Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020
Oblast systémových priorit:
Opatření A.1

Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci
s rozšířenou působností (ORP) Kyjov

Úkol pro rok 2019:
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. Monitoring plnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku do roku 2020 za rok 2018
Realizátor: Město Kyjov, koordinátorka KPSS, členové pracovních skupin KPSS, Realizační skupiny
KPSS a Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova

Opatření A.2

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

Úkol pro rok 2019:
1. Účast koordinátora KPSS na poradách starostů dle aktuální potřeby
2. Participace samospráv na spolufinancování sociálních služeb s regionální působností
Realizátor: Obce správního obvodu ORP Kyjov, koordinátorka KPSS

Opatření A.3

Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti sociálních
služeb na okresní a krajské úrovni

Úkol pro rok 2019:
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 (minimálně
1 jednání v roce 2019)
2. Závazek spolufinancování nadregionálně působících sociálních služeb, tzn. tyto služby budou
zahrnuty v Minimální síti sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2020
3. Spolupráce ORP Kyjov s Jihomoravským krajem na tvorbě a optimalizaci krajské sítě sociálních
služeb (účast koordinátorky KPSS na pravidelných setkáních koordinátorů KPSS 21 ORP JmK
(min. 80% účast); předání všech požadovaných dokumentů dle požadavků JmK)
Realizátor: Město Kyjov (Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov), zástupci ORP Hodonín a Veselí nad
Moravou, Jihomoravský kraj (Odbor sociálních věcí KrÚ JmK)

Opatření B.1

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

Úkol pro rok 2019:
1. Vytvoření Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2020 ve spolupráci
s Jihomoravským krajem a zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou a obcemi SO ORP Kyjov
(do 30. 4. 2019).
2. Předložení navržené podoby Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2020 Radě
a Zastupitelstvu města Kyjova ke schválení (9/2019).
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), tzn. mít uzavřené
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kyjova s organizacemi

poskytujícími sociální služby uvedené v Minimální síti sociálních služeb na Kyjovsku na rok
2020
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)
Realizátor: 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

Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách
Opatření B.2
Poznámka: Cílem opatření je podpořit sociální služby, které vyvstanou jako potřebné v průběhu roku
2019.

Opatření C.1

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

Úkol pro rok 2019:
1. Finanční podpora návazných služeb spolupracujících v rámci KPSS Kyjovska prostřednictvím
dotačního programu města Kyjova, tzn. mít uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Kyjova s organizacemi poskytujícími návazné služby v ORP Kyjov
Realizátor: Město Kyjov/Odbor sociálních věcí a Odbor školství a kultury MěÚ Kyjov

I. oblast podpory a péče:
Opatření 1.1

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

Úkol pro rok 2019:
1. Příprava podkladů pro podání žádosti o projekt na vytvoření prostor pro službu následné péče
Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka
2. Podání žádosti – do 1. 4. 2019
V případě úspěšnosti žádosti:
3. Schválení projektu – přelom roku 2019 - 2020
Předpoklad výstavby prostor a realizace služby následné péče včetně krizového lůžka - v r. 2020
– 2022.
Realizátor: Krok Kyjov, z.ú.

Opatření 2.1

Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. (KMK) do vhodnějších prostor

Úkol pro rok 2019:
1. Vytipování vhodných prostor 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. Přesun KMK do nových prostor
Realizátor: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s., Klub maminek Kyjov, z.s.
Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska
„FAMILY POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště
Opatření 2.2
Úkol pro rok 2019:
1. Vytipování prostor pro Family Point
2. Plán přesunu Family Pointu, výstupy z jednání města Kyjova s Centrem pro rodinu Kyjov, o.p.s.
a Klubem maminek Kyjov, z.s. o možnostech spolupráce
3. Přesun Family Pointu

4. Zajištění kontaktního pracovníka městem Kyjovem
Realizátor: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska

Opatření 3.1

Zajištění nájemního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
ve městě Kyjově

Úkol pro rok 2019:
1. Zahájení realizace rekonstrukce budovy na ul. Riegrova (č.p. 385) v Kyjově (2. polovina r. 2019)
2. Hledání dalších možností navýšení kapacity sociálních/startovacích bytů ve městě Kyjově/
projektový záměr
Realizátor: Město Kyjov

II. oblast podpory a péče:

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

Úkol pro rok 2019:
1. Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
v návaznosti na dosavadní mapování možných forem zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním v regionu ORP Kyjov (případně v regionu ORP Hodonín, či ORP Veselí nad
Moravou)
Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov (Odbor sociálních věcí)

Opatření 2.1

Realizace aktivit podporujících bezbariérovost v Kyjově

Úkol pro rok 2019:
1. Připomínkování oprav chodníků, které jsou plánované pro rok 2020 včetně drobných úprav
prostřednictvím Odboru majetku Městského úřadu Kyjov/podněty ke zlepšení stavu vybraných
chodníků ve městě Kyjově získané od členů II. pracovní skupiny KPSS Kyjovska – do 31. 12. 2019
mít zmapované opravy chodníků a připomínky k nim.
2. Jednání s Odborem rozvoje města Městského úřadu Kyjov ohledně nových chodníků/výstup
z jednání – do 31. 12. 2019
Realizátor: Město Kyjov (Odbor majetku a Odbor rozvoje města Městského úřadu Kyjov), členové II.
pracovní skupiny KPSS Kyjovska, Technické služby Kyjov, p.o. města Kyjova

Opatření 2.2

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

Úkol pro rok 2019:
1. Jednání s Městským kulturním střediskem Kyjov o možnostech zakoupení a instalace
nepřenosné indukční do estrádního sálu kulturního domu.
Realizátor: Město Kyjov, Městské kulturní středisko Kyjov, p.o., odborná firma, která dodá indukční
smyčky
Iniciátor: Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. – pobočka Kyjov

III. oblast podpory a péče:
Opatření 1.1

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

Úkol pro rok 2019:
1. Jednání o vzniku/zajištění sociální služby Chráněné bydlení, či jiné formy bydlení s podporou
pro osoby s duševním onemocněním – v návaznosti na zmapované možnosti z r. 2018
2. Průběžně hledání vhodného realizátora
Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov (Odbor sociálních věcí)

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)

Úkol pro rok 2019:
2. Jednání o možných formách zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním
v návaznosti na dosavadní mapování možných forem zaměstnávání osob se zdravotním
znevýhodněním v regionu ORP Kyjov (případně v regionu ORP Hodonín, či ORP Veselí nad
Moravou)
Iniciátor: Koordinátorka KPSS Kyjovska, Město Kyjov (Odbor sociálních věcí)

