
Priorita Opatření Aktivita Úkol

Osoba odpovědná 

za realizaci aktivit

Plánované 

termíny 

splnění 

aktivit

Splněno / 

nesplněno

Komentář ke splnění/nesplnění 

aktivity

Nově stanovené 

termíny splnění aktivit Splněno / nesplněno Komentář ke splnění/nesplnění aktivity Opatření KS-ŘS

V rámci Veletrhu sociálních a navazujících služeb představit 

model sociálně psychiatrického centra splněno

Zjistit, zda bude nemocnice Kyjov realizovat projekt sociálně-

psychiatrického centra 31.12.2010 nesplněno

Zdržení kvůli volbě nového 

ředitele, MUDr. Kliment má na 

starosti - v současné době zjišťuje 

koordinátorka možnosti 

financování a spolupráce města 

Kyjova s JMK. splněno

Nemocnice Kyjov nebude realizovat projekt 

sociálně psychiatrického centra, MUDr. 

Kliment se svými kolegy zakládají o.p.s., jejíž 

záměrem bude toto centrum zřídit a 

provozovat. 

V případě, že nemocnice Kyjov nebude projekt realizovat, 

sjednat setkání s výše uvedenými zástupci s představením 

záměru vybudování sociálně - psychiatrického centra 31.1.2011 nesplněno

Zdržení kvůli volbě nového 

ředitele, MUDr. Kliment má na 

starosti. nesplněno

Nemocnice Kyjov nebude realizovat projekt 

sociálně psychiatrického centra.

Projektová příprava 31.12.2011 nesplněno

Záměr je zpracován, čeká se na prostory, 

koordinátorka jedná se starostou města o 

možnosti využití prostor bývalého Domova 

mládeže SOŠZaS Kyjov.

Sledování grantových výzev, hledání vhodného prostoru průběžně plněno průběžně plněno

Rekonstrukce prostor dle finančních možností Domova Horizont

Rekonstrukce prostor dle finančních možností Domova 

Horizont

Domov Horizont, p. 

o./ředitel Domova 

Horizont 31.12.2011 průběžně plněno průběžně plněno

Modernizace stávajících obytných prostor dle finančních možností 

Domova Horizont pro zvýšení kvality života uživatelů, zajištění 

většího soukromí: Vybudování tréninkového bydlení - realizace 

projektu „Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“.

Pozn.:

do modernizace je zahrnuto tréninkové bydlení, projekt 

„Půdní vestavba školy (Podporované bydlení)“ funguje od 1. 5. 

2010.

Domov Horizont, p. 

o./ředitel Domova 

Horizont

splněno

Snižování počtu lůžek na pokojích, průběžně v souvislosti se 

snižováním kapacity zařízení a v souvislosti s projektem „Půdní 

vestavba školy (Podporované bydlení)“.

Pozn.:

V souvislosti s realizací projektu „Půdní vestavba školy 

(Podporované bydlení)“ došlo ke snížení počtu lůžek

Domov Horizont, p. 

o./ředitel Domova 

Horizont
splněno

2 2.I

III. oblast podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním postižením

1 1.I

V rámci kampaní – Veletrhu sociálních služeb – iniciovat jednání 

pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním uskutečnění 

setkání s představením záměru vybudování sociálně-

psychiatrického centra (zástupci ORP Kyjov, Hodonín, Veselí nad 

Moravou, koordinátoři KPSS Kyjov, Hodonín, Veselí nad Moravou, 

odborníci (psychiatři, psychologové), zástupci nemocnice, zástupci 

sociálních služeb, ÚP atd.) a vytvoření iniciační skupiny pro vznik 

sociálně-psychiatrického centra.
Město Kyjov/ 

koordinátorka KPSS

Vytvoření projektu na vznik sociálně-psychiatrického centra



Sjednat setkání s výše uvedenými zástupci za účelem vytvoření 

pracovní skupiny

31.12.2010 nesplněno

Prozatím proběhlo jen jednání 

koordinátorů ORP KY-HO-VE v roce 

2010, potřeba uskutečnit jednání. 

V současné době je 

potencionálním realizátorem 

Charita Kyjov, probíhá jednání, 

závisí na získání dotace s ROP JV. 31.12.2012 nesplněno

Domov Horizont, p.o. pronajímá pro své 

klienty byt, čímž se snížil počet možných 

klientů, opatření se bude řešit v závislosti na 

aktualizovaných Analýzách potřeb.

Vytvořit pracovní skupiny 30.4.2011 nesplněno

V současné době je 

potencionálním realizátorem 

Charita Kyjov, probíhá jednání, 

závisí na získání dotace s ROP JV. 31.12.2012 nesplněno

Najít realizátora a sledovat grantové výzvy EU na 

spolufinancování investiční akce 31.12.2011 nesplněno 31.12.2012 nesplněno

Zjistit, zda bude o. s. Forte realizovat projekt chráněných dílen 

na Kyjovsku

31.12.2010 nesplněno

V jednání, záleží na tom, jestli 

Město Kyjov poskytne budovu, 

jinak budou osloveny obce 

Kyjovska - proběhla další jednání s 

o.s. Forte, město má volné 

prostory, ale není jisté, jaké využití 

budou mít, stále probíhá jednání, 

vyskytl se i soukromý subjekt, 

který má volné prostory v oblasti 

bývalého Kyjovanu, zástupce o.s. 

Forte s ním bude jednat a 

informovat koordinátorku, jednání 

neproběhlo, budeme hledat 

nového realizátora. 31.12.2012 nesplěno Již není ani realizátor, bude řešeno.

Sjednat setkání s výše uvedenými zástupci a vytvořit pracovní 

skupinu

1.3.2011 nesplněno

V jednání, záleží na tom, jestli 

Město Kyjov poskytne budovu, 

jinak budou osloveny obce 

Kyjovska. 31.12.2012 nesplněno

Hledání v rámci pracovní skupiny realizátora chráněných dílen 

(v případě, že nebude realizátorem o. s. Forte)

průběžně 

2010 - 2012 31.12.2012 nesplněno

Vyhledávání firem, které by byly ochotny spolupracovat. 

Informování o možnostech zaměstnávat osoby se 

znevýhodněním

průběžně 

2010 - 2012 průběžně

Spolupráce (ORP Kyjov, Liga vozíčkářů) v rámci projektu „Chopím 

se šance“. nesplněno Projekt v Kyjově nebyl realizován. x x x

Sjednat schůzku koordinátorů komunitního plánování Kyjov-

Veselí nad Moravou-Hodonín na téma možnosti zajištění 

odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením

31.12.2010 nesplněno

Prozatím proběhlo jen jednání 

koordinátorů ORP KY-HO-VE v roce 

2010, potřeba uskutečnit jednání. 31.12.2012 nesplněno

Nutné řešit v pracovní skupině při tvorbě 

nového Plánu, znovu otevření a nastavení 

priority.

Oslovení poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku, hledání 

realizátora v ORP Kyjov

průběžně 

2010 - 2012 31.12.2012 nesplněno

Osvěta veřejnosti - Podpora v kampaních v rámci projektu OPLZZ 

Střednědobý plán sociálních služeb na Kyjovsku č. 

CZ.1.04/3.1.03/22.00027

Osvěta zajištěna v rámci veletrhu sociálních a navazujících 

služeb, která se konala 14. září 2010
Město Kyjov/ 

koordinátorka KPSS
splněno

3

3. 1 + 3. 2

Vytvoření jedné pracovní skupiny za účelem zajištění chráněného 

bydlení pro osoby s mentálním postižením a pro zajištění 

chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním jako dvě 

různé sociální služby složené z: Město Kyjov (OIR, SÚ, ÚP, OSVZ), 

zástupci obcí Kyjovska, koordinátor KPSS Kyjov, Hodonín, Veselí 

n/M, poskytovatelé sociálních služeb pro danou cílovou skupinu.

4. 1 + 4. 2

Jednání na úrovni koordinátorů KPSS Kyjov, Veselí nad Moravou, 

Hodonín na téma možnosti zajištění odlehčovací služby pro osoby 

s mentálním postižením na území ORP Kyjov, ORP Hodonín nebo 

ORP Veselí nad Moravou.

Osoba/osoby 

určené v rámci 

vzniklé skupiny

3.III

Sestavení pracovní skupiny, která bude jednat o zajištění 

chráněných dílen (případně v kombinaci se sociálně-terapeutikou 

dílnou), spolupráce s ORP Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín. (ve 

spolupráci s II.pracovní skupinou KPSS Kyjov pro seniory a pro 

osoby se zdravotním postižením).

Město Kyjov/ 

koordinátorka KPSS

Město Kyjov/ 

koordinátorka KPSS



Finanční zajištění k fungování svépomocných skupin čaj o páté 

Veselí nad Moravou a ve Slavkově u Brna.

31.12.2010 splněno

Na základě poradenských dnů, 

které proběhly v termínu 21.– 24.6 

2011 v rámci kampaně české 

alzheimerovské společnosti - 

Pomerančový týden se spouští od 

září pilotní projekt svépomocných 

skupin kromě Veselí nad Moravou 

také v Kyjově a Hodoníně, tato 

kampaň probíhá také díky na 

základě spolupráce všech tří OPR. 

Díky spolupráci s organizacemi se 

budou svépomocné skupiny konat 

v prostorách CSS Kyjov,Homedica 

Hodonín, Domácí péče Zdislava 

Veselí nad Moravou. Pokud se 

projekt osvěčí, budou svépomocné 

skupiny probíhat stejně jako dosud 

ve Veselí nad Moravou 4krát za rok 

(březen,červen, září, listopad). Již 

nyní probíhá příprava skupin, jsou 

již dané zářijové termíny a koncem 

srpna proběhne propagace a 

informovanost přes KPSS.                                         

Zvýšení počtu klientů z ORP Kyjov ve výše uvedených 

skupinách

31.12.2011 pravidelnost splněno 

Jíž od září 2011 probíhají v Kyjově pravidelně 

svépomocné skupiny Čaje o páté. V únoru 

2012 proběhla přednáška pro pečující rodiny a 

veřejnost, obce z OPR Kyjov se zapojují do 

aktivizačních služeb. Lektor spolupracuje s 

místními poskytovateli na trénování paměti pro 

uživatele z OPR Kyjov.

Osvěta a oslovování veřejnosti, zvýšení informovanosti o 

svépomocných skupinách – podpora v kampaních v rámci projektu 

OPLZZ Střednědobý plán sociálních služeb na Kyjovsku č. 

CZ.1.04/3.1.03/22.00027

Osvěta zajištěna v rámci veletrhu sociálních a navazujících 

služeb, která se konala 14. září 2010 - přednáška na téma 

„demence“ a představení činnosti svépomocných skupin 

(stánek).

Město Kyjov/ 

koordinátorka KPSS

splněno

Spolupráce s lékaři (neurologové, psychiatři) a s psychology v ORP 

Kyjov, v ORP Veselí nad Moravou, v ORP Hodonín

Spolupráce s lékaři (neurologové, psychiatři) a s psychology v 

ORP Kyjov, v ORP Veselí nad Moravou, v ORP Hodonín
Rodinná pohoda 

Vyškov/ Zdeněk 

Choura

průběžně plněno

Pravidelně na KPSS, i před 

svépomocnými skupinami jsou 

informováni lékaři o aktivitách, to 

jak o svépomocné skupině ve 

Veselí nad Moravou, tak i o 

trénování paměti. pravidelnost splněno

Průběžně probíhá informování na pracovních 

skupinách 2 a 3 a předávání letáků, dále 

vyvěšování letáků na obcích i poliklinikách, 

informování lékařů.

4.III

Fungování svépomocných skupin čaj o páté Veselí nad Moravou a 

ve Slavkově u Brna.

Rodinná pohoda 

Vyškov/ Zdeněk 

Choura
4


