NÁVRHY NA TABULKY – MAPA SLUŽEB
NÁVRHY NA ÚDAJE DO TABULEK, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ VYTVOŘENY, PRO
KOMPLEXNÍ ZACHYCENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
(Po prodiskutování na pracovních skupinách budou vytvořeny tabulky
k následnému doplnění)

1.Tabulka: do ní (vždy zapsat údaje a zdroje) - cílová skupina, její potřeby a rozvoj:
-název cílové skupiny
- jaké podskupiny obsahuje, co zahrnuje, co vše k ní máme za údaje
- co vše potřebují ke spokojenému životu obecně, skutečné potřeby dané cílové
skupiny
- jaká by tomu měla odpovídat nabídka
-co určíme jako prioritní oblasti
- co zajistí sociální služby – dále rozpracovat do priorit a opatření (tabulka dle JMK)

2a.Tabulka: do ní (vždy zapsat údaje a zdroje) – členění dle registrované služby (dle
plán Hodonín):
Dle zákona:
-typ služby
-název služby
-poskytovatel
-forma poskytování služby (terénní, ambulantní, pobytová, denní, týdenní…)
- kde je poskytována (na jakém území, pro které občany je dostupná)
-cílová skupina
- kapacita
- vize do budoucna

2b. Tabulka: členění dle poskytovatele - pro jednodušší přehled poskytovatelů na
území
(protože např. 1 poskytovatel má více registrovaných služeb)

3.Tabulka: Cílová skupina - Současný stav v oblasti poskytování sociáních služeb
a, (dle poskytujících subjektů):
-název cílové skupiny
- subjekty, které poskytují pro danou cílovou skupinu sociální služby (možno zapsat
všechny pomáhající, vymezit však – VYZNAČIT - REGISTROVANÉ SLUŽBY)

b, (dle věkového rozlišení):
-název cílové skupiny
- členění služeb dle věku -děti, dospělí, senioři - (cílem je zjistit, zda pro cílovou
skupinu např. zrakově postižení, je služba pro všechny věkové katgorie, či zda
někde chybí)

c, (dle místní dostupnosti): ? jak navrhnout?
Co ze služeb můžeme uživatelům nabídnout v ORP Kyjov (případně jen v jeho určité části – určit
v které a v kterých ne, tedy kde je služba dostupná a nedostupná), co z toho jim můžeme nabídnout
jinde (a je to pro ně reálně využitelné). Určit poskytovatele pro ORP Kyjov - zaznamenat ty co tu
působí i ty, kteří sem „přiváží“ službu odjinud - zda je to vyhovující.

Tabulky zpracovat pro služby poskytované poskytovateli na území ORP Kyjov:
–
–

tedy ti, co zde přímo sídlí
ti co sem službu „přiváží“

Dostupnost pro ORP Kyjov:
–
–

Do obcí služba zajíždí terénně
Služba je k dispozici ambulantně - v obci…..pro všechny obce ORP Kyjov

