Priorita 1
Opatření 1.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování
Výstupy a hodnotící
indikátory

Priorita 2
Opatření 2.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Dostupná nabídka sítě sociálních služeb podporující rodiny
v zachování základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných
životních situacích
Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně
krizového lůžka
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).
1. Nalezení investičního projektu
2. Zpracování projektu
3. Realizace výběrového řízení
4. Vznik bytové jednotky pro následnou péči
5. Vytvoření krizového lůžka
6. Rozšíření ambulantního programu (o 2 úvazky
a dohody)
Krok Kyjov, z.ú.
Cca 3 mil. Kč
ESF, státní dotace (RVKPP, MPSV, MZ, JmK), město Kyjov, granty, nadace
a jiné zdroje
1. Zřízená nová bytová jednotka pro následnou péči
2. Existence krizového lůžka
3. Navýšení pracovních úvazků o 2,0 v rámci Programu následné péče Krok

Podpora prorodinných aktivit, které nejsou vymezeny zákonem
o sociálních službách
Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s. do vhodnějších prostor
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.
K dispozici jsou tři místnosti (dvě jsou uzpůsobeny pro hru zábavu, další
místnost slouží pro cvičení a také jako úložiště materiálu potřebného pro
tvoření). 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

Aktivity vč. časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování
Výstupy a hodnotící
indikátory

Opatření 2.2

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování
Výstupy a hodnotící
indikátory

a Family Pointu s cílem zvýšit dostupnost služeb pro rodiny s dětmi, dále je
zkvalitňovat a rozšiřovat (např. o krátkodobé hlídání dětí).
1. Vytipování vhodných prostor
V r. 2018
2. Přípravná fáze přesunu KMK, jednání o možnostech
spolupráce s městem Kyjovem (viz opatření 2.2)
2018 - 2020
3. Přesun KMK
Klub maminek Kyjov, z.s., Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s., město Kyjov

Klub maminek Kyjov, z.s., město Kyjov, dotace JmK
1. Vytipované prostory pro provoz KMK (bezbariérové, v centru nebo
v blízkosti centra města Kyjova, finančně udržitelné)
2. Plán přesunu Family Pointu, výstupy z jednání se zástupci města Kyjova
o možné spolupráci
3. Nabídka služeb KMK v nových prostorách
„FAMILY POINT místo pro rodinu“ jako kontaktní pracoviště
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. NP. 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).
1. Vytipování vhodných prostor
V r. 2018
2. Přípravná fáze přesunu Family Pointu, jednání
s Centrem pro rodinu, o.p.s. a Klubem maminek Kyjov,
z.s. o možnostech spolupráce
2018 - 2020
3. Přesun Family Pointu
4. Zajištění kontaktního pracovníka
Realizátor: Město Kyjov, iniciátor: odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov, partner:
Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s., Klub maminek Kyjov, z.s.
Nájemné za pronajaté prostory, dovybavení Family Pointu, mzda
kontaktního pracovníka
Město Kyjov, dotace JmK
1. Vytipované prostory vhodné pro provoz Family Pointu
2. Časový a finanční plán přesunu Family Pointu, výstupy z jednání s
Centrem pro rodinu, o.p.s. a Klubem maminek Kyjov, z.s. o možnostech
spolupráce

3. Nabídka služby Family Point v nových prostorách
4. Smluvní zajištění kontaktního pracovníka městem Kyjovem

Priorita 3
Opatření 3.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč. časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování
Výstupy a hodnotící
indikátory

Zajištění kvalitního a dostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny
obyvatel
Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě Kyjově
Sociální bydlení v Česku by měl v budoucnu upravovat zákon o sociálním
bydlení. V návrhu zákona má sociální bydlení tři stupně - krizové bydlení,
sociální byt a dostupný byt. Obce se do zajištění sociálního bydlení pro své
občany mohou zapojit dobrovolně.
Systém sociálního bydlení by měl pomoci nejen bezdomovcům, ale i lidem
žijícím v ubytovnách, azylových domech, mladým po odchodu z dětských
domovů, seniorům, dlouhodobě nezaměstnaným, obětem domácího násilí,
lidem žijícím v nevyhovujících podmínkách, postiženým či samoživitelům.
Opatření bude řešeno v návaznosti na vznikajícím zákoně Průběžně v r.
o sociálním bydlení.
2018 - 2020
Město Kyjov, iniciátor: odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov
-

Koncepce sociálního bydlení ve městě Kyjově

