SETKÁNÍ KOORDINAČNÍ
SKUPINY KPSS

30.11.2009
(za účasti členů sociálně zdravotní komise města a členů
zpracovatelského týmu pro Plán)

PROCES KOMUNITNÍHO
PLÁNOVÁNÍ NA KYJOVSKU
pro Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku do
roku 2012

PROGRAM SETKÁNÍ
30.11. 2009, 15.30 – 17.00 hodin

1. Nové informace ze zákona
2. Co řešíme: Kontext (cíle, poslání, statut) – diskuze
3. Představení koncepce plánu – diskuze
4. Jen krátce – nové definování priority a opatření
5. Aktuality
6. Výstupy z analýz zadavatelů – obcí Kyjovska
7. Dotazy – průběžně

1.
NOVÉ INFORMACE

ZE ZÁKONA č. 108/2006 Sb.
O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

PŮSOBNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
§ 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

PŮSOBNOST PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
§ 95 Kraj
a) aktivně 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 poskytovány sociální služby;
e) 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

f) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních
služeb za účasti zástupců poskytovatelů sociálních
služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby
poskytovány,
g) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních
služeb.
h) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na
svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb

2.
CO ŘEŠÍME:

KONTEXT
(CÍLE, POSLÁNÍ, STATUT)

NÁROČNOST
 Mapujeme služby na celém území ORP (42 obcí) – nejen
město Kyjov.
 Různé informace (údaje z osobních rozhovorů, pracovních
skupin, dotazníků, webu registru poskytovatelů soc.služeb,
dalších podkladů) – nejsou jednotné.
 Různí se údaje o tom, z kterých lokalit lidé mohou službu
využívat – reálná dostupnost – (odkud uživatelé přijíždějí,
kam služby zajíždějí – dále služby z regionu a mimo.
 Za každou pracovní a cílovou skupinu zpracováno do
plánu rozvoje dle jednotného zadání různým způsobem – je
třeba sjednotit
 I pro odborníky, kteří každý den pracují s cílovou
skupinou a znají danou problematiku, není jednoduché celé
téma uchopit…

MOTTO:
JAKÉKOLIV DOBRÉ ROZHODNUTÍ JE MOŽNÉ
JEN NA ZÁKLADĚ KVALITNÍCH INFORMACÍ.
Náš plán je zaměřen:
 Na zviditelnění potřeb lidí, kteří jsou různým způsobem
znevýhodněni – žijí zde s námi.
 Na to, co potřebujeme stabilizovat, udržet a to, co potřebujeme
rozvíjet.
Šířit lidskost, aplikovat odbornost.
(Není důležité jaké zařízení zde budeme mít, ale jak s těmi lidmi
budeme zacházet.)

POSLÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
NA KYJOVSKU
 Zviditelňovat potřeby lidí - znevýhodněných dětí, mladých lidí,
rodin, hendikepovaných, seniorů a těch kdo jsou v krizi či na
„okraji společnosti“ – žijí zde s námi!
 Zviditelňovat problémové oblasti
 Aktivizovat jedince v regionu – občanská angažovanost
(laická veřejnost, odborníci různých profesí, zástupci měst a
obcí…)
 Kompetentní spolurozhodování o rozvoji v regionu
 Podporovat vzájemnou komunikaci a přenos informací, aby to co
každý z nás dělá bylo efektivní
 Podporovat spolupráci oborovou, mezioborovou, v regionu i
nadregionálně
 Zajišťovat jasnou a srozumitelnou informovanost
 Vytvořit systém, ve kterém bude jasné, které služby potřebujeme
udržet, které rozvíjet a jakým způsobem rozdělovat finanční
prostředky na jejich zajištění

CO JE NAŠÍM CÍLEM?
 Aby si veřejnost uvědomila, že zde „potřební lidé“ žijí s námi.
(Kdo je „potřebný“ ? – cílové skupiny specifikovány v plánu).
 Aby poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci tvořili
spolupracující síť – dostupnou a efektivní (kvalita, návaznost,
finance).
 Aby zadavatelé (obce, kraj, ministerstva…) věděli, kam rozumně
rozdělit finance.
 Aby všichni kdo potřebují „pomoc“, věděli kde ji najdou.
 Chceme podporovat aktivitu a angažovanost lidí na kvalitě života
v regionu.
 Aby pomoc byla komplexní – tedy aby fungovala návaznost.

JAK TO CHCEME UDĚLAT?
 Realizace různých projektů (EU, ministerstva, kraj, obce, nadace…)
 Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
 Provázání se Strategickými rozvojovými plány obcí a měst
 Vzdělávaní (poskytovatelů, zástupců obcí, členů pracovních skupin) jako
předpoklad úspěšného rozvoje. Kvalitní informace = správné
rozhodování.
 Systematické zjišťování potřeb občanů – veřejná setkání, kontakty
s uživateli poskytovateli
 Navazující komunikace se zástupci obcí ORP Kyjov a okolních regionů
(zejména Hodonín, Veselí n/M)
 Realizace společných setkání podporujících spolupráci k nalézaní
efektivních řešení - na různých úrovních k různým tématům (oborově,
mezioborově, regionálně, nadregionálně…) - např. na základě deklarace o
spolupráci měst Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou
 Kampaně na zviditelňování problémových oblastí
 Kampaně, aby lidé lépe porozuměli potřebám různě znevýhodněných
osob
 Kampaně, aby „potřební lidé“ lépe porozuměli nabídce pomoci
(televize, tisk, letáky, interaktivní web databáze…)

KPSS je samonosný systém, angažující různé lidi,
různých profesí a postavení ve společnosti. Proto je
třeba:
 Mít písemné dokumenty dotvrzující proces
 Udržet koordinační skupinu – pro přenos informací k
zástupcům měst, kteří mají rozhodovací pravomoci
 Udržet motivaci pracovních skupin - týmů, sedí v nich
odborníci znající problém
 Projevovat úctu, respekt a ochotu naslouchat (každý z nás
vidí danou problematiku ze svého úhlu pohledu – tedy
rozšířit své obzory)

3.
PŘEDSTAVENÍ KONCEPCE PLÁNU
- ZDA JE TO TAK VYHOVUJÍCÍ?
Pracovní skupina a cílové skupiny - popis
Stávající služby (ukázka tabulek)
Rozvojové aktivity (ukázka tabulek)
Souhrnné přehledy (ukázka tabulek)
• dle poskytovatele-dle služby
• dle cílové skupiny
• finanční analýzy (2008 – 2010)
Zahrnuje služby sociální i služby vhodně doplňující zákonem
vymezené sociální služby.
Všechny údaje, které v současnosti sbíráme, budou využity i
do informačních kampaní - web, adresáře, letáky dle
cílových skupin.





KE STATUTU KPSS
V rámci jednoho procesu se může řešit vše – informace mimo
sociální oblast přenášet na jiné odbory, když se objeví tato
témata, komu předat informaci → vytvořit systém
komunikace a toku informací, rozdělit pravomoci.
Vymezit postavení řídící skupiny a pracovních skupin v
procesu KPSS...(udržitelnost, stabilita, účast v procesu) - bude
uvedeno v plánu.
Co konkrétně Vy v tom vidíte za přínos?
Co by to mělo splňovat?
Jak by to mohlo fungovat?

4.
JEN KRÁTCE – NOVÉ DEFINOVÁNÍ
PRIORIT
A OPATŘENÍ
Pozn. Priority a opatření jsou ještě v úpravě, mohou být tedy měněny.

KPSS (komunitní plánování sociálních služeb) mapuje
potřeby lidí v regionu. Týká se kvality života uživatelů.
Jde o 3 roviny:
 SOCIÁLNÍ SLUŽBY vymezené zákonem o sociálních
službách,
 DOPLŇUJÍCÍ ČI NAVAZUJÍCÍ SLUŽBY, které zákon
nezahrnuje,
 DALŠÍ OBLASTI, které souvisejí s rozvojem v regionu.

Ve střednědobém plánu sociálních služeb se jedná o:

 Zachování „prioritních“ stávajících sociálních služeb, o
jejich podporu (u některých zařízení nevznikla potřebnost
zařízení)
 Rozvoj některých stávajících služeb
 Vznik nových služeb
 Podněty k řešení pro další oblasti rozvoje
(vše souvisí se vším: příklad pečovatelka x lavička)

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
 1. Podpora a další rozvoj stávajících prioritních sociálních
služeb a služeb souvisejících pro jednotlivé cílové skupiny
 1.1 Podpora a další rozvoj komplexní sítě sociálních služeb pro
jednotlivé cílové skupiny
 1.2 Podpora a další rozvoj služeb vhodně doplňující zákonem
vymezené sociální služby

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
 2. Zvýšení informovanosti o poskytovaných sociálních
službách a službách souvisejících
 2.1 Zajištění informovanosti pro jednotlivé cílové skupiny a
veřejnost a zvýšení orientace v oblasti sociálních služeb
Pozn.: v této prioritě bude přesně popsáno, jaké informace,v jakých oblastech
a komu budou předávány.

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
 3. Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově)
 3.1 Aktivity podporující bezbariérovost a dostupnost veřejných
budov, kulturních a zdravotnických zařízení, dostupnost veřejné
dopravy (senioři, hendikepovaní a rodiny s dětmi)
 3.2 Aktivity podporující bezbariérovost pro osoby sluchově
handicapované (v Kyjově)
 3.3 Aktivity podporující bezbariérovost pro osoby s postižením
zraku (v Kyjově)

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
 4. Rozvoj dobrovolnictví
 4.1 Zahájení jednání o možnosti zřízení dobrovolnického centra

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
„Kvalitně fungující systém sociálních služeb je „prestiž“,
poukazující na hodnoty moderní společnosti“

 5. Podpora aktivit v rámci procesu komunitního
plánování sociálních služeb a jeho návaznosti na další
odvětví rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a
financování
 5.1 Podpora procesu KPSS v regionu
„Lidské zdroje - největší bohatství regionu tkví v jeho
lidech“

SYSTÉMOVÉ PRIORITY A
OPATŘENÍ
 5.2 Podpora a rozvoj spolupráce v oblasti poskytování sociálních
služeb v rámci regionu Kyjovska (ORP Kyjov)
 5.3 Podpora nadregionální spolupráce - zejména ORP Hodonín a
Veselí nad Moravou (spolupráce na základě písemné deklarace o
spolupráci, uskutečnění jednání na důležitá rozvojová témata)
 5.4 Spolupráce při plánování sociálních služeb na úrovni
Jihomoravského kraje
 5.5 Zvýšení přehlednosti financování soc. služeb jak pro
poskytovatele, tak pro zadavatele. Transparentnost a stabilita
financování
 5.6 Podpora zajišťování návaznosti služeb

PRACOVNÍ SKUPINY KPSS
1. pracovní skupina
Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech
a krizi
2. pracovní skupina
Senioři a osoby se zdravotním postižením
3. pracovní skupina
Osoby s duševním onemocněním

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
Děti a mládež do 26 let
Rodina fungující a rodina v problémech
Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

1. Rozšíření výchovně vzdělávacích aktivit pro děti
a mládež
 1.1. Rozšíření aktivit pro děti a mládež
 1.2. Zahájení jednání k vytvoření prostoru pro společné setkávání
mladých lidí

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

2. Podpora mladých lidí opouštějících dětské domovy,
ústavní zařízení a náhradní rodinnou péči
 2.1. Zahájení jednání o možnosti vybudování domu na půl cesty

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

3. Vytvoření a zkvalitnění prostoru pro primární
prevenci
 3.1. Zmapování požadavků a vytvoření nabídky mimoškolní a
školní specificky orientované prevence

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

4. Aktivity zaměřené na funkčnost rodiny
 4.1 Podpora stávajících sociálních služeb v oblasti péče o rodinu,
jejich stabilizace a spolupráce (systémová, stávající)
 4.2 Podpora prorodinných aktivit, které nejsou vymezeny
zákonem o sociálních službách
 4.3 Rozšíření možností vzdělávání pro rodiče (v rámci sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65)

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

 4.4 Rozšíření soc. asistence v Kyjově a okolních obcích (v rámci
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65)
 4.5 Další vzdělávání pracovníků v oblasti práce s rodinou a
v oblasti rod. asistence (v rámci sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi - § 65)
 4.6 Rozšíření poradenských služeb v oblasti rodiny a
mezilidských vztahů (v rámci odborného soc. poradenství - § 37)

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

5. Prohloubení péče o děti a mladé dospělé s
problematickým vztahem ke společnosti, ohrožené
sociálním vyloučením
 5.1 Program osobnostního rozvoje pro děti do 15 let
 5.2 Zmapování situace v oblasti terénní soc. práce, její
koordinace v rámci regionu Kyjovska, Hodonínska a Veselska a
rozšíření směrem k dalším potřebným cílovým skupinám
 5.3 Podpora a rozvoj služeb následné péče

PRIORITY A OPATŘENÍ
1. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Děti a mládež do 26 let
B/ Rodina fungující a rodina v problémech
C/ Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením

6. Pomoc pro osoby v krizi
 6.1 Rozšíření poradenských služeb o poradenství pro oběti
trestných činů

PRIORITY A OPATŘENÍ
2. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Senioři
B/ Osoby se zdravotním postižením

1. Rozvoj stávajících pobytových sociálních služeb
s ohledem na potřeby veřejnosti Kyjovska
 1.1 Rozšíření kapacity sociální služby Domova pro seniory
 1.2 Rozšíření kapacity sociální služby Domova se zvláštním
režimem
 1.3 Podpora dobrovolnické služby v pobytových sociálních
službách pro seniory - viz. systémová priorita

PRIORITY A OPATŘENÍ
2. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Senioři
B/ Osoby se zdravotním postižením

2. Rozvoj sociální služeb podporujících setrvání
seniorů v přirozeném prostředí
 2.1 Zavedení sociálně aktivizačních služeb pro seniory ve větších
městech Kyjovska – Bzenec, Ždánice
 2.2 Zajištění dostupnosti pečovatelské služby ve všech obcích
Kyjovska
 2.3 Poskytování odlehčovacích služeb
 2.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek pro seniory

PRIORITY A OPATŘENÍ
2. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Senioři
B/ Osoby se zdravotním postižením

3. Rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením
 3.1 Rozvoj a zvyšování kvality odborného sociálního poradenství
pro osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením
 3.2 Rozšiřování a zvyšování kvality sociálně aktivizačních
služeb/SAS/ pro osoby s tělesným a jiným zdravotním postižením

PRIORITY A OPATŘENÍ
2. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Senioři
B/ Osoby se zdravotním postižením

4. Rozvoj a vznik sociálních služeb pro osoby se
sluchovým postižením
 4.1 Zřízení a zavedení půjčovny kompenzačních pomůcek pro
osoby se sluchovým postižením (v rámci služby sociální
rehabilitace)
 4.2 Rozšíření sociálně aktivizační služby v Kyjově (prioritně pro
sluchově postižené mladé lidi )
 4.3 Vznik tlumočnické služby pro osoby sluchově postižené

PRIORITY A OPATŘENÍ
2. pracovní skupina
Cílové skupiny:
A/ Senioři
B/ Osoby se zdravotním postižením

5. Podpora vzdělávání a zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
 5.1 Podpora vzdělávání osob s tělesným a jiným zdravotním
postižením
 5.2 Podpora zaměstnávání osob s tělesným a jiným zdravotním
postižením

PRIORITY A OPATŘENÍ
3. pracovní skupina
Cílová skupina:
Osoby s duševním onemocněním

1. Zajištění návaznosti a koordinace všech služeb pro
osoby s duševním onemocněním a pro osoby s
mentálním postižením
 1.2 Iniciace jednání na téma vzniku sociálně-psychiatrického
centra a uskutečnění přípravných aktivit směřujících k realizaci
sociálně-psychiatrického centra

PRIORITY A OPATŘENÍ
3. pracovní skupina
Cílová skupina:
Osoby s duševním onemocněním

2. Podpora a rozvoj sítě sociálních služeb pro osoby
s mentálním postižením
 2.1 Podpora a rozvoj Domova Horizont (domova pro osoby se
zdravotním postižením)

PRIORITY A OPATŘENÍ
3. pracovní skupina
Cílová skupina:
Osoby s duševním onemocněním

3. Podpora sociální integrace osob s duševním
onemocněním a osob s mentálním postižením
 3.1 Zajištění chráněného bydlení pro osoby s mentálním
postižením
 3.2 Zajištění chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním
 3.3 Podpora zaměstnanosti a pracovní rehabilitace osob
s duševním onemocněním a s mentálním postižením

PRIORITY A OPATŘENÍ
3. pracovní skupina
Cílová skupina:
Osoby s duševním onemocněním

4. Zajištění podpory rodinám a pečovatelům osob
s duševním onemocněním a osob s mentálním
postižením
 4.1 Zajištění odlehčovací služby pro osoby s demencí v ORP Kyjov
 4.2 Zajištění odlehčovací služby pro osoby s mentálním
postižením
 4.3 Podpora svépomocných skupin osob pečujících o osoby s
demencí

5.

AKTUALITY
 Proběhly semináře
 Bude se posílat 1. monitorovací zpráva o projektu na MPSV
 Do 7. 1. 2010 setkání s koordinační skupinou – projednat a
schválit pravidla připomínkovacího řízení a další postup
práce pro následující období
 Vše připravit na únorové připomínkování
 Do konce ledna zaslat vyhodnocení na JMK
 Publicita procesu:
publikace, plakáty, atlas sociálních služeb, mapy,
adresář,interaktivní web databáze, grafika procesu, logo

SEMINÁŘE…

SEMINÁŘE…

6.
NĚKTERÉ ÚDAJE
Z ANALÝZ ZADAVATELŮ
- OBCÍ KYJOVSKA
(2009)

1. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ - JAKO NAPLNĚNÍ
POTŘEB STAROSTŮ OBCÍ:
Zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů
Změna legislativy
Větší informovanost o sociálních službách
Nezávislý kontrolní systém omezující zneužíváni sociálních
služeb
 Větší ochota ke sponzorování sociálních služeb
 Nezávislý kontrolní systém kvality poskytovaných
sociálních služeb
 Větší spolupráce obcí s poskytovateli soc. služeb











Osvěta zaměřená na prevenci zneužíváni sociálních služeb
Větší spolupráce navzájem mezi obcemi
Rozšíření sortimentu nabídky sociálních služeb
Zvýšení kapacity již existujících služeb
Podílení se jiných obcí na financování sociálních služeb obci
(pokud občané jiných obcí využívají sociální služby v obci)

2. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
SPECIFIKACE NÁSLEDUJÍCÍCH DOPORUČENÍ:
 Zvýšit vzájemnou informovanost o nabízených sociálních
službách a aktuálních aktivitách mezi všemi obcemi a
organizacemi poskytujícími sociální služby.
 Do vzájemné informovanosti o sociálních službách zapojit
příslušné organizace poskytující informační a vzdělávací
servis poskytovatelům sociálních služeb.
 Zajistit bezbariérovost na obecních úřadech zaměřené na
skupiny „osoby se zdravotním postižením“.
 Nabízet obcím jasně a srozumitelně formulované dotační
programy, s předstihem je informovat o plánovaných
dotačních programech, zjednodušovat finanční toky. (Snížit
náročnost projektové přípravy.)

 Nabídnout obcím konzultanty pro možnost orientace jak
v oblasti sociálních služeb, tak v oblasti vyhlašovaných
programových titulů a v pomoci s projektovou přípravou
(např. prostřednictvím různých databází).
 Pomoci se zajištěním různých typů zaměstnání pro sociálně
znevýhodněné osoby, jako je podporované zaměstnání,
soustavnější péče o zaměstnání a chráněná pracoviště
různých typů.
 Pomoci se zajištěním služeb zaměřených na získání
zaměstnání a pracovní poradenství (přednášky, školení
apod.)
 Zaměřit aktivity na podporu „zdravé“ funkční rodiny
(pořádáním neformálních besed s mládeží, např. osobnosti
obce jako pozitivní vzory jednání).

3. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
TYPY POŽADOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PODLE POTŘEB OBCÍ – SOUČET VOLEB

Dle nejčastěji volené služby:
 Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny
 Služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství
 Bydlení pro seniory
 Sociální bydlení pro mladé rodiny
 Rozšíření nabídky pro využití volného času
 Rozšíření informovanosti pro různé oblasti života
 Služby pro problémové děti a mládež např. terénní práce

4. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
KE KAŽDÉ OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BYL
VYPOČÍTÁN INDEX DŮLEŽITOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY A NA
PRVNÍCH MÍSTECH BYLY UVEDENY SLUŽBY:

 Na rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedince v
přirozeném prostředí
 Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny
 Na rozšíření poradenství pro různé oblasti života:
 Na rozšíření sociální rehabilitace
 Na zajištění sociálních služeb mimo obvyklou pracovní
dobu
 Na rozšíření informovanosti pro různé oblasti života
 Na terénní práci pro drogové uživatele a sociálně vyloučené
na obcích
 Bydlení pro seniory
 Rozšíření služeb pro zdravotně postižené občany a jejich
rodiny

5. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
SPOLEČENSKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBA DLE ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA:















Služby na získání zaměstnání a pracovní poradenství
Na aktivity s důrazem na „zdravou“ rodinu (prevence)
Bydlení pro seniory
Rozšíření informovanosti pro různé oblasti života
Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny (lékař, asistence)
Pro občany v krizi (drogově závislé, vyloučené apod.)
Na služby pro problémové děti a mládež např. terénní práce
Rozšíření nabídky pro využití volného času
Na specifické programy pro rodiny a mezilidské vztahy
Na sociální bydlení pro mladé rodiny – startovací byty
Rozšíření poradenství pro různé oblasti života
Bydlení pro občany v životní krizi
Na specifické programy pro mladé rodiny s dětmi
Na jinou oblast-vzájemná tolerance

6. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA:
PODÍL OBCÍ NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Téměř polovina dotazovaných starostů uvedla,že se již v současnosti

jejich obec podílí finančními prostředky ze svého rozpočtu
v samostatné působnosti (očištěného o sociální dávky a souhrnný
finanční vztah) na sociální oblasti. Tento podíl se pohybuje
v rozmezí desetiny procenta až deseti procent z odpovídajícího
rozpočtu.
Pozn.: Byly zjišťovány i projektové záměry, které obec již má schválené, případně záměry dosud
neschváleny a nebo jde o dosud nezpracovanou představu.

7. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
PODÍL OBCÍ NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB:
Podíl na spolufinancování
Celkově více než tři čtvrtiny obcí jsou ochotny „rozhodně, či
spíše ano“ se finančně podílet na zajištění potřebných
služeb v jiné (např. spádové) obci, jestliže by ji využíval
občan obce.
„Přivážení“ sociálních služeb
Obce jsou téměř dvěma třetinami „rozhodně, či spíše ano“
ochotny se finančně podílet na sociálních službách i v
situaci, kdy by poskytovatel z jiné obce do jejich obce službu
přivážel.
„Vyvážení“ sociálních služeb
Jestliže by v obcích byly zajišťovány sociální služby i pro
občany z jiných obcí, obce by necelou polovinou „rozhodně,
či spíše ano“ požadovaly finanční přispění na služby, které
jsou poskytovány u nich, od jiných obcí.

8. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY OBCÍ
Na dotaz, zda obce již mají zpracované strategické rozvojové
dokumenty (plány), většina starostů odpověděla pozitivně. oblast
sociálních služeb je v těchto dokumentech zahrnuta ve více než
čtvrtině (31%) obcí.

10. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ
 Dále byly mimo jiné zjišťovány údaje týkající se
informovanosti na obcích (zda občané informace mají a jak
je toto zajištěno) a s jakými organizacemi již spolupracují.
 Kdo řeší problematiku sociálních služeb na obci (ve většině
obcí - téměř ve třech čtvrtinách obcí řešena samotným
starostou, případně ji starosta řeší ve spolupráci s dalším
spolupracovníkem či institucí).
 Přístup na úřad je ve více než polovině obcí bariérový,
avšak v téměř třetině obcí je přístup na úřad (31%) již
bezbariérový.

11. Z ANALÝZ ZADAVATELŮ – OBCÍ KYJOVSKA
DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ:
 Pokud mají starostové problémy se skupinami osob, jedná
se o problémy se skupinami: „rodiny s nesoběstačným
seniorem“, „občané s drogovou závislostí“ a „děti a mládež“
avšak problémy jsou pouze částečné.
 Starostové pro své občany převážně žádnou zvláštní pomoc
nepotřebují. Pokud by starostové nějakou pomoc
potřebovali, jednalo by se nejvíce o cílové skupiny „rodiny
s dětmi v problémech“, „děti a mládež“ a „občané
s drogovou závislostí“, „senioři“, „alkoholici“. I v těchto
situacích by se jednalo o částečnou pomoc.
 Starostové neuvedli potřebu žádné zvláštní pomoci ani
problémy u skupiny občanů „mentálně postižení, duševně
nemocní“ a „neslyšící“.

DISKUZE

KONEC ☺

