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Systémová opatření 
 

Financování sociálních služeb 
 

Cíl č.1: Aktualizace pravidel financování Mikroregionu a zapojení všech obcí do systému 
financování 

 

Cíl č. 2: Definování a prosazení dostatečné alokace programů financování sociálních služeb na 
lokální, krajské a státní úrovni 

 

Cíl č. 3: Změna (systému), zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách v souvislosti  
s nastavením financování sociálních služeb a nastavením kapacit 

 

Cíl č. 4: Změna systému vyrovnávací platby 

• Dofinancování pouze ze zdrojů veřejné správy a od klientů 

 

Zvyšování kvality v sociální oblasti, síťování a vzdělávání 
 

Cíl č. 5: Aplikace moderních technologií do péče o seniory a osoby s demencí 

 

Cíl č. 6: Realizace vzdělávacího projektu zaměřeného na budování sítě expertů 

• Analýza vzdělávacích potřeb 

• Posílení kompetencí pro práci s různými CS 

• Výcvik 8 osob 

 

Cíl č. 7: Zvýšení kompetencí služeb pracujících s dětmi a dalších organizací a aktérů v oblasti 
duševního zdraví dětí 

• SAS, NZDM Zastávka 

• OSPOD 

• Okresní soud 

• Školy a školská poradenská zařízení 

 

 



 

 

Cíl č. 8: Dohoda v síti organizací o vzájemném poznávání, navazování spolupráce a sdílení 
dobré praxe s plánem konkrétních stáží konkrétních pracovníků 

• Vzájemné poznávací návštěvy Odbor soc. věcí MěÚ, Odbor školství MěÚ, soc. služby, 
ÚP, Nemocnice VM 

• Sdílení dobré praxe 

 

Cíl č. 9: Zpracování metodiky case managementu pro Mikroregion Valašskomeziříčsko-
Kelečsko 

• Posílení mezioborové spolupráce 

• Zavedení práce v multidisciplinárních týmech na úrovni organizací a komunity 

 

Cíl č. 10: Propojování soc. oblasti se zdravotnictvím a školstvím 

• Sdílení informací o společných klientech 

 

Cíl č. 11: Společná setkání poskytovatelů s vedením města 

 

Cíl č. 12: Vzdělávání zastupitelů a pracovníků odpovědných za investice 

• Porozumění problematice osob s omezením pohybu a orientace 

 

Cíl č. 13: Zlepšení podmínek pro poskytování péče v přirozeném prostředí 

• Podpora doma pečujících a pracovníků pečujících o klienty v jejich přirozeném 
prostředí 

• Zajištění dostupnosti kompenzačních pomůcek 

 

Cíl č. 14: Vzdělávání neformálních pečovatelů a dobrovolníků a dalších lidí 

• Tréninková místnost, simulátor stáří, aplikace moderních technologií do vzdělávání 

 

 Cíl č. 15: Podpora dobrovolnictví 

 

Cíl č. 16: Pravidelně aktualizovaný seznam odborníků 

 

 



 

 

Cíl č. 17: Pokračování KPSS 

• Ukotvení pozice koordinátora KPSS ve struktuře MěÚ VM nebo Mikroregionu 

 

Plánování a inovace sociálních služeb 
 

Cíl č. 18: Nastavení a realizace spolupráce se sousedními regiony (ORP) 

• Dohoda o spolupráci 

 

Cíl č. 19: Provázání rozvoje lokální sítě na krajské plánování 

• Dohoda o rozvojových záměrech 

 

Cíl č. 20: Změny v metodice vykazování s ohledem na potřeby multidisciplinární spolupráce 

• Práce s rodinou s osobou s duševním onemocněním 

 

Cíl č. 21: Posílení role poskytovatelů soc. služeb ve vztahu ke KÚZK 

• Eliminace restrikcí ze strany KÚZK, ztěžujících práci poskytovatelům soc. služeb 

• Omezení administrativních úkonů vázaných na výkon sociální práce 

 

Dostupné a sociální bydlení 
 

Cíl č. 22: Strategie sociálního bydlení 

• Vytvoření dokumentu Strategie sociálního bydlení a jeho aplikace do praxe (město 
VM) 

• Identifikace vhodných lokalit pro stavbu soc. bydlení 

 

Cíl č. 23: Vypracování studie na využití budovy na ul. Zašovská pro řešení seniorské 
problematiky (bydlení s dostupnou péčí – typu penzion) 

• Využití budovy na Zašovské – prověřit lokalitu Zašovská 

 

Cíl č. 24: Výstavba bytů pro seniory 

• Nízkobariérové byty 

• Bydlení s dostupnou péčí 



 

 

Cíl č. 25: Příprava pozemků pro bydlení 

 

Cíl č. 26: Posílení kapacit sociálního bydlení 

• Podpora navazujících služeb, možnost nastavení aktuálně potřebné míry podpory ze 
strany sociálních pracovníků 

 

Cíl č. 27: Budování nájemního bydlení v obcích Mikroregionu 

• Rozvoj všech typů vlastnictví bytového fondu (soukromé, obecní, družstevní) 

• Výstavba v různých částech města / obcí a ulic 

• Revitalizace městských / obecních částí a ulic 

 

Cíl č. 28: Konzultace možnosti řešení bezbariérovosti v obcích 

• Vyhodnocení analýzy bezbariérovosti v obcích 

• Sdílení dobré praxe 

• Přizváni NIPI, SONS 

 

Zaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP) 
 

Cíl č. 29: Zvýšení zaměstnanosti OZP a uplatnění na trhu práce 

• Přechod ze vzdělávání na běžný nebo chráněný pracovní trh 

o návazné zaměstnávání absolventů, mentoři 

o IPS – individuální umístění a podpora na pracovišti 

o Job kouč pro OZP 

 

Cíl č. 30: Zřízení sociálního podniku zaměřeného na zaměstnávání OZP 

• Podporované zaměstnávání 

 

Informovanost, osvěta a propagace 
 

Cíl č. 31: Propagace soc. služeb 

• Zvyšování povědomí o soc. službách 

• Propagace soc. služeb 



 

 

Cíl č. 32: Příprava na stárnutí 

• Propagace tématu přípravy na stárnutí 

 

Cíl č. 33: Vyjasnění podmínek a pravidel využívání nástrojů soc. politiky ČR občany EU a třetích 
zemí 

• Dokument shrnující podmínky a pravidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Oblast podpory Senioři 
 

Pobytové služby 
 

Cíl č. 1: Navýšení kapacit domova pro seniory (DS) / Domova se zvláštním režimem (DZR) 

• Stavba nového DS / DZR 

• 60 lůžek 

 

Cíl č. 2: Zřízení služby pro osoby se závislostmi pro okres Vsetín 

• Služba pro chudé staré a nemocné lidi se závislostmi 

• 30 lůžek 

 

Cíl č. 3: Navýšení kapacit zdravotně-sociálních lůžek 

• Zařadit do VŘ na nového provozovatele Nemocnice VM 

• 30 lůžek 

 

Ostatní 
 

Cíl č. 4: Podpora gerontopéče 

• Gerontolog 

• Gerontopsychiatr 

 

Cíl č. 5: Podpora seniorských linek tísňové péče 

• Služba pro osamělé seniory 

• Kapacita Městské policie VM není dostatečná, nezasahuje do obcí 

 

Cíl č. 6: Vyhledávání lidí s demencemi 

• Prevence 

• Systematické testování paměti 

• Dny paměti 

• Domácí testování 

 

 



 

 

 

Cíl č.7: Podpora zdravého aktivního stárnutí 

• Aktivity pro seniory 

 



 

 

Oblast podpory Rodiny s dětmi 
 

Terénní služby 
 

Cíl č. 1: Vytvoření terénního multidisciplinárního týmu působícím na území okresu ve složení 

• Pedopsychiatr 

• Pedopsycholog 

• Peer / Rodič peer 

• Sociální pracovník 

• Terapeut 

 

Ostatní 
 

Cíl č. 2: V ORP VM působící jazykový koordinátor s kapacitou do 300 hodin / rok. Prioritní 
zaměření na osoby mongolské národnosti a jejich podporu v MŠ a ZŠ 

• Financováno z MAP ORP VM 

• Týká se cca 20 dětí (aktuálně zjišťováno) 

 

Cíl č. 3: Zapojení 7 kariérních poradců do programu motivace (na každé SŠ a učilišti v ORP) 

• vzdělávání 

• výměna zkušeností 

• besedy se zaměstnavateli 

• návštěvy ve firmách s prezentacemi pracovníků na konkrétních pozicích 

• spolupráce se SŠ, ZŠ, OSV MěÚ, Odboru školství MěÚ, ÚP, SAS 

• děti by už ze ZŠ měly vědět, na jakou školu jdou = co jim nabízí pro další život 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oblast podpory Lidé se zdravotním postižením 
 

Pobytové služby 
 

Cíl č. 1: Zřízení služby chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním 

• Kapacita 10 lůžek 

 

Cíl č. 2: Zřízení služby chráněného bydlení pro soby s mentálním postižením 

• Kapacita 10 lůžek 

 

Cíl č. 3: Zřízení služby chráněného bydlení pro osoby s poruchami autistického spektra 

• Kapacita 12 lůžek pro ORP / 15 lůžek pro okres 

 

Cíl č. 4: Zřízení služby chráněného bydlení pro osoby s poruchami chování 

• Kapacita 15 lůžek 

 

Cíl č. 5: Zřízení služby pro osoby se závislostmi pro okres Vsetín 

• Služba pro chudé staré a nemocné lidi se závislostmi 

• Kapacita 30 lůžek 

 

Cíl č. 6: Zřízení pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením 

• Kapacita 12 lůžek 

 

Cíl č. 7: Zřízení / navýšení odlehčovací služby pro osoby s PAS a poruchou chování a pro 
osoby se zdravotním postižením do 25 let s nepřetržitým provozem 

• Navýšení ze 3 (víkendových) lůžek na 6 (provoz 24/7) 

 

 

 

 



 

 

Ambulantní služby 
 

Cíl č. 8: Zřízení Denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

• 10 osob, 5 úvazků 

 

Cíl č. 9: Navýšení kapacity služby denní stacionář pro osoby s poruchami chování 

• Kapacita o 2 osoby (na 10), zvýšení o 2 úvazky v PP 

 

Terénní služby 
 

Cíl č. 10: Vytvoření terénního multidisciplinárního týmu působícím na území okresu ve 
složení 

• Pedopsychiatr 

• Pedopsycholog 

• Peer / Rodič peer 

• Sociální pracovník 

• Terapeut 

 

Cíl č. 11: Zřízení tréninkového bydlení v rámci služby sociální rehabilitace 

• Tréninkové byty a pobytová sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním 

• Kapacita 5 lůžek 

 

Cíl č. 12: Zřízení tréninkového bydlení v rámci sociální rehabilitace nebo chráněného bydlení 

• Tréninkový byt pro osoby s mentálním postižením – předstupeň samostatného 
bydlení 

• Kapacita 2 lůžka (2 byty) 

 

Ostatní 
 

Cíl č. 13: Podpora komunitních aktivit pro osoby s mentálním postižením 

 

 

 



 

 

 

Cíl č. 14: Komunitní podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením 

• Posílení návaznosti sociálních služeb a lepší propojení se zdravotními službami, 
dobrovolnickými, peer a svépomocnými aktivitami 

 

Cíl č. 15: Zvýšení informovanosti 

• informovanost všech aktérů, edukace odborníků, 

• posílení orientace a informovanosti, 

• omezení stigmatizace a sebestigmatizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oblast podpory Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

Pobytové služby 
 

Cíl č. 1: Snížení kapacity domu na půl cesty 

• Změna CS sociální služby u 4 lůžek 

• Případné využití pro sociální bydlení a služby sociální rehabilitace 

 

Cíl č. 2: Zřízení služby pro osoby se závislostmi pro okres Vsetín (DZR, AD s pečovatelskou 
službou nebo něco podobného) 

• Služba pro chudé staré a nemocné lidi se závislostmi 

• Kapacita 30 lůžek 

 

Cíl č. 3: Zřízení služby Azylového domu s široce nastavenou CS pro muže, rodiče s dětmi a 
ženy 

 

Ambulantní služby 
 

Cíl č. 4: Zařazení kontaktního centra AGARTA do základní sítě soc. služeb Zlínského kraje 

• Od 07/2022 

 

Terénní služby 
 

Cíl č. 5: Rozšíření časové a místní dostupnosti terénního programu AGARTA bez navyšování 
kapacit 

 

Ostatní 
 

Cíl č. 6: Pokračování spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

• Implementace cílů KPSS v rámci projektových aktivit 

 

Cíl č. 7: Vzdělávání dětí z vyloučených lokalit, podpora setrvání na SŠ 



 

 

Cíl č. 8: Zpřístupnění veřejná sprcha 

• Pro CS lidé v krizi a nouzi 

 

Cíl č. 9: Koordinace ubytování v noclehárně na okresní nebo krajské úrovni 

• Zřízení on-line dokumentu pro sociální pracovníky 

 

Cíl č. 10: Změna pohledu na osoby v oddlužení 

• Bývaly dluh nehraje roli při uspokojování žádostí o přidělení městského bytu 

 

Cíl č. 11: Realizace preventivních vzdělávacích programů na SŠ a SŠ 

 

Cíl č. 12: Vytvoření terénního multidisciplinárního týmu působícím na území okresu ve 
složení 

• Pedopsychiatr 

• Pedopsycholog 

• Peer / Rodič peer 

• Sociální pracovník 

• Terapeut 

 

Cíl č. 13: Zvedení lékařské péče pro lidi bez domova 

• Medici na ulici 

 

 


