či jiné formy bydlení s podporou pro osoby s 

duševním onemocněním 

3. Hledání vhodného realizátora  

 
Do 30. 6. 2018 
 
Návazně na 
bod 1 
 

Realizátoři a partneři 

Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov (Odbor sociálních 
věcí) 
Spolupráce se stávajícími poskytovateli a s místní akční skupinou Kyjovské 
Slovácko v pohybu, z.s. 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

- 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Zmapované možnosti vzniku/zajištění sociální služby Chráněné bydlení, 
či jiné formy bydlení s podporou pro osoby s duševním onemocněním 
2. Uskutečněná jednání, výstupy z nich vedoucí do konce plánovacího 
období (rok 2020) k vizi vzniku, případně již samotnému vzniku, nebo 
zajištění sociální služby Chráněné bydlení, či jiné formy bydlení s podporou 
pro osoby s duševním onemocněním 
3. Nalezení vhodného realizátora 

 

Priorita 2 
Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním 
(tělesným/smyslovým/mentálním/kombinovaným postižením 
a osob s duševním onemocněním) na Kyjovsku 

 

Odhaduje se, že z celkového počtu obyvatel České republiky je cca 10% 
osob se zdravotním postižením (OZP). I přes to, že nejvyšší podíl OZP 
je zaznamenán v seniorském věku, je třeba této specifické skupině 
populace věnovat patřičnou pozornost a péči také v oblasti pracovní 
integrace.   
Úspěšnému zapojení do pracovního procesu často brání individuální 
nároky OZP a nemožnost/neochota zaměstnavatelů učinit technická 
a organizační opatření s cílem usnadnit těmto osobám vstup na trh práce 
(úprava pracovních podmínek/pracovišť, zřízení chráněných pracovních 
míst a dílen, zaškolení OZP a zvyšování jejich kvalifikace). 
U osob s duševním onemocněním chybí stabilita v zaměstnání 
a systematické vedení.  
V současné době chybí na Kyjovsku instituce (např. služba podporované 
zaměstnávání), která by činnost koordinovala. Tuto funkci by mohlo mít 
pro lidi s duševním onemocněním v rámci komplexnosti podpory a péče 
Sociálně – psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. 
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Osoby s duševním onemocněním často díky nemoci svou práci ztrácí, řada 
lidí současně ztrácí v případě dlouhodobé nebo opakující se nemoci také 
pracovní návyky. Duševní onemocnění může limitovat v délce pracovní 
doby (vysoká unavitelnost). Dále není zajištěna návaznost po léčbě. 
V ČR na otevřeném trhu práce pracuje jen velmi málo osob s mentálním 
postižením. Také osoby žijící v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením, v domovech se zvláštním režimem, či v chráněných bydleních 
patří mezi dlouhodobě nezaměstnané. Jedním z problémů u většiny těchto 
lidí jsou chybějící pracovní návyky. Část osob s lehkým mentálním 
postižením je schopna vyučit se i v jednoduchém učebním oboru. Chybí 
však další návaznost. 
V okolí neexistují žádné služby, které by pomohly OZP v získání a udržení 
zaměstnání.  
Nově se otevírá prostor pro spolupráci s Komorou sociálních podniků. 
Možnosti pracovního uplatnění znevýhodněných osob: 
1. Na otevřeném trhu práce (vč. chráněných pracovních míst) 

2. Podporované zaměstnávání  

3. Chráněné dílny  

4. Sociálně terapeutické dílny (sociální služba) 

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) 

Popis opatření 
a zdůvodnění 

Viz popis priority.  

Aktivity vč. časového 
harmonogramu 

1. Mapování možných forem zaměstnávání osob se 

zdravotním znevýhodněním v regionu ORP Kyjov 

(případně v regionu ORP Hodonín, či ORP Veselí nad 

Moravou) 

2. Jednání o možných formách zaměstnávání osob 

se zdravotním znevýhodněním 

Do 31. 12. 
2018 
 
Návazně na 
bod 1 

Realizátoři a partneři 

Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov (Odbor sociálních 
věcí) 
Spolupráce s ORP Hodonín a ORP Veselí nad Moravou, dále s místní akční 
skupinou Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. a s Komorou sociálních podniků 

Předpokládané 
finanční náklady 

- 

Předpokládané zdroje 
financování 

- 

Výstupy a hodnotící 
indikátory 

1. Zmapované možné formy zaměstnávání osob se zdravotním 
znevýhodněním v regionu ORP Kyjov (případně v regionu ORP Hodonín, či 
ORP Veselí nad Moravou) 
2. Uskutečněná jednání, výstupy z těchto jednání vedoucí do konce 
plánovacího období (rok 2020) k ucelenější vizi zaměstnávání, či k již 
samotnému zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (včetně 
osob s duševním onemocněním a s mentálním postižením) v regionu ORP 
Kyjov či přilehlých ORP (Hodonín, Veselí nad Moravou) 
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Příloha č. 2 

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB NA KYJOVSKU DO ROKU 2020 (dále jen Implementační plán) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (dále jen 

Střednědobý plán) byl vytvořen v roce 2017 metodou komunitního plánování. 

Střednědobý plán vymezuje žádoucí směr rozvoje sociálních a návazných služeb 

v kyjovském regionu v průběhu let 2018 – 2020, stanovené priority jsou podrobně 

rozpracovány do opatření a aktivit. 

Implementační plán upravuje proces implementace (naplnění, realizace), vyhodnocování 

a přijímání změn ve Střednědobém plánu. 

A. Realizace a vyhodnocování „Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ 

I.  

Realizace Střednědobého plánu 

Na realizaci Střednědobého plánu se podílí:  

a) Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, 

b) Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova, 

c) Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), která se schází 

dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování, 

d) pracovní skupiny, které se schází dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního 

plánování, 

e) oslovené subjekty a další odborníci.   

 

II.  

Vyhodnocování Střednědobého plánu 

a) Vyhodnocení Střednědobého plánu provede Realizační skupina KPSS celkem třikrát, vždy po 

jednom roce realizace (leden - březen 2019, 2020, 2021). 

b) Na vyhodnocení se aktivně podílí všichni realizátoři stanovených priorit/opatření a řídí 

se pokyny a termíny stanovenými koordinátorkou komunitního plánování.  

c) Na základě informací od realizátorů priorit/opatření vypracuje Realizační skupina KPSS 

hodnotící zprávu shrnující míru naplnění naplánovaných priorit se stručným komentářem. 

d) Koordinátorka komunitního plánování dá hodnotící zprávu členům Sociální a zdravotní 

komise Rady města Kyjova na vědomí a k návrhu případných dalších opatření směrem 

k naplnění vytyčených priorit Střednědobého plánu.  

e) Průběžný monitoring plnění priorit, opatření a aktivit je součástí každého setkání pracovních 

skupin komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska.  
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B. Přijímání změn ve „Střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ 

Střednědobý plán je živým dokumentem, který se přizpůsobuje novým podmínkám a 

trendům v sociální oblasti a reaguje na aktuální potřeby. Pro zajištění transparentnosti je 

potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i 

zaznamenání utlumovaných či rušených služeb.  

I. 

Obecná pravidla  

a) Návrh na změnu může předložit kdokoliv (fyzická i právnická osoba, poskytovatel sociálních 

nebo návazných služeb, veřejnost). 

b) Navrhovatel doručí návrh o zařazení do Střednědobého plánu koordinátorce komunitního 

plánování, ta sdělí termín projednání návrhu (nejbližší termín setkání Realizační skupiny 

KPSS, následně Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova). 

c) O změnách ve Střednědobém plánu rozhoduje Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova. 

d) Navrhovatele vyrozumí koordinátorka komunitního plánování do 5 dnů od konání setkání 

Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova a v případě nevyhovění žádosti připojí 

zdůvodnění takového rozhodnutí. 
II. 

Změna priority/opatření nebo vytvoření nové priority/nového opatření 

ve Střednědobém plánu  

Při potřebě změny priority/opatření nebo vytvoření nové priority/nového opatření 

ve Střednědobém plánu je potřeba předložit následující podklady: 

a) Vyplněnou „Žádost o zařazení záměru do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do roku 2020“ včetně zdůvodnění a popisu záměru. „Žádost o zařazení záměru 

do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ je k dispozici 

u koordinátorky komunitního plánování a ke stažení na www.mestokyjov.cz. 

b) Šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost změny/zařazení nové priority/nového 

opatření. 

C. Závěrečná ustanovení 

a) Implementační plán byl schválen Sociální a zdravotní komisí Rady města Kyjova dne ….. a 

nabývá účinnosti dnem schválení.  

b) Změny a doplňky Implementačního plánu podléhají schválení Sociální a zdravotní komise 

Rady města Kyjova. 

 

 

PŘÍLOHA: Žádost o zařazení záměru do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do roku 2020 
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Příloha č. 3 

Současné možnosti ocenění dárců krve 

 

V České republice chybí 100 000 dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život 

průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Na komplikovanější operaci je potřeba 

i 10 jednotek krve po 300 ml. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste. 

Počet dobrovolných dárců naopak dlouhodobě klesá a čím dál více lidí svoji krev raději prodává 

farmaceutickým firmám. Lidská krev je navíc jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit 

uměle. Staňte se dobrovolným dárcem krve. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské 

životy. 

Jako dobrovolný dárce krve získáte: 

 dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy 

 pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru 

 snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve 

 pravidelnou lékařskou kontrolu vašeho zdravotního stavu 

 vyznamenání od Českého červeného kříže 

 vitamíny od své zdravotní pojišťovny 

 občerstvení po odběru 

___________________________________________________________ 

Každému dárci náleží podle zákoníku práce (§ 203, odst. 2) pracovní volno s plnou náhradou 

mzdy. Toto volno se poskytuje na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, 

pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru; 

pokud nepostačí 24 hodin, poskytuje se i na prokázanou nezbytně nutnou další dobu zasahující 

do pracovní doby. Pokud je však dárce v transfúzní stanici odmítnut (ze zdravotních, 

kapacitních nebo jiných důvodů), náleží mu placené volno pouze na dobu nutnou pro návrat do 

zaměstnání.[9] 

Další odměnou bývá příspěvek na stravu anebo malé občerstvení v místě odběru – lehká 

svačina, pečivo, čaj, káva, pro dárce-neřidiče i červené víno. 

Bezpříspěvkový dárce má navíc možnost snížení základu daně z příjmu fyzických osob při 

ročním zúčtování o 2000 Kč za každý odběr krve, zdravotní pojišťovny také odměňují dárce 

různými dárky a příspěvky (multivitamíny, příspěvek na lázně, bezplatné cestovní pojištění 

apod.) jako bonus za to, že dárce pečuje o své zdraví a snižuje náklady na zdravotní péči. 

V komerčních centrech je možné si zažádat u každého odběru o náhradu nákladů dle zákona až 

ve výši 5 % minimální mzdy. V Praze mají centra nastavenou jednorázovou náhradu za každý 

odběr v maximální výši 460 Kč. Tato centra pořádají také soutěže a poskytují další benefity. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon%C3%ADk_pr%C3%A1ce_(%C4%8Cesko,_2006)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darov%C3%A1n%C3%AD_krve#cite_note-9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1klad_dan%C4%9B_z_p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF_fyzick%C3%BDch_osob_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_poji%C5%A1%C5%A5ovna
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Nejedná se o darování za úplatu, ale dle pouze o náhradu času a nákladů dle ustanovení §32 

odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev 

odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů 

a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s 

výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její 

krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy. 

 

Oceňování bezpříspěvkových dárců krve 

Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve (BDK) těmito 

vyznamenáními: 

 

 

Krůpěj krve  

Uděluje se za první odběr. Předává se na transfúzní stanici.  

 

 

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského  

Uděluje se za 10 odběrů. Předává OS ČČK zpravidla přímo na trasfuzní stanici. 

Průměr medailí je 27 mm.  

 

 

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského  

Uděluje se za 20 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.  

 

 

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského  

Uděluje se za 40 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění.  

 

 

 

http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/K.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/BJM.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/SJM.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/ZJM.jpg
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Zlatý kříž ČČK 3. třídy  

Uděluje se za 80 odběrů. Předává OS ČČK na slavnostním shromáždění. Průměr 

odznaků je 21 mm.  

 

 

Zlatý kříž ČČK 2. třídy  

Uděluje se za 120 odběrů. Předává slavnostně ČČK na celokrajském 

shromáždění.  

 

 

Zlatý kříž ČČK 1. třídy  

Uděluje se za 160 odběrů. Předává ČČK na celostátním slavnostním 

shromáždění.  

 

 

Plaketa ČČK Dar krve - dar života  

Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním 

shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety v 

latině zní Donum sanguinis-donum vitae.  

 

 

Pro účely oceňování bezpříspěvkových dárců krve se odběry krve a jejích složek započítají 

takto: 

 »odběr plné krve = 1 odběr 

 »odběr krevních složek, při němž nejsou odebírány červené krvinky ani krevní destičky = 

1 odběr 

 »odběr krevních složek, při němž jsou odebírány červené krvinky nebo krevní destičky = 1 

odběr za každou TU červených krvinek nebo krevních destiček; odběr se hodnotí nejvýše 

jako 2 odběry 

______________________________________________________________________- 

Odměny od zdravotních pojišťoven 

Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, 

zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod. Kompletní seznam výhod 

zdravotních pojišťoven naleznete v kategorii Pojišťovny.  

 

 

 

https://www.prodarce.cz/kategorie/pojistovny/
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/ZK.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/ZK.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/ZK.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/DSDV.jpg

