
Zpráva z průběžného monitoringu "SPRSS do r. 2017" za rok 2016  

Oblast systémových priorit: 

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

1. Personální obsazení pozice koordinátora KPSS MěÚ Kyjov zachováno. 
2. I. PS se v rámci roku 2016 setkala 4x + 2 společná setkání všech skupin. 

II. PS se v rámci roku 2016 setkala 3x + 2 společná setkání všech skupin. 
III. PS se v rámci roku 2016 setkala 4x + 2 společná setkání všech skupin. 
Koordinační-řídící skupina se v rámci roku 2016 setkala 6x + 2 spol. setkání všech skupin. 
Realizační koordinační-řídící sk. se v rámci roku 2016 setkala 8x + 2 spol. setkání všech sk. 

3. Realizační K-Ř sk. absolvovala metodickou podporu pod vedením koordinátorky KPSS města 
Hodonína Bc. Marcelou Prchalovou, DiS. – tato podpora byla bez finanční zátěže. 
V listopadu také proběhl seminář pro všechny poskytovatele soc. sl. na Kyjovsku s názvem 
„Aktuální otázky financování sociálních služeb dle pravidel veřejné podpory“, který vedl 
JUDr. Karel Zuska – finanční zátěž činila 18 000 Kč. 

 
Opatření je NAPLNĚNO. 

 

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

1. Koordinátorka se účastnila porad starostů – v roce 2016 celkem 3x. 
2. Smlouvy a participace obcí ORP na spolufinancování  

 
Opatření je NAPLNĚNO. 
 

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

1. Setkání multidisciplinárních týmů se v roce 2016 uskutečnila celkem 3x. 
2. Spolufinancování neregionálních služeb bylo schváleno v rámci garance potřebností služeb a 

také systému spolufinancování Minimální sítě soc. služeb Kyjovska. 
3. Spolupráce s JMK navázána v rámci zaslání schválených dokumentů. 

 

Opatření je NAPLNĚNO.   

 

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

1. – 2.  – garance potřebností schválena RM v květnu 2016 a systéme spolufinancování RM/ZM 
v srpnu/září 2016. 

3.  Dotační program pro Minimální síť soc. sl. pro rok 2017 byl schválen na 57. Jednání RM. 
4. Účast na procesu tvorby sítě byla splněna v rámci KPSS Kyjovska a zasílání jednotlivých 

žádostí o zařazení do sítě. 
 
Opatření je NAPLNĚNO. 

   

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

Potřebnost služeb je řešena v rámci procesu KPSS na Kyjovsku. V současné době ale vznik nových 

služeb není podporován ze strany JMK (vznik nových, potažmo rozvoj stávajících služeb je možný, 

pouze pokud se jedná o služby, které jsou v souladu s prioritami krajského plánu). 

Opatření je NAPLNĚNO ČÁSTEČNĚ. 



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

1. Dotační program pro návazné služby byl schválen na 57. jednání RM.  
2. Na dotační program návazných služeb bylo v rozpočtu vyčleněno 350 000 Kč. 

 
Opatření je NAPLNĚNO.  

 

Opatření D.1 Aktualizace a naplňování Komunikačního plánu KPSS Kyjovska 

1. Komunikační plán KPSS byl aktualizován na setkání Koordinační-řídící sk. dne 7. 6. 2016.  

2. Naplňování komunikačního plánu za rok 2016 – viz samostatný dokument. 

Opatření je NAPLNĚNO. 

 

Opatření D.2 
Aktualizace a tisk Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 
a aktualizace webové verze Adresáře 

Aktualizace kontaktů probíhá na základě podnětů jednotlivých organizací či pracovníků. Další 

aktualizace proběhne po vydání tištěného Adresáře. 

Opatření je NAPLNĚNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. oblast podpory a péče: 

Opatření 1.1 Vznik Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni 
Realizátorem opatření je Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova. To v r. 2016 registrovalo 

doposud poskytované krátkodobé ubytování pro matky s dětmi a ženy v soc. tísni (Brandlova ul.) na 

sociální službu Azylový dům (od 1. 1. 2017) a požádalo o dotace na Jihomoravském kraji na provoz 

v r. 2017. 

Z důvodů nesnadného naplnění kapacity Azylového domu, která je nutná pro přidělení dotací z JMK,  

však přejde tato služba v roce 2018 zpět na minulou formu poskytování – tzn. na krátkodobé 

ubytování pro matky s dětmi.     

Pozn.: Azylový dům pomáhá zletilým ženám a matkám s dětmi při řešení problémů spojených se 

ztrátou bydlení a poskytuje individuální podporu v návratu k běžnému způsobu života. Cílem služby 

je, aby ženy/matky nalezly vhodné samostatné bydlení a byly schopny samostatně řešit své 

problémy. Maximální okamžitá kapacita v zařízení je 7 osob (3 matky a 4 děti). Služba je poskytována 

nepřetržitě. 

 

Opatření je NAPLNĚNO. 

 

Opatření 1.2 
Vytvoření prostor pro službu následné péče Krok Kyjov, z.ú. včetně 
krizového lůžka 

Opatření není naplněno z důvodu chybějících prostor a zejm. financí.  
 
Opatření je NENAPLNĚNO 

 

Opatření 1.3 
Rozšíření stávající nabídky Kontaktního centra Charity Kyjov o terénní 
formu poskytování a o cílovou skupinu uživatelů marihuany a uživatelů 
alkoholu 

Opatření vzniklo v důsledku optimalizace sociálních služeb. Původně Charita Kyjov poskytovala 
sociální služby dvě – Kontaktní centrum a Terénní programy. V r. 2016 proběhla změna v Registru 
sociálních služeb (Terénní programy byly zrušeny a Kontaktní centrum bylo rozšířeno o terénní formu 
poskytování a cílová skupina se rozšířila o uživatele konopných drog, uživatele alkoholu, abstinující 
klienty, osoby, které chtějí změnit svůj životní styl ve vztahu k užívání návykových látek, patologičtí 
hráči a osoby vykazující potíže v oblasti nelátkových závislostí – internet, apod.); dále probíhalo 
mapování a aktivní oslovovaní uživatelů marihuany a alkoholu v rámci regionu Kyjovska, Veselska a 
Strážnicka, tito byli do  
služby aktivně přijímáni. Pro novou cílovou skupinu byly vytvořeny specifické Harm Reduction 
materiály (alkohol, konopné drogy) a předávány v rámci kontaktu, zároveň byla rozšířena nabídka 
specifického materiálu k aplikaci konopných drog. 
Poradenství probíhalo a i v r. 2017 bude probíhat jak ambulantní, tak terénní formou; je nabízena 
služba adiktologické poradny (adiktologická poradna má sídlo v Kyjově a ve Veselí nad Moravou) a 
zahrnuje služby pro širokou cílovou skupinu klientů. Terénní práce (TP) v r. 2016 podle plánu 
probíhala a nadále probíhá na otevřené a uzavřené drogové scéně v regionu Kyjovska, Veselska a ve 
městě Bzenec a Strážnice: 

 Kyjov – každé pondělí od 9:30 do 12:00 hod. (od 12:00 do 15:30 hod. možnost výměny po 
telefonu). Jedná se hlavně o sběr infekčního materiálu ve vytyčených oblastech. Každou 
středu v dopoledních o odpoledních hodinách mapování a aktivní oslovování nových klientů. 

 Veselí nad Moravou, Strážnice  - každé úterý od 12:00 do 17:30 hod. 
V rámci TP mapování nových míst a aktivní oslovování nových klientů, případně výměna po 
telefonu.  

 Veselí nad Moravou – každý čtvrtek od 11:00 do 16:30 hod. 



TP převážně v bytech uživatelů, v parku (jaro – podzim), na náměstí, vlakovém nádraží, atd. 
Dále mapování nových míst, případně výměna po telefonu. 

Poslední z naplánovaných aktivit (navýšení pracovního úvazku o 1,5 v rámci terénní práce v 
Kyjovském regionu z důvodu sloučení Terénních programů pod Kontaktní centrum) se v r. 2016 
nepodařilo plně zrealizovat. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl navýšen pouze o 1,0 
(celkem mělo K-centrum 4,0 úvazku v přímé péči). Navýšení 0,5 úvazku je v plánu v r. 2017. 
 
Opatření je Z VELKÉ ČÁSTI NAPLNĚNO. 
 
 

Opatření 2.1 Přesun Mateřského centra do vhodnějších prostor 
Pro Klub maminek Kyjov (KMK), které provozuje Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. v prostorách 
bývalých plynáren na ul. Mlýnská v Kyjově - Nětčicích, se nepodařilo nalézt vhodnější prostory (větší a 
blíže centru Kyjova). V únoru 2016 došlo k vytopení KMK a v jeho důsledku k půlročnímu uzavření. 
Vedoucí Centra pro rodinu požádal o pomoc při řešení vzniklé situace mimo jiné město Kyjov, to však 
volnými vhodnější prostory v té době nedisponovalo. Nyní KMK funguje 4 dny v týdnu a v průměru se 
zde schází asi 8 až 10 maminek denně.  
 

Opatření je NENAPLNĚNO. 

 
 

Opatření 2.2 Přesun Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s. do vhodnějších prostor 

Od opatření bylo upuštěno. Bude řešeno pouze v případě, že se naleznou vhodnější prostory pro Klub 

maminek Kyjov (sjednocení těchto dvou subjektů „pod jednu střechu“). 

Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

Opatření 2.3 Family Point – místo pro rodinu jako kontaktní pracoviště 

Family Point je umístěn v rámci prostor Městského úřadu Kyjov (budova Komerční banky), avšak 
slouží spíše jako „dětský koutek“, nevyhovuje standardům Family Pointů a není možno nabídnout 
nadstavbu ve formě krátkodobého hlídání dětí, předávání informací pracovníkem, apod. 
Centru pro rodinu Kyjov, o.p.s. ve spolupráci s koordinátorkou KPSS se v r. 2016 nepodařilo nalézt 
vhodnější prostory (prostory v soukromém vlastnictví by byly finančně neúnosné a město Kyjov 
volnými prostory v centru města nedisponovalo).   
 

Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

Opatření 3.1 Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě Kyjově 

Z důvodu neexistence zákona o sociálním bydlení nebylo opatření v r. 2016 řešeno.  

 

Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

 

II. oblast podpory a péče: 

Opatření 1.1 
Navýšení kapacity sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 
zařízeních ústavní péče (min. o 1 lůžko) 

Kapacita sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnickém zařízení ústavní péče byla dostačující. 
Navýšení kapacity nebylo potřebné. 
 



Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

 

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) 

Vzhledem k změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu roku 2016 výše 
uvedená jednání prozatím neproběhla.  
Opatření se posouvá do roku 2017. 
 
Opatření je NENAPLNĚNO. 

 
 

Opatření 3.1 
Realizace aktivit podporujících bezbariérovost a dostupnost veřejných 
budov, kulturních a zdravotnických zařízení, dostupnost veřejné 
dopravy v Kyjově 

Proběhlo jednání s panem Romanem Pekárkem, vedoucím Odboru rozvoje města Kyjova, který 
vysvětlil principy oprav a vytváření nových chodníků. Opravy stávajících chodníků řeší Technické 
služby města Kyjova. Opravy chodníků jsou plánované vždy na podzim a vždy na následujícím začátku 
roku schválí plán oprav rada města. Drobné úpravy chodníků lze řešit prostřednictvím Ing. Blažka 
(Odbor majetku) či J. Krejčiřík (Technické služby Kyjov). Nově řešené chodníky lze připomínkovat 
přímo na ORM. 
Vznikla domluva, že koordinátorka vždy jednou za čtvrt roku zajistí nové informace o nově 
vznikajících chodnících a předá je II. PS. 
Opatření se posouvá do roku 2017. 
 
Opatření je NAPLNĚNO. 

 

 

Opatření 3.2 
Instalace nepřenosných indukčních smyček do kulturních/vzdělávacích 
prostor vybraných budov města Kyjova 

 
Pořízení a instalace nepřenosných indukčních smyček do Městské knihovny Kyjov, p. o. města Kyjova 
(do místnosti využívané organizací SONS a do přednáškového sálu knihovny) proběhne jako součást 
rekonstrukce budovy knihovny v souvislosti se vznikem nového Komunitního centra. Budou 
financovány z dotace a naistalovány budou v průběhu letních prázdnin. 
Opatření se posouvá do roku 2017. 
 
Opatření je NAPLNĚNO.  

 

 

 

III. oblast podpory a péče: 

Opatření 1.1 Zajištění dostatečné kapacity služby Sociální rehabilitace 
Sociálně psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. má od 1. 1. 2017 registrovánu novou službu sociální 
rehabilitace.  
 



Opatření je NAPLNĚNO. 

 

Opatření 1.2 
Rozšíření Denního stacionáře pro cílovou skupinu III. Oblasti podpory 
a péče 

V Kyjově fungují dva denní stacionáře, které mohou poskytovat své služby cílové skupině III. Oblasti 
podpory a péče (Sociálně psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. a Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. 
města Kyjova, vzhledem k cílové skupině nejde o duplicitní služby). Oba denní stacionáře mají volnou 
kapacitu. Část klientů denního stacionáře začala využívat novou službu sociální rehabilitace Sociálně 
psychiatrického centra - Fénix, o.p.s.. Z výše uvedených důvodů je rozšíření denního stacionáře pro 
cílovou skupinu III. Oblasti podpory a péče dále bezpředmětné. 
 
Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

Opatření 1.3 Rozšíření Rané péče Dotyk II, o.p.s. 
Sociální služba raná péče Dotyk II, o.p.s. nezažádala o rozšíření kapacity v ORP Kyjov pro rok 2016 (ani 
dále pro rok 2017). Ranou péči poskytuje rovněž Společnost pro ranou péči z.s. (služba má volnou 
kapacitu). Z výše uvedených důvodů je rozšíření sociální služby raná péče Dotyk II, o.p.s. dále 
bezpředmětné. 
 
Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

Opatření 1.4 
Jednání o vzniku sociální služby Chráněné bydlení či jiné formy bydlení 
s podporou pro osoby s duševním onemocněním 

Vzhledem k změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu roku 2016 a k aktuální 
strategii Jihomoravského kraje (viz Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK) výše uvedená jednání 
prozatím neproběhla. 
Opatření se posouvá do roku 2017. 
 
Opatření je NENAPLNĚNO. 

 

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) 

Vzhledem k změně pracovníka na pozici koordinátora KPSS Kyjovska v průběhu roku 2016 a k aktuální 
strategii Jihomoravského kraje (viz Rozvojová strategie sociálních služeb v JMK) výše uvedená jednání 
prozatím neproběhla.  
Opatření se posouvá do roku 2017. 
 
Opatření je NENAPLNĚNO. 

 


