
 

 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB NA KYJOVSKU DO ROKU 2020 (dále jen Implementační plán) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (dále jen Střednědobý plán) 
byl vytvořen v roce 2017 metodou komunitního plánování. Střednědobý plán vymezuje žádoucí směr 
rozvoje sociálních a návazných služeb v kyjovském regionu v průběhu let 2018 – 2020, stanovené 
priority jsou podrobně rozpracovány do opatření a aktivit. 
Implementační plán upravuje proces implementace (naplnění, realizace), vyhodnocování a přijímání 
změn ve Střednědobém plánu. 

A. Realizace a vyhodnocování „Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ 

I.  
Realizace Střednědobého plánu 

Na realizaci Střednědobého plánu se podílí:  

a) Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, 
b) Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova, 
c) Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), která se schází dle 

potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování, 
d) pracovní skupiny, které se schází dle potřeby v závislosti na fázi procesu komunitního plánování, 
e) oslovené subjekty a další odborníci.   

 
II.  

Vyhodnocování Střednědobého plánu 

a) Vyhodnocení Střednědobého plánu provede Realizační skupina KPSS celkem třikrát, vždy po 
jednom roce realizace (leden - březen 2019, 2020, 2021). 

b) Na vyhodnocení se aktivně podílí všichni realizátoři stanovených priorit/opatření a řídí 
se pokyny a termíny stanovenými koordinátorkou komunitního plánování.  

c) Na základě informací od realizátorů priorit/opatření vypracuje Realizační skupina KPSS 
hodnotící zprávu shrnující míru naplnění naplánovaných priorit se stručným komentářem. 

d) Koordinátorka komunitního plánování dá hodnotící zprávu členům Sociální a zdravotní komise 
Rady města Kyjova na vědomí a k návrhu případných dalších opatření směrem k naplnění 
vytyčených priorit Střednědobého plánu.  

e) Průběžný monitoring plnění priorit, opatření a aktivit je součástí každého setkání pracovních 
skupin komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska.  

 
 



 

B. Přijímání změn ve „Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
na Kyjovsku do roku 2020“ 

Střednědobý plán je živým dokumentem, který se přizpůsobuje novým podmínkám a trendům 

v sociální oblasti a reaguje na aktuální potřeby. Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit 

možnost vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných 

či rušených služeb.  

I. 
Obecná pravidla  

a) Návrh na změnu může předložit kdokoliv (fyzická i právnická osoba, poskytovatel sociálních 
nebo návazných služeb, veřejnost). 

b) Navrhovatel doručí návrh o zařazení do Střednědobého plánu koordinátorce komunitního 
plánování, ta sdělí termín projednání návrhu (nejbližší termín setkání Realizační skupiny KPSS, 
následně Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova). 

c) O změnách ve Střednědobém plánu rozhoduje Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova. 

d) Navrhovatele vyrozumí koordinátorka komunitního plánování do 5 dnů od konání setkání 

Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova a v případě nevyhovění žádosti připojí 

zdůvodnění takového rozhodnutí. 
II. 

Změna priority/opatření nebo vytvoření nové priority/nového opatření 
ve Střednědobém plánu  

Při potřebě změny priority/opatření nebo vytvoření nové priority/nového opatření 
ve Střednědobém plánu je potřeba předložit následující podklady: 

a) Vyplněnou „Žádost o zařazení záměru do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na Kyjovsku do roku 2020“ včetně zdůvodnění a popisu záměru. „Žádost o zařazení záměru 
do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ je k dispozici 
u koordinátorky komunitního plánování a ke stažení na www.mestokyjov.cz. 

b) Šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost změny/zařazení nové priority/nového 
opatření. 

C. Závěrečná ustanovení 

a) Implementační plán byl schválen Sociální a zdravotní komisí Rady města Kyjova dne  
21. listopadu 2017 a nabývá účinnosti dnem schválení.  

b) Změny a doplňky Implementačního plánu podléhají schválení Sociální a zdravotní komise Rady 
města Kyjova. 

 
 
PŘÍLOHA: Žádost o zařazení záměru do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do roku 2020 


