Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku na období
2021 - 2023

Tento dokument vznikl v rámci projektu „Plánování sociálních služeb na Kyjovsku“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Vážení a milí spoluobčané,
do rukou se Vám dostává v pořadí již pátý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku pro období 2021-2023. Je to strategický dokument města Kyjova, který reaguje na
aktuální potřebnost v sociální oblasti v rámci celého regionu.
Tento dokument je výsledkem práce mnoha lidí, kteří dlouhodobě usilují o fungování sociálních
a návazných služeb na celém Kyjovsku. Je výsledkem dialogu města Kyjova se spádovými
obcemi, Jihomoravským krajem, poskytovateli sociálních a návazných služeb a v neposlední
řadě uživateli. Vznikl v souladu s principy komunitního plánování, v rámci kterého pravidelně
dochází k mapování potřeb a nabídky sociálních a návazných služeb v Kyjově a okolí, a to tak,
aby byly co nejvíce dostupné těm, kteří je potřebují.
Oblasti zpracované v tomto plánu se týkají rodin s dětmi, mladých lidí, osob zdravotně
hendikepovaných, duševně nemocných, seniorů, ale také těch, kteří se – často ne vlastní vinou
– ocitli na okraji společnosti či jsou různým způsobem znevýhodněni.
Komunitní plánování je velmi úzce propojeno se systémem financování sociálních služeb a zde
chci zdůraznit, že si velmi vážím přístupu všech obcí Kyjovska, které se na financování těchto
služeb podílejí.
Domnívám se, že právě tento dokument je výborným předpokladem i nástrojem k naplnění
principu efektivního poskytování sociálních a návazných služeb podle skutečných potřeb
uživatelů. Srdečně děkuji všem, kteří se na tvorbě a projednávání tohoto plánu podíleli
a do procesu plánování se aktivně zapojili.

Mgr. František Lukl, MPA
starosta města Kyjova
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Schvalovací proces v orgánech města Kyjova
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023 byl projednán
v orgánech města Kyjova.
Rada města Kyjova tento dokument projednala a doporučila ke schválení Zastupitelstvu města
Kyjova dne 15. února 2021 usnesením č. 65/11.
Zastupitelstvo města Kyjova tento dokument schválilo dne 29. března 2021 usnesením č. I/5.
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1 Popisná část
1.1 Proces plánování rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
Sociální služba je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé
sociální situaci s cílem zachovat lidskou důstojnost, působit na osoby aktivně a motivovat je
k činnostem, které neprodlužují nebo nezhoršují jejich nepříznivou sociální situaci,
a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb slouží jako závazný dokument o podobě
sociálních služeb v dané lokalitě (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Povinnosti obcí/krajů ze zákona ve vztahu k sociálním službám
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, obcím ukládá „pečovat v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek (mj.) pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů“. Protože sociální služby jsou jednou ze součástí sociální péče, kterou je
obec povinna rozvíjet, měly by se obce jejich problematikou vždy zabývat.
Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
§ 94 Obec
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území,
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobou,
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem,
poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních
služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto
potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích,
f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem
sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění
potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.
§ 95 Kraj
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území, zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb na svém území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních
služeb na svém území,
c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobou,
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d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území
kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných
v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným
podle § 94, písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5,
e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí,
zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby
poskytovány,
f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,
g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se
střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb,
h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným
podle § 94 písm. f).

1.2 Komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku
Komunitní plánování je jednou z metod, kterou lze zpracovávat plány rozvoje sociálních
služeb. Základním principem komunitního plánování je spolupráce všech zainteresovaných
v problematice sociálních služeb na místní úrovni. Jde o uživatele sociálních služeb (lidé
využívající sociální služby), poskytovatele sociálních služeb (nestátní neziskové organizace,
příspěvkové organizace) a zadavatele sociálních služeb (zastupitelé, radní, zástupci odboru
sociálních věcí a zdravotnictví). Cílem procesu komunitního plánování sociálních služeb je
rozvíjet sociální služby tím směrem, aby reagovaly na aktuální potřeby jejich uživatelů, byly
dostupné, kvalitní a finanční prostředky byly vynakládány efektivněji, tam kde je to skutečně
potřebné.
Zástupci uvedených skupin v rámci společné práce zjišťují, které cílové skupiny se v regionu
nacházejí, jaké potřeby mají a podílejí se na realizaci jednotlivých priorit, které povedou
k naplnění těchto potřeb.
Proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) probíhá na Kyjovsku od r. 2007.
Kyjovsko je územně vymezeno jako správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP)
Kyjov, tvoří jej 42 obcí s celkovým počtem 55 543 obyvatel. Samotné město Kyjov má 11 185
obyvatel. Díky své poloze je Kyjov hospodářským, správním a kulturním střediskem Kyjovska.
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Mapa SO ORP Kyjov

Udržitelnost procesu KPSS na Kyjovsku je zajištěna městem Kyjovem. Velký důraz je kladen
na spolupráci všech spádových obcí a sousedících ORP (výměna informací, společné
nastavování tzv. Minimální sítě sociálních služeb a její spolufinancování), bez které by nebylo
možno zajistit pro obyvatele kyjovského regionu dostupnost potřebných sociálních služeb.
Podpora spolupráce obcí je deklarována:


písemným souhlasem všech 42 obcí Kyjovska o zapojení do procesu KPSS



schválenou Deklarací o spolupráci v oblasti rozvoje sociálních služeb na úrovni ORP
Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou.

Podpora procesu komunitního plánování na regionální úrovni je zajišťována
Jihomoravským krajem. Kraje mají, na rozdíl od obcí, ze zákona povinnost vytvářet rozvojové
plány sociálních služeb. Aby tyto plány představovaly reálný návrh sítě sociálních služeb
a zohledňovaly lokální odlišnosti a potřeby, nelze je utvářet bez spolupráce s obcemi. Přičemž
základní jednotkou plánování rozvoje sociálních služeb jsou obce s rozšířenou působností.
Cílem KPSS Kyjovska je vytvořit, zachovat a podporovat „síť sociálních služeb“, která je
efektivní a dostupná pro občany, rozvíjet ji dle skutečných potřeb regionu, zajistit dostatečnou
informovanost o této „síti pomoci“ a spolupracovat se všemi, kterých se daná oblast týká.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 - 2023
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 - 2023 (SPRSS) je již
pátým strategickým dokumentem v oblasti rozvoje sociálních a návazných služeb.
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Samostatným dokumentem souvisejícím se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku je tzv. Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku (síť registrovaných sociálních
služeb, jejichž nezbytnost a potřebnost je deklarována usnesením Zastupitelstva města Kyjova).
„Minimální síť“ se bude každoročně aktualizovat včetně její finanční nákladovosti.
Předpokládá se, že na provozu této „sítě podpory a pomoci“ se budou spolupodílet všechny
obce správního obvodu ORP Kyjov.
Personální zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb
Na procesu komunitního plánování sociálních služeb se podílí více jak 50 osob, a to v rámci
tří pracovních skupin, Realizační skupiny KPSS a Sociální a zdravotní komise Rady města
Kyjova (dále jen RM Kyjova). Jde o zástupce z řad poskytovatelů sociálních služeb (nestátní
neziskové organizace, příspěvkové organizace), zadavatelů (zastupitelé měst a obcí Kyjovska,
radní, zástupci odborů sociálních věcí), dále o angažovanou veřejnost, uživatele sociálních
služeb a další odborníky z pomáhajících profesí (psychologové, psychiatři, speciální
pedagogové…).
Sociální a zdravotní komise RM Kyjova, jmenovaná Radou města Kyjova, má za úkol
koordinovat a řídit proces komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska.
Realizační skupina KPSS tvoří poradní skupinu Sociální a zdravotní komise RM Kyjova pro
oblast komunitního plánování. Jejími členy jsou koordinátorka KPSS a vedoucí pracovních
skupin. Mimo jiné průběžně vyhodnocují naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku. Setkání skupiny se koná dle potřeby, v závislosti na fázi procesu KPSS.
Výstupy ze setkání se předávají Sociální a zdravotní komisi RM Kyjova.
Pracovní skupiny (PS) jsou ustanoveny tři: I. Osoby a rodiny rizikové, ohrožené, v problémech
a krizi; II. Senioři a osoby se zdravotním postižením; III. Osoby s duševním onemocněním
a mentálním postižením. V pracovních skupinách jsou zastoupeny osoby z řad angažované
veřejnosti, uživatelů sociálních služeb, zadavatelů a odborníků v dané oblasti. PS mají
zodpovědnost za navržené priority a opatření – zaručují odbornost, přímo se podílejí
na implementaci a monitorování naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku. Scházejí se dle potřeby v závislosti na fázi procesu KPSS.
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1.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KPSS Kyjovska a její vztahy
k dalším subjektům relevantním pro sociální oblast a oblast komunitního
plánování
Vysvětlivky:
Nepodřízený vztah, přenos informací,
spolupráce, poradní funkce
Vztah podřízenosti/nadřízenosti, přenos
Informací, spolupráce, poradní a doporučující
funkce

Zastupitelstvo města Kyjova

Zastupitelstva obcí
Kyjovska

Starosta
Rada Města Kyjova
Odbor sociálních věcí
MěÚ Kyjov

Sociální a zdravotní komise RM Kyjova

Koordinátor
KPSS

Realizační skupina KPSS

I. PS
Osoby a rodiny rizikové,
ohrožené, v problémech a krizi

II. PS
Senioři a osoby se zdravotním
postižením

III. PS
Osoby s duševním onemocněním
a mentálním postižením
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1.4 Financování sociálních služeb
Financování sociálních služeb je založeno, v souladu s platnou legislativou, na systému
vícezdrojového financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu (dřívější dotace
Ministerstva práce a sociálních věcí) se na něm podílí kraje a obce, případně také soukromý
sektor, nadace a fondy. Příjmy poskytovatelů sociálních služeb tvoří dále úhrady od uživatelů
a finanční prostředky získané z projektů financovaných Evropskou unií.


Dotace ze státního rozpočtu

Dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu je nově od roku 2015 vyhlašováno pro
kraje a Hlavní město Prahu. Kraje pak vyhlašují dotační řízení pro sociální služby na svém
území.


Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Od roku 2015 podporuje Jihomoravský kraj sociální služby prostřednictvím dotačního titulu,
který je zaměřen na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých
druhů sociálních služeb, a to formou vyrovnávací platby. Jihomoravský kraj se na financování
uznatelných nákladů služby podílí stanoveným procentem z nákladů. Konkrétní výše procenta
spolufinancování je každoročně uvedena v Pravidlech řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro daný rok v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Pravidla obsahují základní priority, principy a mechanismy realizace dotačního řízení pro daný
rok, jsou dostupná na webových stránkách JmK.
Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních
služeb. Tato benchmarkingová aplikace slouží ke kontrolním, srovnávacím a statistickým
procesům v kraji.


Dotace z rozpočtu obcí

Poskytování dotací k zajištění sociálních služeb v daném území má v systému financování
sociálních služeb nepostradatelnou roli. Prostřednictvím finanční podpory obec deklaruje
sociální službě potřebnost v území a doporučuje službu k dalšímu financování z dotačních
titulů JmK i z prostředků státního rozpočtu. Obce se tak spolufinancováním služeb významně
podílí na nastavení a financování potřebné sítě služeb na území kraje.
Síť sociálních služeb je tvořena službami sociální prevence, odborného sociálního poradenství
a sociální péče. Finanční spoluúčast na financování všech typů sociálních služeb vyplývá
ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období
2021 – 2023, a rovněž z Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro
daný rok v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.


Příjmy od uživatelů sociálních služeb

Příspěvek na péči je dávka poskytovaná ze státního rozpočtu občanům odkázaným na pomoc
a podporu jiné fyzické osoby k zajištění svých potřeb. Příspěvkem na péči jsou částečně
financovány služby poskytované uživatelům, možnost využívat příjmy od uživatelů je však
adekvátní jen pro služby, které jsou v souladu s legislativním vymezením nastaveny jako
úhradové. Maximální cena za jednotku (hodina či úkon) je regulována prováděcí vyhláškou
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
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Příjmy od zdravotních pojišťoven

Při souběhu zdravotní a sociální péče v pobytových zařízeních pro seniory a osoby
se zdravotním postižením.


Další zdroje

Ve vícezdrojovém modelu financování je nezbytně nutné, aby poskytovatelé sociálních služeb
nespoléhali dlouhodobě a výhradně pouze na finanční zdroje z dotačních systémů, ale aby byli
patřičně aktivní při zajišťování finančních prostředků i z jiných – alternativních zdrojů.
Mezi další zdroje patří: sponzorské dary, sbírky, nadace zahraniční i tuzemské, příspěvky
od úřadu práce, příjmy z prodeje výrobků.
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2 Analytická část
2.1 Dokumenty potřebné pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023
Při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 - 2023
se vycházelo z následujících dokumentů:


SWOT analýzy procesu Komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku



Socio-demografická analýza Kyjovska



Socioekonomická analýza města Kyjova



Vyhodnocení „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku
2020“



Analýza rozvojových potřeb sociálních služeb oblasti Kyjov (ORP) 2020-2027



Výstupy z dotazníkového šetření – podklad pro Analýzu potřeb zadavatelů



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období
2021-2023



Analýza finančních toků do sociálních služeb

Výše uvedené dokumenty budou vyvěšeny na webových stránkách www.mestokyjov.cz
a www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
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2.2 Přehled priorit a opatření
PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
Priorita A

Udržení a zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb na regionální
a nadregionální úrovni

Opatření A.1

Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou
působností (ORP) Kyjov

Opatření A.2

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

Opatření A.3

Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti sociálních služeb na okresní
a krajské úrovni

Opatření A.4

Podpora mezirezortní spolupráce mezi jednotlivými aktéry sítě v obci s rozšířenou
působností Kyjov

Priorita B

Stanovení, zachování a podpora Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku

Opatření B.1

Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku

Opatření B.2

Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách

Priorita C

Podpora a rozvoj sítě návazných služeb působících v ORP Kyjov

Opatření C.1

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

Opatření C.2

Podpora neformálně pečujících

Priorita D

Podpora bezbariérovosti a odstraňování bariér

Opatření D.1

Zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách a podpora destigmatizace

Opatření D.2

Podpora bezbariérovosti a dostupnost veřejných budov, kulturních a zdravotnických
zařízení a objektů, kde jsou poskytovány sociální služby (primárně v Kyjově)

Priorita E

Podpora a zajištění bydlení dle zmapovaných potřeb

Opatření E.1

Zajištění možností bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve městě Kyjově
a tvorba Koncepce bytové politiky města

I. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET, RODINU
FUNGUJÍCÍ A RODINU V PROBLÉMECH A OSOBY V KRIZI A OSOBY
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
Priorita 1

Dostupná nabídka sítě sociálních služeb podporující rodiny v zachování
základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných životních situacích

Opatření 1.1

Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú. včetně krizového lůžka

Opatření 1.2

Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Bárka o terénní formu
služby
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Priorita 2

Podpora prorodinných aktivit/aktivit v oblasti práce s rodinou, které nejsou
vymezeny zákonem o sociálních službách

Opatření 2.1

Vytvoření bezbariérového multifunkčního denního centra pro rodiny s kontaktním
pracovníkem

II. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Priorita 1

Dostupná nabídka sítě služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Opatření 1.1

Podpora řešení nepříznivé situace seniorů a osob se zdravotním postižením s nízkými
příjmy

Opatření 1.2

Zajištění přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením

Opatření 1.3

Rozvoj terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Priorita 2

Zachování a rozvoj možností pracovního uplatnění osob se zdravotním
znevýhodněním a osob s duševním onemocněním
Viz Priorita 2 III. Oblasti podpory a péče pro osoby s duševním onemocněním
a mentálním postižením

III. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Priorita 1

Dostupná nabídka sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním a mentálním
postižením umožňující vést život v běžné společnosti s adekvátním životním
rytmem (včetně podpory transformace)

Opatření 1.1

Podpora vzniku chráněného bydlení, či jiné formy bydlení s podporou pro osoby
s duševním onemocněním či duálními diagnózami

Opatření 1.2

Podpora terénní péče a sociální práce o osoby s duševním onemocněním

Opatření 1.3

Podpora možností péče o osoby s hlubokým mentálním postižením, kombinovanými
vadami a demencí

Priorita 2

Zachování a rozvoj možností pracovního uplatnění osob se zdravotním
znevýhodněním a osob s duševním onemocněním na Kyjovsku

Opatření 2.1

Rozšíření stávající kapacity sociálního podniku
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2.2.1 PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
Priorita A
Opatření A.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

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

Udržení a zkvalitnění procesu plánování rozvoje sociálních služeb
na regionální a nadregionální úrovni
Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v obci
s rozšířenou působností (ORP) Kyjov
Zákon o obcích ukládá obcím „pečovat v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek (mj.) pro
rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů“. Zákon
o sociálních službách dále ukládá obcím povinnost zjišťovat potřeby
poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území. Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je jednou
z metod, kterou lze efektivně rozvíjet sociální služby v rámci dané
lokality tak, aby nabídka sociálních služeb co nejvíce odpovídala
poptávce po těchto službách a finanční prostředky na tyto služby byly
vynakládány efektivně.
Nezbytnými předpoklady pro funkčnost plánovacího procesu jsou:
stabilní organizační struktura, koordinace procesu, pravidelná
setkávání pracovních skupin složených ze zástupců poskytovatelů,
zadavatelů a uživatelů sociálních služeb, politická podpora a průběžné
monitorování procesu KPSS a jeho výstupů.
1. Zachování pozice koordinátora KPSS v rámci Průběžně
Městského úřadu Kyjov
2021 – 2023
2. Pravidelná setkávání pracovních skupin KPSS, Leden 2022
Realizační skupiny KPSS a Sociální a zdravotní
komise Rady města Kyjova (mapování aktuálních
změn a nově vzniklých potřeb v sociální oblasti)
3. Roční monitoring plnění priorit a opatření Leden 2023
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
období 2021 - 2023 (SPRSS)
4. Celkové vyhodnocení míry naplnění priorit Leden - únor
a opatření SPRSS
2024
Město Kyjov
Koordinátor KPSS
Členové pracovních skupin KPSS
Realizační skupina KPSS
Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova
Mzdové náklady: koordinátor KPSS, vedoucí pracovních skupin
KPSS, náklady spojené s organizačně-technickým zázemím
pro činnost pracovních skupin
Město Kyjov
Evropský sociální fond – do 31. 3. 2022 z projektu „Plánování
sociálních služeb na Kyjovsku“
1. Obsazená pozice koordinátora KPSS v rámci organizační struktury
MěÚ Kyjov
2. Setkání pracovních skupin KPSS, Realizační skupiny KPSS
a Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova
3. Zpráva z ročního monitoringu SPRSS za rok 2021 a 2022
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Opatření A.2

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady

4. Dokument Vyhodnocení míry naplnění priorit a opatření
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
na období 2021 - 2023
Participace obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností
Kyjov na plánování a zajištění dostupnosti sociálních služeb
na Kyjovsku
Komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku zaštiťuje ORP
Kyjov, nicméně bez úzké spolupráce celého správního obvodu
čítajícího dalších 41 obcí by nebylo efektivní a výstupy zcela
objektivní.
V souvislosti s optimalizací sociálních služeb a jejich síťováním
v rámci Jihomoravského kraje došlo k převzetí odpovědnosti
samosprávami za podobu sítí sociálních služeb ve správních obvodech,
včetně zachování dostupnosti sociálních služeb formou závazných
finančních spoluúčastí.
Garanci finanční spoluúčasti na zajištění dostupnosti potřebných
sociálních služeb ve svém správním obvodu závazně předává
Jihomoravskému kraji obec s rozšířenou působností. S cílem zajistit
udržitelnost tzv. Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku je
snahou města Kyjova zapojit do financování provozu regionálně
působících služeb a neregionálních služeb působících v daném ORP
také ostatní obce správního obvodu. Od r. 2017 se obce zapojily
do financování kompletní Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku (tzn., podílí se předem dohodnutým poměrem
na financování služeb odborného sociálního poradenství, služeb
sociální prevence a služeb sociální péče).
Pro samotný proces plánování je velmi důležité mít zjištěné potřeby ze
všech obcí Kyjovska, proto se v rámci komunitního plánování
uskuteční 3 kulaté stoly (dle spádovosti obcí) se starosty obcí
Kyjovska, případně dalšími aktéry z obcí. A v případě zájmu všech
zúčastněných se tato setkání budou organizovat pravidelně.
1. Účast koordinátora KPSS na poradách starostů dle Průběžně
aktuální potřeby
2021 – 2023
2. Uspořádání tří kulatých stolů (dle spádovosti obcí 2021
Kyjovska), případné nastavení pravidelných
setkávání se starosty obcí a dalších aktérů
3. Participace
samospráv
na spolufinancování Průběžně
sociálních služeb s regionální působností
2021 - 2023
Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov
Koordinátor KPSS
Náklady spojené s organizací porad a kulatých stolů, tisk materiálů

Předpokládané
zdroje financování

Město Kyjov
Evropský sociální fond – do 31. 3. 2022 z projektu „Plánování
sociálních služeb na Kyjovsku“

Výstupy a
hodnotící
indikátory

1. Účast koordinátora KPSS na poradách starostů dle aktuální
potřeby, případně individuální jednání se zástupci obcí Kyjovska
2. Zjištěné potřeby obcí Kyjovska, nastavení pravidelných setkávání
se starosty obcí Kyjovska a dalších aktérů
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3. Počet uzavřených veřejnoprávních Smluv o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb
s městem Kyjovem (celkem 41 smluv/ročně)

Opatření A.3

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financování

Opatření A.4

Participace ORP Kyjov na plánování rozvoje a dostupnosti
sociálních služeb na okresní a krajské úrovni
V Jihomoravském kraji (JmK) probíhá vzájemně provázaný
tříúrovňový systém plánování a síťování sociálních služeb. Na úrovni
ORP probíhají na základě uzavřených smluv o spolupráci místní
procesy komunitního plánování sociálních služeb. Na okresní úrovni
je řešena se zástupci místních procesů KPSS vzájemná provázanost
strategií, návrhy a zajištění tzv. minimální sítě sociálních služeb pro
dané území. Jihomoravský kraj definuje rámcové strategie, metodicky
vede 21 ORP JmK v oblasti komunitního plánování, pracuje s výstupy
od obcí a nastavuje mechanismy pro efektivní správu sítě služeb
v kraji.
1. Pravidelná jednání zástupců ORP Kyjov, Hodonín
a Veselí nad Moravou (ve složení: vedoucí odboru
sociálních věcí, koordinátor KPSS, ideálně také
zástupce
politické
reprezentace
města
– „multidisciplinární týmy“) o podobě
a financování okresní sítě sociálních služeb
Průběžně
2. Závazek
spolufinancování
nadregionálně 2021 – 2023
působících
sociálních
služeb
zařazených
do Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku
3. Spolupráce ORP Kyjov s Jihomoravským krajem
na tvorbě a optimalizaci krajské sítě sociálních
služeb
Město Kyjov (Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov)
Zástupci obcí s rozšířenou působností Hodonín a Veselí nad Moravou
Jihomoravský kraj (Odbor sociálních věcí KrÚ JmK)
Náklady spojené s organizací jednání „multidisciplinárního týmu“
Město Kyjov
Evropský sociální fond – do 31. 3. 2022 z projektu „Plánování
sociálních služeb na Kyjovsku“
1. Počet uskutečněných jednání zástupců ORP Kyjov, Hodonín
a Veselí nad Moravou (min. 1x ročně)
2. Deklarace spoluúčasti na financování nadregionálních sociálních
služeb v ORP Hodonín nebo Veselí nad Moravou s působností na
Kyjovsku, služby budou zahrnuty v Minimální síti sociálních
služeb na Kyjovsku pro r. 2021, 2022 a pro rok 2023
3. a) Účast koordinátora KPSS Kyjovska na pravidelných setkáních
koordinátorů KPSS 21 ORP Jihomoravského kraje (min. 80%
účast)
b) Předané podklady Jihomoravskému kraji koordinátorem KPSS
Kyjovska (požadované dokumenty ze strany JmK)
Podpora mezirezortní spolupráce mezi jednotlivými aktéry sítě
v obci s rozšířenou působností Kyjov
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Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

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

Priorita B
Opatření B.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Pro efektivní a účinnou sociální práci a pomoc potřebným je nezbytné,
aby aktéři, kteří mají společný cíl, spolupracovali především
systémově a metodicky. Proto je potřeba nastavit spolupráci i s rezorty
mimo oblast sociálních služeb, jejichž pracovníci jsou zapojeni
do řešení nepříznivé situace klientů. Často jde o kombinaci potřeb
osoby hledající pomoc, což vyžaduje oslovit několik služeb
nabízejících různé typy podpory. Aby nedocházelo k dezinformacím
a „dublovaní“ služeb, je nutné nastavit spolupráci a vyjasnit
si kompetence mezi jednotlivými organizacemi. Jde například
o zástupce Úřadu práce, škol, zdravotnictví apod. Tato podpora je
součástí průřezových priorit, protože zahrnuje oblast týkající se všech
cílových skupin.
1. Jednání a nastavení spolupráce se zástupci Úřadu
práce ČR, pobočka Kyjov
2. Jednání a posílení spolupráce s vedením škol
a školských zařízení na Kyjovsku
Průběžně
3. Zmapování možností posílení spolupráce 2021 – 2023
se zástupci oblasti zdravotnictví
4. Nastavení spolupráce – pořádání případových
konferencí, individuálních konzultací apod.
Město Kyjov (Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov), zástupci ORP
Hodonín a Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj (Odbor sociálních
věcí KrÚ JmK)
Náklady spojené s organizačním zajištěním jednotlivých setkání
Město Kyjov
Evropský sociální fond – do 31. 3. 2022 z projektu „Plánování
sociálních služeb na Kyjovsku“
1. – 2. Počet uskutečněných jednání se zástupci jednotlivých rezortů
3. Zmapované možnosti spolupráce se zástupci oblasti zdravotnictví
4. Počet řešených společných případů a podpořených osob
Stanovení, zachování a podpora Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku
Stanovení, zachování a finanční podpora Minimální sítě sociálních
služeb na Kyjovsku
Cílem opatření je zajistit občanům kyjovského regionu dostupnou síť
podpory a pomoci, kterou mohou využít v případě nepříznivé sociální
situace. V současné době je na Kyjovsku poskytováno na 20 druhů
sociálních služeb z celkových 33, které definuje zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na provoz sociálních
služeb vyzval v r. 2014 Jihomoravský kraj (JmK) obce s rozšířenou
působností ke spolupráci na optimalizaci sítě sociálních služeb v JmK
a také ke spoluúčasti na jejím financování (od r. 2015
spolufinancování služeb sociální prevence a od r. 2016 také služeb
sociální péče a odborného sociálního poradenství). Obce s rozšířenou
působností každoročně ve spolupráci s JmK revidují stávající síť
sociálních služeb na svém území a deklarují potřebnost tzv. minimální
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Aktivity vč.
časového
harmonogramu

Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financování

Výstupy a
hodnotící
indikátory

sítě sociálních služeb včetně závazku finanční spoluúčasti na její
provoz.
S cílem zajistit finanční udržitelnost Minimální sítě sociálních služeb
na Kyjovsku byl v r. 2014 nastaven ORP Kyjov a obcemi správního
obvodu systém spolufinancování služeb sociální prevence. Od r. 2017
se obce zapojily do financování kompletní Minimální sítě sociálních
služeb na Kyjovsku.
1. Vytvoření Minimální sítě sociálních služeb Do konce
na Kyjovsku na r. 2022, 2023 a 2024 ve spolupráci září 2021,
s Jihomoravským krajem a zástupci ORP Hodonín 2022 a 2023
a Veselí nad Moravou a obcemi SO ORP Kyjov
2. Předložení navržené podoby Minimální sítě Srpen/září
sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2022, 2023 2021, 2022
a 2024 Radě a Zastupitelstvu města Kyjova a 2023
ke schválení
3. Finanční podpora služeb zařazených v Minimální 2021, 2022
síti sociálních služeb na Kyjovsku městem a 2023
Kyjovem (prostřednictvím Dotačního programu
na podporu Minimální sítě sociálních služeb
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
Kyjov pro příslušný rok) a finanční spoluúčast obcí
Kyjovska
4. Aktivní účast poskytovatelů sociálních služeb na Průběžně
procesu tvorby Minimální sítě sociálních služeb na 2021, 2022
Kyjovsku (účast na jednáních pracovních skupin a 2023
KPSS, dodání potřebných materiálů, spolupráce
s koordinátorkou KPSS)
Město Kyjov (Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov)
Jihomoravský kraj (Odbor sociálních věcí KrÚ JmK)
Zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou
Starostové obcí Kyjovska
Poskytovatelé sociálních služeb
Dle aktuální podoby Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro
daný rok
Město Kyjov
1., 2. a) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení
podoby a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na
r. 2022
1., 2. b) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení
podoby a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na
r. 2023
1., 2. c) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Kyjova o schválení
podoby a financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku na
r. 2024
3. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kyjova s organizacemi poskytujícími sociální služby
uvedené v Minimální síti sociálních služeb na Kyjovsku
na příslušný rok

18

Opatření B.2

Popis opatření
a zdůvodnění

Priorita C
Opatření C.1

Popis opatření
a zdůvodnění

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

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelového
příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb
s obcemi Kyjovska na příslušný rok
4. Účast poskytovatelů na jednáních pracovních skupin KPSS,
dodané materiály
Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních
službách
Jde o podporu rozvoje organizací a zvyšování kvality stávajících
služeb, a to prostřednictvím modernizace vybavení, zvyšování
kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšení efektivity
sociální práce a zvýšení komfortu při využívání sociálních služeb.
Je nutné podpořit inovativní a efektivní postupy při řešení
nepříznivých sociálních situací klientů sociálních služeb, např. Case
management, mezioborové supervize apod.
Toto opatření zahrnuje projekty, které budou realizovat poskytovatelé
sami, případně ve spolupráci např. s městem Kyjovem.

Podpora a rozvoj sítě návazných služeb působících v ORP Kyjov
Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit a projektů
navazujících na sociální oblast a prorodinnou politiku města
Kyjova prostřednictvím dotačního systému města Kyjova
Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou
sociálními službami definovanými dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují
a navazují na ni. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám
v nepříznivé situaci byla neúplná. Jedná se např. o vzdělávání,
volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod. Spadají sem mateřská
centra, kluby důchodců, zdravotnické služby, svépomocné skupiny,
atd.
1. Vyhlášení dotačního programu pro návazné Listopad 2021
služby městem Kyjovem
až 2023
2. Finanční
podpora
návazných
služeb Květen/červen
spolupracujících v rámci KPSS Kyjovska
2022 až 2024
Město Kyjov (Odbor sociálních věcí a Odbor školství a kultury MěÚ
Kyjov)
Dle vyčleněných financí z rozpočtu města Kyjova
Město Kyjov

Výstupy a
hodnotící
indikátory

1. Vyhlášený dotační program/dotační programy pro návazné služby
2. Uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kyjova s organizacemi poskytujícími návazné služby v ORP
Kyjov

Opatření C.2

Podpora neformálně pečujících

Popis opatření
a zdůvodnění

Na základě výstupů z procesu komunitního plánování sociálních služeb
(SWOT analýz, průzkumů potřeb a diskuzí poskytovatelů a uživatelů
soc. služeb) a také z přímé práce s uživateli je vnímána potřeba
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Aktivity vč.
časového
harmonogramu

Realizátoři a
partneři

poskytovat komplexní podporu neformálně pečujícím osobám. Jde
o osoby, které o své blízké pečují v domácím (přirozeném) prostředí,
či soukromé osoby/ asistenti sociální péče. V této oblasti je důležitá
podpora dlouhodobě pečujících osob formou „podpůrných“ služeb
a specifického poradenství zaměřeného na zvýšení informovanosti
a dovednosti pečujících a zmírnění jejich izolace, přetížení a hrozícího
sociálního znevýhodnění. Neformální pečující se řadí do skupiny, která
se prolíná všemi cílovými skupinami.
Cílem tohoto opatření je mimo jiné také zajistit informovanost pro
rodiny, které se ocitnou v situaci, kdy ze dne na den musí pečovat o své
blízké a také zmírnění izolace dlouhodobě pečujících osob. Jde o to,
aby se k nim informace dostaly co nejdříve, nejlépe již v nemocnici.
Tím, že pečující dostává podporu a vzdělání (sebepéče,
psychohygiena), zlepšují se jeho znalosti a kvalifikace pro samotné
pečování. Jde také o zajištění určité míry kvality těchto služeb
(v domácím prostředí), tedy kvality života pečující rodiny a samotného
opečovávaného.
Touto problematikou se aktivně zabývají v rámci sociální práce
pracovníci odboru sociálních věcí ve spolupráci s dalšími
organizacemi. Mezi významné podporovatele neformálně pečujících
řadíme spolek Educante, z.s., který od roku 2017 provozuje Poradnu
pro domácí pečující, od roku 2019 realizuje projekt Pečujeme rádi,
podpořený z operačního programu zaměstnanost, a to pro všechny
spádové obce Kyjovska. Domácím pečujícím poskytují podporu
především v oblasti poradenství, vzdělávání, pořádají svépomocné
skupiny, což přispívá k možnosti života (a dožití) seniorů a osob se
zdravotním postižením v přirozeném prostředí. Pomoc je poskytována
ambulantně i terénně. Tato organizace také úzce spolupracuje
s rodinami, které pečují v domácím prostředí o své blízké s mentálním
postižením i s duševním onemocněním (především Alzheimerovou
chorobou).
1. Zajistit informovanost o sociálních službách
(články v Kyjovských novinách, na webu města,
veletrh sociálních služeb, akce pro veřejnost)
2. Jednání a spolupráce s organizací Educante, z.s.
Průběžně
v rámci Poradny pro pečující, zajištění přenosu
2021 – 2023
informací směrem k veřejnosti atd.
3. Podpora projektů zaměřených na pomoc
pečujícím – spolupráce s Místní akční skupinou
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Město Kyjov
Educante, z.s. – Poradna pro pečující
Obce správního obvodu Kyjov
Nemocnice Kyjov
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Předpokládané
finanční náklady

Náklady v rámci dotačního řízení města – návazné služby

Předpokládané
zdroje financování

Město Kyjov
Educante, z.s. – Poradna pro pečující
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
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Výstupy a
hodnotící
indikátory

Priorita D
Opatření D.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financování
Výstupy a
hodnotící
indikátory
Opatření D.2
Popis opatření
a zdůvodnění

Evropský sociální fond
1. Počet informačních akcí (články, veřejné akce, přednášky,
tiskoviny atd.)
2. Počet uskutečněných jednání
3. Počet projektů na podporu pečujících

Podpora bezbariérovosti a odstraňování bariér
Zvýšení informovanosti o sociálních a návazných službách
a podpora destigmatizace
Z výstupů komunitního plánování sociálních služeb vyplývá, že je
potřeba i nadále aktivně pracovat na zajištění informovanosti
veřejnosti (laické i odborné) o síti sociálních i návazných služeb na
Kyjovsku, případně v okrese Hodonín. Je důležité, aby informovanost
byla cílená a informace byly podány srozumitelně pro ty, kterým bude
určena. Jde také o přenos informací mezi jednotlivými rezorty
- poskytovateli služeb, zadavateli, politiky, školami, zdravotníky,
institucemi, veřejností apod.
Důležitou součástí zvýšení informovanosti je také podpora činností
vedoucích k destigmatizaci poskytovatelů nebo uživatelů sociálních
a návazných služeb. Nepřijetí osob s hendikepem je ve společnosti
stále a významně posilováno samotnými médii. Proto je nutné podpořit
organizace a spolupracovat s nimi na zvýšení osvěty a informačních
činnostech, které povedou mimo jiné i ke snižování stigmatizace.
1. Pořádání informačních kampaní ve spolupráci
s poskytovateli sociálních a návazných služeb
2. Osvěta napříč generacemi a mezi různými
profesemi – primární programy ve školách,
Průběžně
tematické besedy, programy zaměřené na
2021 – 2023
neformální pečující, o sociálních službách u lékařů
a nelékařských profesí
3. Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících
občanům Kyjovska
Město Kyjov
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Náklady spojené s organizačním zajištěním jednotlivých akcí a setkání
Náklady na aktualizaci Adresáře organizací pomáhajících občanům
Kyjovska
Město Kyjov
Evropský sociální fond
1.-2. Počet uskutečněných informačních kampaní, besed, primárních
programů atd.
3. Aktualizovaný Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Podpora bezbariérovosti a dostupnost veřejných budov,
kulturních a zdravotnických zařízení a objektů, kde jsou
poskytovány sociální služby (primárně v Kyjově)
Město Kyjov, resp. Odbor rozvoje města Kyjova se aktivně zaměřuje
na bariéry ve městě již řadu let. Stále se zde však najdou takové, které
vedou k nedostupnosti veřejných budov, kulturních či zdravotnických
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Aktivity vč.
časového
harmonogramu
Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financování
Výstupy a
hodnotící
indikátory

Priorita E
Opatření E.1

Popis opatření
a zdůvodnění

Aktivity vč.
časového
harmonogramu

zařízení, nebo u objektů, ve kterých jsou poskytované sociální služby.
V rámci pracovních skupiny komunitního plánování vyvstávají
problematická místa především pro osoby se zdravotním postižením
(tělesným, sluchovým, zrakovým).
1. Mapování architektonických bariér ve městě
Kyjově ve spolupráci s Odborem rozvoje města
Kyjova
Průběžně
2. Zmapování stávajícího stavu budov, ve kterých je
2021 – 2023
poskytována služba pro obyvatele Kyjovska
3. Zjištění možností odstranění bariér – finanční,
technické, rozvojové plány služeb
Město Kyjov
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb
Zjištěné bariéry ve městě - dostupnost veřejných budov, kulturních
a zdravotnických zařízení a objektů, kde jsou poskytovány sociální
služby
Podpora a zajištění bydlení dle zmapovaných potřeb
Zjištění možností bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel ve
městě Kyjově a tvorba Koncepce bytové politiky města
Cílem toho opatření, resp. priority, je zajistit možnosti bydlení a tím
pomoci lidem nejen v bytové nouzi získat opět standardní samostatné
bydlení a integrovat se zpět do společnosti. Důležité je také zaměřit se
na pomoc lidem, kteří ztratili domov nebo jsou vyloučeni z bydlení,
a kteří nejsou z různých důvodů schopni svoji situaci řešit samostatně.
Zajištěním dostupného (i prostupného) a důstojného bydlení lze řešit
řadu dalších sociálních problémů, se kterými se dnešní domácnosti
potýkají (např. zadluženost, nezaměstnanost, narušení rodiny – rodina
s dětmi nemůže žít společně z důvodu bydlení, problémy dětí ve škole,
sociální vyloučení apod.). Realizací tohoto opatření by měla být
rozšířena nabídka dostupného (i prostupného) bydlení pro
osoby/rodiny s nízkými příjmy, které se ocitají v bytové nouzi. Toho
lze dosáhnout vybudováním městských bytů se sociálním určením,
na přechodnou dobu apod.
V rámci podpory tohoto typu bydlení v Kyjově bude nezbytné
zpracování strategie bydlení (koncepci bytové politiky města), která by
zahrnovala jak současnou situaci v této oblasti, tak plán do dalších
období, včetně potřebných investic.
1. Mapování potřeb v oblasti bydlení u jednotlivých
cílových skupin
2. Jednání a vytvoření pracovní skupiny k tvorbě
koncepce bytové politiky města Kyjova ve Průběžně
spolupráci s odborem rozvoje města a odborem 2021 – 2023
majetku
3. Vytvoření strategie bydlení – koncepce bytové
politiky města Kyjova
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4. Hledání možností navýšení kapacit sociálních/
startovacích bytů v Kyjově
Realizátoři a
partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané
zdroje financování
Výstupy a
hodnotící
indikátory

Město Kyjov
1. Zmapované potřeby v oblasti bydlení u jednotlivých cílových
skupin
2. Pracovní skupina vytvořená za účelem zpracování strategie bydlení
3. Strategie bydlení – koncepce bytové politiky města Kyjova
4. Možnosti navýšení kapacit sociálních/startovacích bytů v Kyjově
- projektové záměry na vybudování těchto bytů
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2.2.2
I. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO DĚTI A MLÁDEŽ DO 26
LET, RODINU FUNGUJÍCÍ A RODINU V PROBLÉMECH A
OSOBY V KRIZI A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM
VYLOUČENÍM
PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ
SLUŽBY NA KYJOVSKU PRO POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
ORGANIZACE

ZAŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Kontaktní centrum
- víceúčelová drogová služba

Kontaktní centra

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Nízkoprahový klub Bárka

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Občanská poradna

Odborné sociální
poradenství

Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Krok Kyjov, z.ú.

Agentura pro občany

Odborné sociální
poradenství

Krok Kyjov, z.ú.

Agentura pro občany

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

Krok Kyjov, z.ú.

Program následné péče Krok

Služby následné péče

Krok Kyjov, z.ú.

Terapeutická komunita Krok

Terapeutické komunity

NÁVAZNÉ SLUŽBY A DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE
Centrum pro rodinu Kyjov,
o.p.s.
Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Podpora rodin
Krátkodobé ubytování
pro matky (otce) s dětmi a
ženy v sociální tísni

Podpora rodin s dětmi

Klub maminek Kyjov, z.s.
Krok Kyjov, z.ú.
Krůček Kyjov – centrum
zdravotních služeb
pro děti, p.o.

Krátkodobé ubytování
pro matky (otce) s dětmi
a ženy v sociální tísni
z Kyjovska

Dobrovolnické centrum Krok

Dobrovolnictví
Poskytování zdravotní a
psychologicko-výchovné
péče dětem do věku 6 let;
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Spolupráce při organizaci
náhradní rodinné péče

Město Kyjov

Městská ubytovna na
Havlíčkově ul.

Ubytování pro osoby
ohrožené sociálním
vyloučením a sociálně
vyloučené

Městský úřad Kyjov

Odbor sociálních věcí

Sociální zabezpečení
občanů; Sociální kurátor

Městský úřad Kyjov

Odbor sociálních věcí
- Oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

Sociálně-právní ochrana
dětí; Sociální kurátor pro
děti a mládež

Občanské sdružení Omega
plus, z.s.

Nezisková pomoc
potřebným

Pedagogicko-psychologická
poradna Hodonín

Pracoviště Kyjov

Pedagogicko
-psychologické
poradenství pro děti, žáky,
studenty, rodiče a učitele

Centrum duševního zdraví

Psychiatrická,
psychologická,
adiktologická péče,
psychoterapeutické služby,
krizová intervence

Sociálně - psychiatrické
centrum Fénix, o.p.s.

Priorita 1

Popis priority a
zdůvodnění

Dostupná nabídka sítě sociálních služeb podporující rodiny v
zachování základních funkcí i jejich jednotlivé členy v obtížných
životních situacích
Přestože existuje na Kyjovsku relativně široké spektrum sociálních
a návazných služeb pro rodiny, osoby ohrožené sociálním vyloučením
a osoby v krizi (preventivní, volnočasové, poradenské atd.),
dlouhodobě v rámci komunitního plánování zaznívají důležitá témata
a potřeby, kterými je třeba se zabývat a dále zlepšovat kvalitu,
efektivitu, komplexnost a návaznost těchto služeb.
Z provedených analýz vyplývá potřeba zajištění důstojného a cenově
dostupného bydlení (např. pro rodiny, které se ocitly v krizi, pro matky
či otce samoživitele, lidi žijící v ubytovnách a azylových domech,
mladé lidi po odchodu z dětských domovů, oběti domácího násilí, lidi
žijící v nejistých či nevyhovujících podmínkách). Cílem je pomoci
lidem získat standardní samostatné bydlení a integrovat se
do společnosti, předcházet bezdomovectví a chudobě. Tato
problematika je součástí průřezové priority E - Podpora a zajištění
bydlení dle zmapovaných potřeb.
Dále podpora vzniku krizových lůžek pro osoby v nepříznivé krizové
sociální situaci, zajištění služeb pro osoby v krizi jako např. hygienické
centrum, sociální šatník, praní prádla, denní místnost apod.

25

Mezi slabé stránky patří nedostatek možností psychologického,
psychoterapeutického a psychiatrického poradenství či slabá nebo
chybějící mezioborová spolupráce - spolupráce a vzájemná
informovanost sociálních, zdravotních, školských a jiných organizací
ve prospěch klientů (děti a inkluze, vliv soudních sporů na děti,
prevence kriminality atd.).
Prioritní by měla být také opatření zaměřená na prevenci a snížení
kriminality a sociálně patologických jevů (preventivní programy
do škol, posílení terénních služeb apod.).
Opatření 1.1

Popis opatření a
zdůvodnění

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 komplexnosti 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).
Krizové lůžko, jako služba lidem abstinujícím, kteří se octli v krizi ať
už z hlediska své závislosti, sociální, rodinné či jiné situace, jehož
úkolem je zastavení prohlubující se krize, stabilizace klientova stavu
a v neposlední řadě zmírnění dopadů nastalé situace na klientův další
život s využitím výše zmíněných nástrojů a dalších možností.
K naplnění opatření již byly realizovány tyto kroky:

1. Vypracování studie proveditelnosti a podání projektové žádosti
„Vytvoření prostor pro službu následné péče Kroku Kyjov, z.ú.
včetně krizového lůžka“ (2019)
2. Schválení projektové žádosti (registrační č. projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011565), získání dotace ve výši 4.500
000 Kč a zahájení stavebních prací (2020)

1. Vypracování metodiky pro realizaci

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

krizového lůžka
2. Stavební práce (dokončení stavby je
plánováno do 31. 5. 2021)
3. Vznik bytové jednotky pro následnou péči

4. Vytvoření krizového lůžka
5. Rozšíření ambulantního programu (o úvazek

Únor – březen
2021
Leden – květen
2021
Červen - červenec
2021
Červen – červenec
2021
2021/2022

a dohody)
Realizátoři a partneři

Krok Kyjov, z.ú.
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Předpokládané
finanční náklady

Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

Opatření 1.2

Popis opatření a
zdůvodnění

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

5,5 mil. Kč pro realizaci celého projektu včetně hlavních aktivit
projektu.
Evropský sociální fond
Státní dotace (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví,
Jihomoravský kraj)
Město Kyjov
Granty, nadace a jiné zdroje
1. Zřízená nová bytová jednotka pro následnou péči
2. Existence krizového lůžka
3. Navýšení pracovních úvazků v rámci Programu následné péče
Krok
Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu
Bárka o terénní formu služby
V posledních letech dochází ke zvýšenému rozvoji sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže. Princip nízkoprahovosti služby
umožňuje pracovat s klienty v době, kdy je možné zachytit problém
v počáteční fázi a také pracovat s těmi klienty, kteří by jinak pomoc
nevyhledali. Zajištěním terénní práce lze zefektivnit poskytování
pomoci a podpory této cílové skupině.
Na Kyjovsku se mezi dětmi a mládeží zvyšuje procento
experimentování s návykovými látkami, ve velké míře se objevuje
předčasný start do sexuálního života, ztráta motivace pro smysluplné
využití volného času, nedostatečně stimulující rodinné zázemí,
nedůvěra vůči společenským autoritám a další problémy.
Hodně dětí se zdržuje v městském parku, na autobusovém nádraží
a na jiných místech ve městě a nevyužívají služeb nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) ani jiné služby. Je třeba
tyto děti motivovat k navázání spolupráce, popřípadě poskytnout
oporu ve složité životní situaci. Možností navázání spolupráce je také
kontaktovat děti a mladé ve škole – školská sociální práce.
Většina dětí a mládeže má obavy obrátit se na státní instituce. Pokud
rodina nefunguje, vzhledem k zachování anonymity klientů je NZDM
mnohdy posledním místem, kde klient získává postupně důvěru
a informace, následně je ochoten, díky podpoře pracovníků, tyto
instituce navštívit a řešit svoji životní situaci.
Terénní práce ve spolupráci s pedagogy, orgánem sociálně-právní
ochrany dětí a městskou policií napomůže k mapování, navázání
kontaktu a zjišťování potřeb. Je důležité zmapovat situaci i mezi
mladšími dětmi, z důvodu zajištění základní péče pro všechny věkové
skupiny.
Je nutné zjistit potřeby potencionálních klientů a průběžně reagovat na
aktuální. Cílem předkládaného opatření je zvýšení počtu kontaktních
pracovníků o 1 úvazek pro poskytování terénní práce.
2021
1. Zmapování potřebnosti rozšíření služeb o
terénní formu (meziresortní jednání se
zástupci NZDM, škol, městského úřadu,
metodiky prevence, městské policie atd.)
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2. Zajištění finančních prostředků a zdrojů

Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

2021

financování
3. Vytvoření pracovního místa na 1 úvazek na
2022
terénní formu práce
Realizátor: Charita Kyjov – NZDM Klub Bárka
Partneři: město Kyjov, učitelé, metodici prevence, městská policie
2022 – 1 368 000,- (dle pravidel financování 38.000,- úvazek/měsíc)
2023 – 1 368 000,- (dle aktuálních pravidel financování)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
1. Zápis z meziresortního jednání
2. Schválení rozvojového záměru městem Kyjovem a
Jihomoravským krajem
3. Změna v registraci služby (rozšíření o terénní formu poskytování
a navýšení pracovních úvazků o 1 úvazek)

Priorita 2

Podpora prorodinných aktivit/aktivit v oblasti práce s rodinou,
které nejsou vymezeny zákonem o sociálních službách

Popis priority a
zdůvodnění

Prorodinnou politiku lze jednoduše chápat jako souhrn aktivit
a opatření na podporu celé rodiny. Město Kyjov stejně jako mnoho
dalších obcí na Kyjovsku se snaží neustále vytvářet a zkvalitňovat
podmínky pro spokojený a pestrý život rodin, a to v různých oblastech
(volnočasové, kulturní, vzdělávací, bytové, zajištění bezpečnosti,
zázemí pro rodiny na úřadech atd.). A to vlastními aktivitami či
podporou místních organizací, které na tomto poli působí.
Na Kyjovsku rodinám pomáhají organizace z různých oblastí (mimo
sociální služby) – zdravotnictví, školství, psychologie, volnočasové
i samotní pracovníci Městského úřadu Kyjov. Obec s rozšířenou
působností Kyjov se mimo jiné zaměřuje na prevenci a klade na ni
velký důraz, podporuje školy celého Kyjovska tím, že finančně
přispívá na preventivní programy ve školách a reaguje na aktuální
potřebnost – na jaké programy zacílit. K tomuto účelu je vytvořen
Rejstřík poskytovatelů preventivních programů, který se pravidelně
aktualizuje. Probíhají pravidelná setkávání odborníků z řad
poskytovatelů preventivních programů i z řad Policie ČR, městské
policie, zástupců škol a školských zařízení, pracovníků sociálně právní
ochrany dětí, sociální práce odboru sociálních věcí Městského úřadu
Kyjov atd.

Opatření 2.1

Vytvoření bezbariérového multifunkčního denního centra pro
rodiny s kontaktním pracovníkem

Popis opatření a
zdůvodnění

Opatření směřuje k dalšímu zkvalitnění podmínek nejen kyjovských
rodin, ale také rodin, které do Kyjova přijíždí za kulturou či na úřad
a k podpoře mezigeneračního soužití.
Cílem je vytvoření bezbariérového místa přátelského pro rodiny
v centru, případně v blízkosti centra města Kyjova, kde by se mohli
pravidelně scházet rodiče/prarodiče s malými dětmi, získávat
informace pro podporu rodinného života, využít krátkodobého hlídání
dětí, možnosti nakrmení a přebalení dětí apod.
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Aktivity
vč. časového
harmonogramu
Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

V současné době nabízí zázemí pro trávení volného času s malými
dětmi, prostor pro sdílení a vzájemnou podporu Klub maminek Kyjov,
z.s., který ale sídlí mimo centrum města, na ul. Mlýnská, a je pro
spoustu rodin hůře dostupné. Z jednání s rodinami dlouhodobě
vyplývá potřeba přesunu Klubu maminek Kyjov, z.s. (dále jen KMK)
blíže centru. V rámci opatření by tedy došlo také k přestěhování KMK
do nově vzniklých prostor.
1. Vytipování vhodných prostor
2021
2. Vytvoření nabídky služeb, rozpočtu a plánu
2022
finančního zajištění provozu
3. Vytvoření denního centra pro rodiny
2023
s kontaktním pracovníkem
4. Přesun Klubu maminek Kyjov, z.s.
2023
Realizátor: město Kyjov, Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
Partneři: Klub maminek Kyjov, z.s.
Nájemné za pronajaté prostory, vybavení, mzda kontaktního
pracovníka.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
Granty, nadace a jiné zdroje
1. Vytipované vhodné prostory (bezbariérové, v centru/v blízkosti
centra města Kyjova)
2. Plán provozu a finančního zajištění
3. Nabídka služeb pro rodiny v nově vzniklých prostorách, smluvní
zajištění kontaktního pracovníka
4. Provoz Klubu maminek Kyjov, z.s. v nově vzniklých prostorách
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2.2.3
II. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO SENIORY A OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY
NA KYJOVSKU PRO POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
ORGANIZACE

ZAŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Charitní dům pokojného
stáří Čeložnice

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Charitní pečovatelská služba Pečovatelská služba
Kyjov

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Charitní pečovatelská služba Pečovatelská služba
Svatobořice-Mistřín

Město Vracov

Pečovatelská služba Vracov

Pečovatelská služba

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Občanská poradna

Odborné sociální
poradenství

Domovy pro seniory

Centrum služeb pro seniory
Kyjov, p.o.

Domovy pro seniory

Centrum služeb pro seniory
Kyjov, p.o.

Domovy se zvláštním
režimem

Centrum služeb pro seniory
Kyjov, p.o.

Odlehčovací služba

Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Denní stacionář

Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Osobní asistence

Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova

Pečovatelská služba

Centrum pro rodinu
a sociální péči Hodonín, z.s.

Denní stacionář Vlaštovka

Denní stacionář

Oblastní charita Hodonín

Charitní pečovatelská služba Pečovatelská služba
Šardice

Oblastní charita Hodonín

Charitní pečovatelská služba Pečovatelská služba
Ždánice

Město Bzenec

Pečovatelská služba Bzenec

Pečovatelská služba

Občanské sdružení Krok

Agentura pro občany

Odborné sociální
poradenství
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Centrum pro sluchově
postižené Hodonínsko, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Centrum pro sluchově
postižené Hodonínsko, o.p.s

Tlumočnické služby

Poradna rané péče DOREA

Raná péče

Dotyk II, o.p.s.

Raná péče

Společnost pro ranou péči,
pobočka Brno

Raná péče

NÁVAZNÉ SLUŽBY A DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE
Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

C-klub svépomocná skupina

Svépomocná skupina
pro onkologicky nemocné

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Domácí hospic David

Individuální a komplexní
péče nevyléčitelně
nemocným a jejich rodinám

Arcidiecézní charita
Olomouc, Charita Kyjov

Charitní ošetřovatelská
služba Kyjov

Ošetřovatelská a
rehabilitační péče

Svaz tělesně postižených v
ČR, o.s., Místní organizace
Kyjov

Podpora osob se zdravotním
postižením

Roska Kyjov

Podpora osob s
roztroušenou sklerózou

Parkinson Slovácko, o.s.

Podpora osob
s Parkinsonovou chorobou

Městský úřad Kyjov

Odbor sociálních věcí

Sociální pracovníci

Krok Kyjov, z.ú.

Dobrovolnické centrum
Krok

Dobrovolnictví

Mateřská škola a Základní
škola, Kyjov, Školní 3208

Školské zařízení

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
ČR, Oblastní odbočka Kyjov

Odborné sociální
poradenství

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
ČR, Oblastní odbočka Kyjov

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

Atelier Impala – sociální
podnik s.r.o.

Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
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Priorita 1

Dostupná nabídka sítě služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením

Popis priority a
zdůvodnění

Senioři a osoby se zdravotním postižením mají společné to, že u nich
vyvstávají situace, s nimiž si často nejsou schopni sami poradit.
Tyto situace jsou spojeny s úbytkem fyzických, sociálních a někdy
i psychických kompetencí.
Snahou ORP Kyjov je podpora setrvání osob se sníženou soběstačností
v jejich přirozeném prostředí, ať už jde o seniory ve vyšším věku nebo
osoby se zdravotním postižením. Všem těmto skupinám by měla být
nabídnuta možnost adekvátní péče z rukou jejich blízkých nebo
registrovaných sociálních služeb. Primárně budou podporovány služby
terénního nebo ambulantního charakteru a v případě jejich
nedostatečnosti bude tato potřeba zajištěna pobytovými službami.
Na Kyjovsku však dlouhodobě zcela chybí zajištění odlehčovacích
služeb pro osoby se zdravotním postižením, a to jak terénních, tak
i pobytových.
Aktivní stárnutí se vztahuje jak na jedince, tak i na skupiny lidí. Slovo
„aktivní“ v tomto případě neoznačuje schopnost být fyzicky aktivní
nebo se podílet a být součástí pracovní síly, ale označuje nepřetržitou
participaci v sociálním, ekonomickém, kulturním, duchovním
a občanském dění.
Jde zejména o řešení problému dostupnosti vhodných návazných
služeb k nabídce sociálních služeb a zajištění takových služeb, aby bylo
umožněno, i osaměle žijícím seniorům setrvat v přirozeném prostředí,
co nejdéle to bude možné.
Tímto druhem podpory se rozumí např. aktivity realizované Roskou,
Svazem tělesně postižených, klubem seniorů, Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých, Educante a dalšími.
Dalším z hlavních cílů je zajištění komfortu a bezpečnosti ochrany
zdraví seniorů a osob se zdravotním postižením.
Potřebný komfort zajišťují např. euroklíče. Jedná se o speciálně
upravený klíč, kterým lze odemknout univerzální zámky k toaletám
na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, obchodních domech,
nádražích, čerpacích stanicích, apod. Euroklíč může zdarma získat na
Městském úřadu v Kyjově, odboru sociálních věcí každý držitel
průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient,
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní
kolitidou; a močovými dysfunkcemi a rodič dítěte do věku tří let.
Další možností je pořízení tísňových chytrých zařízení - hodinek
a přívěsků - pro osaměle žijící seniory se sníženou soběstačností. Měst
o Kyjov celkem zakoupilo 5 ks hodinek a 5 ks přívěsků. Hodinky
v ceně 2 400 Kč a tzv. SOS přívěšek v ceně 1 800 Kč jsou bezplatně
poskytovány obyvatelům bytů zvláštního určení domu s pečovatelskou
službou Kyjov. Poplatek za provoz těchto hodinek (za poskytování
služby) je hrazen uživatelem ve výši 400 Kč měsíčně. Všechna chytrá
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zařízení (hodinky nebo přívěsek) mají jednoduché tlačítko sloužící
k přivolání pomoci.

Opatření 1.1

Popis opatření a
zdůvodnění

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Podpora řešení nepříznivé situace seniorů a osob se zdravotním
postižením s nízkými příjmy
V poslední době přibývá seniorů, kterým ani v důchodovém věku
nevznikne nárok na starobní důchod, a to z toho důvodu, že
po roce 2010 se zpřísnily podmínky tak, že minimální doba pojištění
pro získání starobního důchodu se postupně prodloužila na 35 let.
Navíc se k tomu nezapočítávají, nebo se krátí některé náhradní doby,
například studium.
Totéž se týká i invalidních důchodců, kterým vznikla invalidita I., II.,
III. stupně a jsou uznáni invalidními na základě posudku vydaného
posudkovým lékařem Okresní právy sociálního zabezpečení,
ale nezískali potřebnou dobu pojištění. Vzniká hrozba potenciálního
bezdomovectví v budoucnu. Bez přiznaného důchodu jsou tito lidé
odkázáni na systém sociálních dávek. Po dobu svého života pobírají
dávky v hmotné nouzi. V případě dovršení seniorského věku nebo
vleklých zdravotních komplikací vyžadujících dlouhodobou
pobytovou péči může být reálným rizikem, že při uvolnění místa
v pobytovém zařízení poskytovatel raději uzavře smlouvu
o poskytování sociální služby se zájemcem, který sice bude v obdobné
nepříznivé sociální situaci, ale bude mít příjmy na uhrazení celé úhrady.
Tito lidé pak zůstávají na oddělení ve zdravotnickém zařízení, obsazují
dlouhodobě sociální lůžka, nebo bez adekvátní péče končí
na ubytovnách.
1. Depistáž a evidence těchto osob prováděná
pracovníky sociálního odboru
Průběžně
2. Pomoc a podpora, vyřizování nezbytných dávek 2021 - 2023
a nepříznivé sociální situace spojené s bydlením

Realizátoři a partneři

Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí
Poskytovatelé sociálních služeb:
Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova, Charita Kyjov,
Krok Kyjov, z .ú.
Úřad práce, oddělení nepojistných dávkových systémů

Předpokládané
finanční náklady

-

Předpokládané zdroje
financování

-

Výstupy a hodnotící
indikátory

1. Počet klientů s nízkými příjmy ve věku nad 65 let a osob se
zdravotním postižením
2. Počet klientů - osob se zdravotním postižením, se kterými je řešena
problematika dávek a bydlení
3. Počet podpořených osob, s nimiž byl zahájen výkon sociální práce
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Opatření 1.2

Popis opatření a
zdůvodnění

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři

Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

Opatření 1.3

Popis opatření a
zdůvodnění

Zajištění přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením
V současné době je přeprava seniorů a osob se zdravotním postižením
možná pouze v rámci pečovatelské služby pro osoby v nepříznivé
sociální situaci. Toto opatření má zabezpečit větší dopravní obslužnost,
což je také záměrem města Kyjova.
Město Kyjov navázalo spolupráci se společností Kompakt spol. s r.o.,
za jejíž pomoci bude pořízen automobil, který zajistí přepravu seniorů
a osob se zdravotním postižením.
1. Zmapování možností zajištění finančních Leden – září
prostředků na zakoupení vozidla od sponzorů
2021
2. Jednání k realizaci a zakoupení motorového Prosinec 2021
vozidla Dacia Dokker
3. Zajištění přepravy seniorů a osob se zdravotním Leden 2022
postižením
Sponzoři
Město Kyjov
Jihomoravský kraj
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města
Kyjova
Příspěvky od dárců a sponzorů na pořízení vozidla - cca 500.000 Kč
Náklady na provoz od 1/2022
Sponzoři
Město Kyjov
Jihomoravský kraj
Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města
Kyjova
1. Získání finančních prostředků na nákup automobilu
2. Zajištění finančních prostředků na provoz
3. Nákup automobilu
4. Počet odvezených osob
5. Počet realizovaných jízd
Rozvoj terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro
udržení či zlepšení společenského postavení seniorů a osob
se zdravotním postižením.
Terénní a ambulantní služby přispívají k možnosti setrvání osoby
v nepříznivé sociální situaci v domácím prostředí při zachování
možnosti pracovního uplatnění a možnosti odpočinku rodiny
a blízkých.
Síť terénních a ambulantních sociálních služeb pro seniory je doplněna
pobytovými službami, které zajišťují péči o lidi s vysokou mírou
závislosti, které využijí celodenní provoz služby a umožňují zachování
vazeb s komunitou, ve které senioři žili a setrvání v lokalitě, ke které
mají vztah. Tyto služby však mají nedostatečnou kapacitu.
S podporou terénních a ambulantních služeb úzce souvisí i podpora
domácích pečujících (poradenství, vzdělávání, svépomocná skupina),
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Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři

Předpokládané
finanční náklady

Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

Priorita 2

která přispívá k možnosti života (a dožití) seniorů a osob se zdravotním
postižením v přirozeném prostředí. Tím, že pečující dostává podporu
a vzdělání, zlepšují se jeho znalosti a kvalifikace pro pečování.
Zlepšuje se také kvalita života pečující rodiny a v důsledku
i opečovávaného.
1. Podpora rozvoje terénních a ambulantních
Průběžně
sociálních služeb
2021 - 2023
2. Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních
službách
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
Obce v ORP Kyjov
Poskytovatelé terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
Mzdové náklady spojené s výkonem pečovatelské služby, osobní
asistence a denního stacionáře
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Město Kyjov
Obce v ORP Kyjov
Poskytovatelé terénních a ambulantních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením
1. Počet úvazků terénních služeb
2. Počet úvazků ambulantních služeb
3. Počty klientů nebo výkonnost

Zachování a rozvoj možností pracovního uplatnění osob
se zdravotním znevýhodněním a osob s duševním onemocněním
na Kyjovsku
Viz Priorita 2 III. Oblasti podpory a péče pro osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením
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2.2.4
III. OBLAST PODPORY A PÉČE PRO OSOBY S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM A MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ
SLUŽBY NA KYJOVSKU PRO POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
ORGANIZACE

ZAŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
p.o.

Domovy se zvláštním
režimem

Centrum služeb pro seniory Kyjov,
p.o.

Odlehčovací služby

Centrum sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova

Denní stacionář

Centrum sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova

Osobní asistence

Domov Horizont, p.o.

Domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Domov Horizont, p.o.

Chráněné bydlení

Dotyk II, o.p.s.

Raná péče

Slezská diakonie

Raná péče

Společnost pro ranou péči,
pobočka Brno

Raná péče

Sociálně - psychiatrické centrum
Fénix, o.p.s.

Denní stacionář

Sociálně - psychiatrické centrum
Fénix, o.p.s.

Sociální rehabilitace

Charita Strážnice

Kotva, sociálně
terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

NÁVAZNÉ SLUŽBY A DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE
Educante, z.s. Svatoborská 28/2,
Kyjov

Sociálně - psychiatrické centrum
Fénix, o.p.s.

Centrum duševního
zdraví

Poradna pro domácí
pečující, podpůrné aktivity
pro mentálně postižené a
jejich blízké
Psychiatrická,
psychologická,
adiktologická péče,
psychoterapeutické služby,
krizová intervence
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Městský úřad Kyjov

Odbor sociálních věcí

Sociální pracovníci

Krok Kyjov, z.ú.

Dobrovolnické
centrum Krok

Dobrovolnictví

Therapy Kyjov s.r.o.

Psychologická péče,
psychoterapie, krizová
intervence

MUDr. V. Urubek

Psychiatrická péče

Mgr. H. Němcová

Psychologická péče

Speciálně pedagogické centrum
při MŠ a ZŠ Kyjov

Speciálně-pedagogické
poradenství osobám
s mentálním postižením
a souběžným postižením
více vadami

MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304

Vzdělávání osob s
mentálním postižením,
souběžným postižením
více vadami a autismem

MŠ speciální, ZŠ speciální,
Praktická škola, Dětský domov,
Vřesovice 243

Vzdělávání osob s
mentálním postižením

Základní a Mateřská škola
Nenkovice

Vzdělávání osob s
mentálním postižením

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, p.o. města
Kyjova

Vzdělávání osob s
mentálním postižením

SOU, OU, Učiliště a Praktická
škola, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Vzdělávání osob s
mentálním postižením

Atelier Impala – sociální podnik
s.r.o.

Zaměstnávání osob
s mentálním postižením a
duševně nemocných

Priorita 1

Popis priority a
zdůvodnění

Dostupná nabídka sítě služeb pro osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením umožňující vést život
v běžné společnosti s adekvátním životním rytmem (včetně
podpory transformace)
Lidé s duševním onemocněním v akutní fázi potřebují léčbu
ve zdravotnickém zařízení, následná peče je dále mezioborová, často
je nutná dlouhodobá podpora v běžném životě. Léčba duševních
nemocí by měla být komplexní. Nestačí pouze zajistit kvalitní
zdravotní nebo sociální službu, obory by měly spolupracovat, služby
navazovat.
Lidé s duševním onemocněním i s mentálním postižením mívají často
problémy s řešením každodenních situací, běžných problémů a také
kvůli tomu například přichází o zaměstnání nebo jej vůbec nezískají,
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mají ztížený přístup k bydlení, lidé s duševním onemocněním mohou
přicházet o sociální příspěvky. Podporu a poradenství těmto osobám
poskytuje v ORP Kyjov návazná služba Educante z.s. s celou řadou
svých aktivit.
Je nezbytné, aby byly dostupné komunitní služby, které by
poskytovaly přiměřenou podporu a péči. Nezbytná míra podpory
a péče musí být zajištěna „doplňkově“ k péči rodinných příslušníků,
kteří se o své rodinné příslušníky chtějí a mohou starat v domácím
prostředí. Jde o péči a podporu poskytovanou službami, jako jsou
denní stacionáře, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny či
odlehčovací služby. Tyto služby by měly být k dispozici v okamžicích,
kdy uživatel potřebuje adekvátní péči nebo podporu a pečující nejsou
schopni tuto péči zajistit v potřebné míře, nebo by toto zajištění
znamenalo nutnost ukončení jejich působení v zaměstnání.
Na Kyjovsku nejsou v současné době zajištěny pro cílovou skupinu
osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením služby
odlehčovací.
Je v zájmu všech, aby služby, které zde působí, reflektovaly potřeby
uživatelů a byly schopny zajistit péči nejen seniorům a zdravotně
postiženým, ale také osobám s mentálním a duševním onemocněním
v různých životních fázích – před i po ukončení povinné školní
docházky, v produktivním věku, ale i ve stáří.
Mezi služby, které na Kyjovsku tuto pomoc dané cílové skupině
zajišťují, řadíme služby Domova Horizont p.o., služby Centra
sociálních služeb Kyjov, p.o. (dále jen CSS Kyjov) a v neposlední řadě
i služby Sociálně-psychiatrického centra Fénix o.p.s. (dále jen SPC
Fénix). Poslední z uvedených poskytovatelů nastartoval v roce 2020
služby Centra duševního zdraví pro okres Hodonín. Touto aktivitou by
mělo dojít
k zajištění
komplexnosti
podpory a
péče
o osoby s duševním onemocněním (tj. zabezpečení propojení
zdravotně sociální péče, a také zajištění různých druhů a forem
následné péče – od sociální rehabilitace, přes podporu k zaměstnávání
až k zajištění adekvátního bydlení s podporou.
Opatření 1.1

Podpora vzniku chráněného bydlení či jiné formy bydlení
s podporou pro osoby s duševním onemocněním či duálními
diagnózami

Popis opatření a
zdůvodnění

Tato cílová skupina je po propuknutí nemoci a v jednotlivých atakách
ohrožená nejen ztrátou zaměstnání, ale mnohdy také ztrátou blízkých,
neboť soužití nebývá jednoduché. S tím souvisí často i ztráta bydlení.
Osoby s duševním onemocněním jsou více než jiné cílové skupiny
ohroženy sociálním vyloučením z většinové společnosti a stigmatizací.
Tito lidé se zdají okolí mnohdy zdraví, protože jejich vada není zřejmá
navenek. Kvůli ztrátě náhledu a důsledkům onemocnění mnohdy žijí
mimo společnost a jakýkoliv formální systém. Již řadu let se řeší
nedosažitelnost příspěvku na péči osobám s duševním onemocněním.
S tím jsou spojené nízké příjmy, které mnohdy odsunují jedince až
na okraj společnosti.
Cesta k plnohodnotné integraci osob s chronickým duševním
onemocněním či duálními diagnózami může být zvládnuta i díky
chráněnému bydlení, což je služba s podporou soběstačnosti
a samostatnosti nejen v oblasti péče o domácnost. Určitá míra podpory
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Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady

Předpokládané zdroje
financování

Výstupy a hodnotící
indikátory

zvyšuje pocit vlastní kompetence, schopnost seberealizace
a sebeuplatnění, a umožňuje tak vyšší míru začlenění do společnosti
a také vyšší míru samostatnosti.
1. Mapování možností vzniku/zajištění sociální Polovina r. 2021
služby Chráněné bydlení či jiné formy bydlení
s podporou
pro
osoby
s duševním
onemocněním či duálními diagnózami
2. Jednání o vzniku/zajištění sociální služby 2. pol. 2021
Chráněné bydlení či jiné formy bydlení – 1. pol. 2022
s podporou
pro
osoby
s duševním
onemocněním či duálními diagnózami
2022
3. Hledání vhodného realizátora
2022
4. Kroky vedoucí k registraci služby
2023
5. Registrace a poskytování služby
Město Kyjov, SPC Fénix, Domov Horizont, p.o.
Přípravná fáze bez finančních nákladů
V případě realizace:
Dotace z Evropského sociálního fondu či norských fondů,
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Jihomoravský kraj
Obce
Uživatelé
1. Počet uskutečněných jednání
2. Počet oslovených potenciálních realizátorů
3. Registrace služby
4. Pověření pro poskytování sociální služby

Opatření 1.2

Podpora terénní péče a sociální práce o osoby s duševním
onemocněním

Popis opatření a
zdůvodnění

Jak bylo uvedeno výše, osoby s duševním onemocněním jsou více než
jiné cílové skupiny ohroženy sociálním vyloučením z většinové
společnosti a stigmatizací. Často se uzavírají do sebe, ostatní lidé je
mají za podivíny. Kvůli ztrátě náhledu a důsledkům onemocněním
mnohdy žijí mimo společnost a jakýkoliv formální systém. Terénní
služba umožňuje zajistit péči lidem s duševním onemocněním přímo
v jejich přirozeném prostředí. Pracovníci odboru sociálních věcí či
sociální služby tyto osoby vyhledávají, netrvají pouze na tom, aby
klienti docházeli na úřad či za službou, ale přijíždí za nimi. Tak se
dostane podpora i ke klientům, kteří by jinak nebyli schopni navštívit
a využít ambulantní služby.
V ORP Kyjov vzniklo v roce pod Sociálně psychiatrickým centrem
Fénix v roce 2020 Centrum duševního zdraví za účelem propojení
zdravotní a sociální péče.
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1. Depistáž osob s duševním a mentálním

Průběžně

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

onemocněním
2. Sociální práce a podpora poskytovaná
těmto
klientům
3. Případové konference o klientech

Průběžně

Realizátoři a partneři

Město Kyjov
SPC Fénix
CSS Kyjov, p.o.

Předpokládané
finanční náklady

Mzdové náklady stávajících sociálních pracovníků

Předpokládané zdroje
financování

-

Výstupy a hodnotící
indikátory

Dle potřeby
od r. 2021

1. Počet osob evidovaných jako unikátních klientů
2. Počet intervencí poskytnutých v rámci řešení dané problematiky
s jedincem

3. Počet případových konferencí
Opatření 1.3

Popis opatření a
zdůvodnění

Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Podpora možností péče o osoby s hlubokým mentálním
postižením, kombinovanými vadami a demencí
Osoby s hlubším mentálním postižením, kombinovanými vadami
či demencemi jsou ve většině případů zcela odkázáni na péči blízkých,
či sociálních služeb. Jejich potřeby jsou natolik specifické, že je
obtížné poskytovat péči ve skupinách, péče a podpora probíhá
převážně individuální formou. Pro pečující z řad rodinných příslušníků
je tato péče velmi vyčerpávající a obtížně nahraditelná. V regionu je
pouze jediná terénní služba, která tuto péči rodinných příslušníků
dokáže doplnit či nahradit. Jde o osobní asistenci, která však nemá
adekvátní kapacitu. V ambulantní formě zajišťují péči těmto osobám
denní stacionáře (SPC Fénix, CSS Kyjov), a dále v pobytové formě
služba Domova Horizont, p.o. Tuto variantu někteří klienti a jejich
rodiny odmítají a zcela logicky upřednostňují péči v přirozeném
prostředí. V těchto případech však zcela chybí pobytová odlehčovací
služba pro tyto klienty a jejich blízké, kteří se o ně z vážných důvodů
nemohou
po přechodnou dobu starat či potřebují odpočinek. Rovněž zde chybí
pobytová služba chráněné bydlení pro tuto cílovou skupinu.
1. Mapování potřeb pro zvýšení kapacity služby Průběžně.
2021-2023
osobní asistence
2. Mapování potřeb pro zvýšení kapacity Průběžně
odlehčovací služby pro osoby se zdravotním 2021-2023
postižením, duševním onemocněním a mentálním
postižením
3. Mapování potřeb pro vznik služby chráněné Průběžně
bydlení pro osoby se zdravotním postižením 2021-2023
a mentálním postižením (především s takovými
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Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady
Předpokládané zdroje
financování
Výstupy a hodnotící
indikátory

Priorita 2

Popis priority a
zdůvodnění

diagnózami, které znemožňují umístění osoby
do některé z existujících soc. služeb např. s PAS)
4. Jednání o možnostech vzniku či zajištění výše 2022 -2023
uvedených služeb (hledání realizátora, zajištění
finančních prostředků na provoz, vhodných
prostor apod.)
Město Kyjov, CSS Kyjov, p.o., SPC Fénix
Fáze vyjednávací: bez finančních nákladů
Fáze vyjednávací: bez finančních zdrojů

1. Počty zmapovaných klientů v domácím prostředí
2. Počty intervencí
3. Počty uskutečněných jednání
Zachování a rozvoj možností pracovního uplatnění osob se
zdravotním znevýhodněním a osob s duševním onemocněním na
Kyjovsku
Osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP), které jsou alespoň
částečně soběstačné, mají často potřebu seberealizace jako ostatní lidé.
Jejich postižení však naplnění této potřeby výrazně komplikuje.
Možnost pracovního uplatnění je oproti zdravým lidem mnohem nižší.
Tyto osoby potřebují individuální podmínky, vyšší míru podpory
a dohled nad vykonávanou prací. Individuální přístup často vyžaduje
speciální úpravu pracovního místa, dále speciální pomůcky
a především velkou míru trpělivosti nadřízeného. Zaměstnavatelům
jde naproti tomu většinou o zisk a výdělek. S ohledem na tyto
skutečnosti je obtížné najít možnosti pracovního uplatnění pro osoby
OZP.
Klienty se zdravotním postižením, kteří mají zájem o pracovní
uplatnění, je často nezbytné pravidelně zaškolovat a intenzivně
dohlížet nad jejich prací. To umožňují zejména služby typu sociálněterapeutické. Tuto službu zajišťuje pro ORP Kyjov v současné době
Charita Strážnice. Záměr na vznik této služby má Sociálněpsychiatrické centrum Fénix, o.p.s. V regionu začal v uplynulém
období působit sociální podnik Atelier Impala, který zaměstnává
klienty se zdravotním postižením a také jejich asistenty. Spolupracuje
se sociálním službami, které klienty na výkon činnosti pomáhají
připravit. U mnohých klientů došlo k jejich výraznému posunu
a zvýšení sebevědomí s ohledem na jejich seberealizaci.

Opatření 2.1

Rozšíření stávající kapacity sociálního podniku

Popis opatření a
zdůvodnění

Pobočka Atelieru IMPALA v Kyjově, která se otevřela v roce 2020, se
stala významných zaměstnavatelem OZP v regionu. V současné době
zaměstnává přibližně 60 osob. Tito lidé vykonávají lehčí práce, jako je
praní prádla, žehlení, výroba lázeňských oplatek, výroba svíček.
Zájemců o práci z řad OZP je však stále mnoho a podnik v současné
době není z kapacitních důvodů schopen všem práci zajistit. Je v plánu
rozšíření kapacit i druhů vykonávané činnosti. Situace s pandemií
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Aktivity
vč. časového
harmonogramu

Realizátoři a partneři
Předpokládané
finanční náklady

COVID -19 však komplikuje situaci s hledáním možných předmětů
činnosti, neboť např. praní a žehlení prádla pro hotely muselo být
ukončeno s ohledem na nutnost jejich uzavření.
2021
1. Vytipování vhodných prostor k rozšíření
podniku
2021-2022
2. Nábor nových asistentů
2021-2022
3. Smluvní zajištění nových prostor
2021-2022
4. Příprava těchto prostor a stěhování
5. Administrativa spojená s náborem nových
2021-2022
zaměstnanců
2021-2022
6. Nábor nových zaměstnanců a jejich
proškolování
Atelier IMPALA, město Kyjov

Dle aktuální situace

Předpokládané zdroje
financování

Úřad práce – dotace na místa pro OZP, chráněná místa
Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace
Příjmy z prodeje výrobků

Výstupy a hodnotící
indikátory

1. Počet metrů nově užívané plochy
2. Počet nových asistentů
3. Počet nových zaměstnanců
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2.3 Seznam použitých zkratek
CSS - centrum sociálních služeb
ESF - Evropský strukturální fond
JmK - Jihomoravský kraj
KMK - klub maminek Kyjov
KPSS - komunitní plánování sociálních služeb
KrÚ - krajský úřad
MAS - místní akční skupina
MěÚ - městský úřad
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ - mateřská škola
NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
o.p.s. - obecně prospěšná společnost
ORP - obec s rozšířenou působností
OU - odborné učiliště
OZP - osoby se zdravotním postižením
PAS - poruchy autistického spektra
p.o. - příspěvková organizace
PS - pracovní skupina
RM - rada města
SO - správní obvod
SOU - střední odborné učiliště
SPC - sociálně psychiatrické centrum
SPRSS - střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
s.r.o. - společnost s ručením omezeným
TP, ZTP, ZTP/P - stupně zdravotního postižení
ÚP - úřad práce
z. s. - zapsaný spolek
ZŠ - základní škola
z. ú. - zapsaný ústav
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