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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou první komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
v mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Svazek
obcí
„Mikroregion
Valašskomeziříčsko – Kelečsko“ oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v
současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává ze 16 obcí s rozlohou asi 230 km2.
Hlavním posláním Mikroregionu je koordinovat hospodářský, kulturní a sociální rozvoj
obcí a měst na jeho území.
Komunitní plán sociálních služeb mikroregionu je z tohoto hlediska zásadním
dokumentem. Jeho význam vzrůstá zvláště v dnešní době, kdy se všichni poskytovatelé
bez výjimky potýkají se zcela fatálním nedostatkem finančních prostředků, potřebných
pro svoji činnost. Stávající legislativa navíc tento stav neřeší, ale spíše komplikuje. I z
tohoto důvodu velmi děkuji celému realizačnímu týmu za práci, kterou při vytváření
Komunitního plánu odvedl.
Věřím, že tento významný počin, kterým vydání komunitního plánu bezpochyby
je, povede ke zlepšení celkové situace v oblasti sociálních služeb v mikroregionu. Za
naše město mohu prohlásit, že se k další společné práci v této oblasti rádo a v plném
rozsahu připojí.
Jiří Částečka,
předseda Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčko-Kelečsko, starosta města
Valašské Meziříčí
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Vážení spoluobčané,
s radostí a velkým zadostiučiněním konstatuji, že první komunitní plán sociálních a
souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na léta 2012-2016 je
zpracován a je k dispozici právě vám, občanům našich měst a obcí.
Na zpracování dokumentu se více než rok podílel téměř devadesátičlenný tým
zástupců obcí, měst, poskytovatelů, ale i uživatelů sociálních a souvisejících služeb a
dalších lidí, kterým není lhostejné, jak se v našem regionu žije a bude žít rodinám,
dětem a mládeži, lidem se zdravotním postižením, seniorům a lidem v obtížné životní
situaci a dalším. Všem jim patří náš velký dík.
Jsem přesvědčen, že právě místní lidé nejlépe vědí, co potřebují, a často dokáží
nalézt nejvhodnější řešení, ať jde o oblast sociální, zdravotní či o oblast prevence a
eliminace sociopatologických jevů.
Zvláštní poděkování patří všem pracovníkům organizací poskytujících sociální a
související služby v našem regionu. Jejich práce není lehká, ale je velmi potřebná, a přes
všechny dnešní potíže věřím, že také naplňující. Chtěl bych jim popřát hodně odhodlání
a odvahy a ujistit je, že pro podporu neziskových organizací v této oblasti udělám vše,
co bude v mých silách.
MUDr. Miroslav Krchňák,
místostarosta města Valašské Meziříčí
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1. Úvod
Než Vám představíme cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních a souvisejících
služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období let 2012 až 2016 (dále jen 1.
komunitní plán mikroregionu), rádi bychom zmínili, že tento dokument vznikl v rámci
projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb
v regionu
Valašskomeziříčsko
a
Kelečsko“,
(registrační
číslo
projektu
CZ.1.04/3.1.03/65.00042), financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky. Pořizovatelem dokumentu je Svazek obcí Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko.
Svazek obcí mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko je název dobrovolného svazku
obcí ORP Valašské Meziříčí. Jak uvádí na svém oficiálním webu www.meziricsko.cz, jedná
se jmenovitě o obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka,
Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a
Zašová. Ty měly k 31. 12. 2010 celkově 42 178 obyvatel a zaujímají rozlohu kolem
229,7km2. Toto sdružení bylo založeno v roce 2001 za účelem společné koordinace ve věcech
týkajících se hospodářského, sociálního a kulturního života obcí. Díky nutnosti koordinovaně
a systematicky řešit problematiku sociálních a zdravotních potřeb lidí žijících v mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále označován i jen jako mikroregion) vznikla myšlenka
přenést metodu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb, která se již
osvědčila ve Městě Valašské Meziříčí, i do ostatních obcí mikroregionu.
Tak se dostáváme k projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a
souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“. Ten definuje základní kroky
nutné k úspěšnému zavedení komunitního plánování v mikroregionu. Kromě vytvoření
fungující organizační struktury komunitního plánování a podpůrných nástrojů, jakým je
například elektronický katalog sociálních a souvisejících služeb, bylo jedním
z nejdůležitějších úkolů projektu vytvořit 1. Komunitní plán mikroregionu. Záměrem všech,
kteří na vzniku tohoto plánu spolupracovali, bylo citlivě a přesně zachytit skutečné potřeby
lidí žijících v této oblasti, ať se jedná o seniory, lidi se zdravotním postižením, osoby
v krizové životní situaci, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby ohrožené sociopatologickými
jevy či k těmto jevům inklinující, nebo zkrátka každého člověka, protože každý bez výjimky
potřebuje preventivně chránit své zdraví. Na druhou stranu bylo nutné zohlednit okolnost, že
ne všechny problémy lze uspokojivě vyřešit během krátké doby let 2012 až 2016. Proto bylo
vždy stanoveno, jaké fáze řešení je možné v uvedeném období dosáhnout.
V dalších kapitolách tohoto dokumentu získáte základní informace o podstatě
komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb (dále označováno také jen jako
komunitní plánování), jeho účastnících, jejich vzájemné provázanosti a procesech, ke kterým
uvnitř komunitního plánování dochází. Dále bude popsáno, kdo a jak se do něj na
Valašskomeziříčsku a Kelečsku zapojil. Dozvíte se, na základě jakých informací a jakými
metodami jednotlivé pracovní týmy připravovaly 1. Komunitní plán sociálních a souvisejících
služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečska pro období let 2012 až 2016. Následně
získáte stručnou instruktáž, jak pracovat s jeho cíli a opatřeními a jak chápat údaje v nich
uvedené. V závěrečné a nejdůležitější části naleznete znění jednotlivých cílů a opatření. Těmi
budou vytýčeny směry péče o potřeby občanů zdejšího regionu v příštích několika letech.
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2. V čem spočívá komunitní plánování
2.1 Podstata komunitního plánování a jeho principy
Jak uvádí úvodní kapitoly 1. Komunitního plánu města Valašské Meziříčí pro období
2008 – 2010, pojem „komunitní plánování“ v sobě ukrývá současně přístup i proces. Ty
hledají odpověď na otázku: Jak pracovat s komunitou při hledání a realizaci co nejlepšího
uspokojování jejích potřeb. Podstata této metody spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci
všech, kterých se daná oblast nebo téma dotýká. Předpokládá, že lidé žijící na určitém místě
nejlépe vědí, co sami potřebují, a mnohdy jsou s to nalézt i nejvhodnější řešení.
Komunitní plánování je založeno na několika důležitých principech:
 Posílení principu občanské společnosti, který vede k širokému zapojení
poskytovatelů sociálních, souvisejících a dalších služeb a jejich uživatelů a veřejnosti
do procesů a rozhodování, které obvykle vykonávají především úřady – samosprávy.
Ačkoli jednotliví účastnící mohou vykonávat poněkud odlišné úkoly a disponují
různorodými zdroji, jsou si všichni rovnocennými partnery.
 Bez uživatelů nelze komunitně plánovat – uživatelé mají nesporně právo ovlivnit
poskytované služby, protože ty zasahují nejvíce právě do jejich životů.
 Cílem je shoda, nikoli prosadit převažující názor – v komunitním plánování není
přípustné, aby silnější účastníci potlačili ty, kteří jsou v názorové menšině. Jedinou
správnou cestou je hledat úplnou shodu. Rozhodovat pomocí hlasování je zcela krajní
možnost, která odhaluje slabinu v komunikaci a neschopnost najít nebo přistoupit na
vhodné řešení.
 Vše je veřejné – komunitní plánování se jednak zabývá veřejným věcmi, ale také se
stává pro veřejnost transparentní procesem. Informace o dění a plánech uvnitř
komunitního plánování jsou veřejnosti pravidelně předávány.
 Každý má právo vyjádřit svůj názor a ostatní s ním mají nakládat seriózně a
s vážností.
 Komunitní plán a proces komunitního plánování jdou ruku v ruce a nelze se bez
jednoho ani druhého obejít.
 K jednotlivým tématům je potřeba se opětovně vracet.
 Proces komunitního plánování umožňuje nalézat a využívat nové lidské i finanční
zdroje.
 Nemusíme troškařit, ale nesmíme zapomenout na rozumnost - při stanovení šíře
zaměření komunitního plánování není potřeba spokojit se pouze s několika málo cíli,
pokud jsou skutečné potřeby větší, je ale nutné vzít v potaz reálné technické, lidské i
finanční zdroje, které jsou nebo budou k dispozici, a tomu uzpůsobit intenzitu a rozsah
plánovaných aktivit.
 Analýzy, statistiky a normy mohou sice pomoci lépe plánovat, ale nikdy nenahradí
přání lidí žijících v dané lokalitě.

2.2

Účastníci komunitního plánování obecně a v mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko

Komunitní plánování obecně probíhá ve třech vzájemně propojených rovinách:
 politická rovina, která je tvořena zadavateli plánu, tedy politickým vedením obcí,
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 odborná rovina, zde pracují poskytovatelé služeb a jiní odborníci. Těmi jsou hlavně
nestátní neziskové organizace a organizace zřizované obcemi nebo soukromými
subjekty. Souhrnně je můžeme označovat názvem poskytovatelé a
 uživatelská rovina, ve které fungují uživatelé a veřejnost.
K těmto hlavním členům „mužstva“ komunitního plánování (zadavatelé – poskytovatelé
– uživatelé) je velmi vhodné přizvat ke spolupráci co možná nejširší okruh dalších účastníků
(např. zástupce zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů, experty, zástupce škol, zástupce
úřadů práce a dalších úřadů a institucí, policie apod.)
Nyní je vhodný okamžik zabývat se krátce spektrem účastníků komunitního plánování
sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Zkušenostmi
prověřený postup spolupráce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů se zde samozřejmě také
uplatnil. Mezi osobami přímo zapojenými do komunitního plánování jsou představitelé obcí,
ať se jedná přímo o špičku politické reprezentace, úředníky nebo členy sociálních výborů.
Většina poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu dlouhodobě delegují
své pracovníky do komunitního plánování, některé organizace jsou zastoupeny přímo svými
řediteli. Na straně uživatelů se procesu účastní osoby v seniorském věku, lidé se zdravotním
postižením nebo osoby o ně pečující, maminky na mateřské dovolené a další. Do procesu byl
přizván také zdejší úřad práce, významní zaměstnavatelé v mikroregionu. Do budoucna se
počítá s co největším zapojením všech dříve zmíněných skupin a také dalších organizací,
které svým působením značně ovlivňují život v regionu.
Pokud bychom detailněji zmínili zapojení obcí mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko jako takových, tak míra zapojení přirozeně závisela na jejich organizačních a
personálních možnostem. Přímo (tedy vysláním svého zástupce) se do komunitního plánování
zapojila polovina obcí, a to Valašské Meziříčí, Zašová, Velká Lhota, Kelč, Oznice, Choryně,
Lešná a Střítež nad Bečvou. Všechny obce spolupracovaly s pracovními skupinami při
mapování potřeb svých obyvatel, poskytly součinnost při pořizování analýz a zapojily se do
připomínkování návrhu komunitního plánu mikroregionu.
2.3 Organizační struktura komunitního plánování v mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko
Zapojení velkého počtu subjektů se širokým spektrem zaměření si žádá dobrou
organizaci. V našem případě se organizační uspořádání neboli organizační struktura skládá z:
- pracovních skupin,
- manažerského týmu,
- nadoborové skupiny pro dohodu,
- Rady Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a
- Valné hromady Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
 Pracovní skupiny realizují opatření týkající se určité cílové skupiny nebo skupin.
Samy si vytvářejí plán práce, podle potřeb a možností monitorují a zjišťují informace
nutné pro své fungování apod. Každá pracovní skupina má svého vedoucího –
manažera.
 V komunitním plánování mikroregionu vzniklo celkem 6 těchto týmů, a to:
 Senioři,
 Lidé se zdravotním postižením,
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Rodina, děti, mládež,
Lidé v krizi a nouzi,
Prevence sociopatologických jevů,
Podpora zdraví.

 Manažerský tým je složen z manažerů jednotlivých pracovních skupin, gestora za
sociální oblast města Valašské Meziříčí, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského
úřadu ve Valašském Meziříčí a dalších odborníků ze sociálně zdravotní oblasti.
Posláním manažerského týmu je komplexně sledovat celý záběr zdejšího komunitního
plánování, to znamená zastřešovat činnost všech pracovních skupin, mít přehled o
aktuálním dění v sociální oblasti na úrovni měst a obcí Valašskomeziříčska a
Kelečska, Zlínského kraje a dotčených ministerstev. Podle potřeby spolupracuje se
subjekty zapojenými do komunitního plánování nebo jej nějak ovlivňující a
koordinuje jejich činnost.
 Nadoborová skupina pro dohodu sestává ze zástupců politického vedení obcí
mikroregionu a místních významných organizací. Jejich úkolem je potvrzovat
případně doplňovat priority komunitního plánování, tedy to, na jaké cíle se bude
soustředit.
 Rada Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko je politický orgán
tvořený zástupci některých obcí mikroregionu. Sehrává spíše technickou úlohu
v realizaci projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a
souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“, (rozhoduje o výběru
dodavatelů zakázek plánovaných v projektu, schvaluje pomocné dokumenty, jako jsou
statuty pracovních skupin apod.)
 Valná hromada Svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko sestává
ze všech starostů obcí mikroregionu. Po schválení 1. komunitního plánu mikroregionu
tímto nevyšším politickým orgánem bude dokument platný pro všechny obce
mikroregionu.
Organizační struktura je graficky zachycena v následujícím schématu:
Valná hromada Svazku obcí
Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko
Nadoborová skupina
pro dohodu

Rada Svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Manažerský tým
Pracovníplán
skupiny
2.4 Co je to komunitní
a proč je potřebný
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2.4 Co je to komunitní plán a proč je potřebný
Komunitní plán je psaný dokument, oficiálně schválený politickým vedením obcí, pro
jejichž území byl vypracován. Přibližuje, jaké skupiny obyvatelstva jsou v dané lokalitě
znevýhodněny, ohroženy sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Shrnuje, jakými
problémy v sociální oblasti tito lidé strádají a co potřebují. Popisuje, co hraje v jejich
prospěch (například kvalitní síť sociálně zdravotních služeb, vstřícný přístup úředníků,
dostatečné pokrytí vzdělávacími institucemi…), ale také definuje, co jim život komplikuje
(kupříkladu vysoká bariérovost budov, komunikací a dopravních prostředků, nefunkčně pojatá
městská hromadná doprava…). A na základě pochopení stávajícího stavu se všemi fakty,
mínusy a plusy vytváří jasnou vizi a plán, jakými opatřeními by mohla být v horizontu
několika příštích let současná situace zlepšena.
Komunitní plán tedy:
 pojmenovává problém nebo potřebu,
 navrhne přehledný soubor řešení neboli opatření,
 řekne, kdo a jak by se měl do řešení zapojit,
 přibližně vyčíslí, kolik finančních prostředků bude zapotřebí a z jakých zdrojů by
mohly být získány,
 odhadne, kolik lidí opatření využije a
 popíše, jaký dopad jeho realizace přinese.
Komunitní plán je zcela klíčový pro dlouhodobou koordinaci snah účastníků komunitního
plánování a slouží jako podklad pro jejich rozhodování. Má nezastupitelnou úlohu při
získávání finančních zdrojů – v případě žádosti o podporu záměru obsaženého v komunitním
plánu slouží jako potvrzení, že tento záměr je opravdu potřebný.
2.5 Co lze a co nelze očekávat od komunitního plánování
Komunitní plánování je moderní, vysoce efektivní metoda. Podporuje lidská práva a
důstojnost, vnímá realitu takovou, jaká skutečně je, a prosazuje účinná řešení. Úzká
spolupráce mezi účastníky komunitního plánování umožní efektivní sdílení informací o
poptávce i nabídce služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o
právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci v sociálně zdravotní
oblasti. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním
vyloučením, plynulejší a kvalitnější práce poskytovatelů a lepší hospodaření i rozhodování
obcí.
Ačkoli lze plným využitím veškerého potenciálu komunitní spolupráce dosáhnout často
překvapivě dobrých výsledků, je nutné si uvědomit, že sebepromyšlenější komunitní plán,
sebevstřícnější obce, sebeobětavější poskytovatelé a sebeaktivnější uživatelé nemohou
zaručit, že se podaří naplnit komunitní plán v té míře, jak bylo plánováno. Vždy existuje
riziko, že vnější okolnosti, jako třeba zásadní legislativní změny, finanční krize a další vlivy
mohou plnění některých opatření zpomalit, a tedy prodloužit dobu nutnou k jejich dovršení.
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3. První komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Následující kapitola přibližuje první komunitní plán mikroregionu pro léta 2012 až 2016,
a to z pohledu jeho pojetí, procesu vzniku a podkladů, na jejichž základě byl navržen.
3.1 Pojetí
Pro vznik první komunitního plánu mikroregionu byly prvotním impulsem potřeby
obyvatel Valašskomeziříčska a Kelečska. Na ně reagují služby a ty jsou vykonávány
konkrétními organizacemi. Primárním cílem tohoto komunitního plánu není samotná podpora
fungování organizací a institucí v mikroregionu, ale uspokojování potřeb lidí zde žijících.
Poskytování služeb a existence jejich poskytovatelů jsou sice nezbytné, leč plně podřízené
potřebám cílových skupin.
Jak bylo již dříve zmíněno, důležitými aspekty ovlivňujícími schopnost provést navržená
opatření, jsou především finanční prostředky, legislativní a technické normy apod. Ty mohou
v některých případech zpomalit průběh uskutečňování plánované aktivity do té míry, že by
nebylo realistické předpokládat, že dané opatření bude do roku 2016 provedeno v potřebném
rozsahu. K tomu bylo při přípravě tohoto plánu přihlíženo, a tak je u vybraných opatření
zamýšleno uskutečnit jen část potřebných úkonů s tím, že plné provedení opatření proběhne
podle okolností co nejdříve po roce 2016.
Komunitní plán je zaměřen na šest hlavních oblastí péče, a to:
 Seniory,
 Lidi se zdravotním postižením,
 Lidi v krizi a nouzi,
 Rodinu, děti a mládež,
 Prevenci sociopatologických jevů a
 Podporu zdraví.
Opatření mohou mít tyto formy:
- poskytování sociální služby,
- poskytování související nebo jiné služby,
- provedení jednorázové investiční aktivity,
- uskutečnění osvětové aktivity (kampaně, používání informačních letáků, osvěta
v mediích apod.),
- zavedení organizačních opatření zvyšující funkčnost komunitní plánování,
- další mapování potřeb cílových skupin aj.
Rozsah plánovaných aktivit může být pojat jako:
- udržení stávajícího rozsahu těch aktivit, které probíhají v dostatečné míře,
- rozšíření rozsahu tam, kde jsou potřeby cílové skupiny pokryty zatím plně,
- vytvoření nové služby, akce apod. pokud je potřebná, ale dosud vůbec nerealizovaná,
- nebo nalézt krizové řešení. V současné době jsou zvláště sociální služby
v mikroregionu ohroženy kritickým nedostatkem finančních prostředků na jejich
provoz. Některá opatření proto spočívají v hledání krizového řešení, tedy jak k pokrytí
části potřeb využít i komerční, svépomocné a dobrovolnické aktivity.
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Komu jsou navržená opatření určena:
- přímo cílovým skupinám (např. programy na podporu zdraví seniorů),
- účastníkům komunitního plánování, (například organizační opatření na zlepšení práce
pracovních skupin),
- soukromým subjektům (třeba snížení bariérovosti, podpora sdílených úvazků ve
firmách; subjekty obdrží potřebné informace, podněty a spolupráci, ale zapojení nebo
nezapojení se do aktivity záleží výhradě na jejich rozhodnutí).
Realizátorem opatření jsou většinou poskytovatelé sociálních, souvisejících a dalších
služeb, vedení obcí mikroregionu a členové komunitního plánování.

3.2 Metodika vzniku
Do příprav 1. komunitního plánu mikroregionu se zapojily všechny části organizační
struktury komunitního plánování.
 Pracovní skupiny definovaly své cílové skupiny a okruhy jejich potřeb. Na základě
získaných údajů o současném stavu, záměrech obcí a potřebách cílových skupin
navrhly základní rysy možných opatření. Ta byla dále rozpracována – byly
doplňovány údaje o nákladech, finančních zdrojích, předpokládaném počtů účastníků
nebo klientů apod. Podle potřeby probíhaly intenzivní konzultace s veškerými
relevantními organizacemi i jednotlivci, což bylo nutné pro zajištění efektivity a
přesnosti opatření.
 Manažerský tým koordinoval metodiku a postup prací. Velmi pracné a časově
náročné bylo především sjednotit technické parametry výstupů pracovních skupin,
vytipovat společná opatření a celkově dopracovat znění výstupů komunitního plánu
pro jednotlivé oblasti péče.
 Role Nadoborové skupiny pro dohodu spočívá v potvrzení priorit opatření
komunitního plánu a poskytnutí zpětné vazby týmu, případně vlastních podnětů
k doplnění navržených aktivit.
3.3 Podklady nutné pro plánování
Během vytváření dokumentu byla používána celá řada informačních zdrojů, které
postupně vytvářely obraz života na Valašskomeziříčsku a Kelečsku, potřeb zdejších obyvatel
a současné nabídky a poptávky jejich pokrytí. Mezi tyto zdroje údajů patří zejména:
- vlastní znalosti prostředí - zdrojem byli samotní účastníci komunitního plánování,
- dotazníková šetření provedená jednotlivými pracovními skupinami pro zmapování
aktuálního stavu a potřeb v obcích mikroregionu,
- webové stránky mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a jednotlivých obcí,
- analýzy pořízené Svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
v rámci projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících
služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“
- Analýza
bezbariérovosti
Valašskomeziříčsko-Kelečsko,
12

a
mobility
která potvrdila

v mikroregionu
téměř 100 %

bariérovost veřejných budov, budov společenského života, chodníků,
vlakových a autobusových nádraží i zastávek apod.
- Studie využitelnosti prostor (objektů)
optimalizaci poskytování sociálních služeb,

v mikroregionu

pro

- SWOT analýzy pracovních skupin a manažerského týmu,
- analýzy a dokumenty pořízené Zlínským krajem
- Závěrečná zpráva o zjištění potřeb obyvatel ve vztahu k sociálním
službám za ORP Valašské Meziříčí (pořízeno v rámci Analýzy
informovanosti obyvatel o sociálních službách a zjištění jejich potřeb ve
vztahu k sociálním službám, včetně zjištění potřeb stávajících uživatelů
sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou působností na
území Zlínského kraje),
- Závěrečná zpráva o zjištění informovanosti obyvatel ve vztahu k
sociálním službám za ORP Valašské Meziříčí (pořízeno v rámci
Analýzy informovanosti obyvatel o sociálních službách a zjištění jejich
potřeb ve vztahu k sociálním službám, včetně zjištění potřeb stávajících
uživatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích s rozšířenou
působností na území Zlínského kraje),
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro
období 2012 až 2014,
- strategické dokumenty pořízené Městem Valašské Meziříčí:
- Plán prevence kriminality Města Valašské Meziříčí na léta 2012 –
2015,
- Jak jsme zdraví ve Valašském Meziříčí – Analýza a vyhodnocení
základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské
Meziříčí.
Dále budou přiblíženy základní socioekonomické ukazatele regionu, Závěrečná zpráva o
zjištění potřeb obyvatel ve vztahu k sociálním službám za ORP Valašské Meziříčí a SWOT
analýzy pracovních skupin a manažerského týmu komunitního plánování.
3.3.1 Socioekonomické ukazatele
Mezi socioekonomické ukazatele, které byly použity jako podpůrný argumentační a
informační zdroj, patří počet a věková skladba obyvatel mikroregionu a data o
nezaměstnanosti k 31. 12. 2011. Viz tabulku č. 1 a 2.
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Tabulka č. 1: Počet a věková skladba obyvatel mikroregionu (podle jednotlivých obcí)
Věková skladba
obyv. v absolutních hodnotách
0 -14 let
15-64 let
Nad 65 let

Věková skladba
obyvatelstva v %
0 -14 let
15 - 64 let
Nad 65 let

Obec

Počet obyvatel
v r. 2010

Branky

940

171

648

121

18,2%

68,9%

12,9%

Choryně

724

119

513

92

16,4%

70,9%

12,7%

Jarcová

782

111

566

105

14,2%

72,4%

13,4%

Kelč

2683

461

1862

360

17,2%

69,4%

13,4%

Kladeruby

427

59

306

62

13,8%

71,7%

14,5%

Kunovice

623

89

434

100

14,3%

69,7%

16,1%

Lešná

1981

303

1416

262

15,3%

71,5%

13,2%

Loučka

755

104

538

113

13,8%

71,3%

15,0%

Miklůvka

715

116

488

111

16,2%

68,3%

15,5%

Oznice

415

63

285

67

15,2%

68,7%

16,1%

Podolí

234

42

163

29

17,9%

69,7%

12,4%

Police

568

84

399

85

14,8%

70,2%

15,0%

Střítež
Valašské
Meziříčí

840

127

561

152

15,1%

66,8%

18,1%

27071

3899

18720

4452

14,4%

69,2%

16,4%

Velká Lhota

478

81

318

79

16,9%

66,5%

16,5%

Zašová

2942

434

2097

411

14,8%

71,3%

14,0%

Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka č. 2: Nezaměstnanost v mikroregionu k 31. 12. 2011 (podle jednotlivých obcí)
EAO
ORP
Valašské
Meziříčí

podíl
na
celkem
obyv.
celkem

12/31/2011
ženy

celkem

ženy

dos c

dos ž

MN c MN ž

ZP

50+

5 měs

VM

Branky

403

42,9%

179

69

33

66

31

16,4

17,3

5

15

43

0

Choryně

344

47,5%

160

40

20

40

20

11,6

12,5

2

11

20

0

Jarcová

382

48,8%

169

32

15

31

14

8,1

8,3

3

10

18

0

Kelč

1286

47,9%

562

123

60

121

59

9,4

10,5

9

32

66

0

Kladeruby

201

47,1%

87

13

7

13

7

6,5

8,1

2

3

8

0

Kunovice

318

51,0%

142

23

12

22

12

6,9

8,5

4

5

13

0

Lešná

965

48,7%

428

94

46

94

46

9,7

10,8

11

19

48

3

Loučka

375

49,7%

165

39

20

39

20

10,5

12,1

3

9

21

0

Mikulůvka

335

46,9%

150

33

14

32

13

9,6

8,7

5

9

18

0

Oznice

183

44,1%

84

7

2

7

2

3,8

2,4

1

2

4

2

Podolí

113

48,3%

41

15

10

15

10

13,3

24,4

3

3

7

0

Police

268

47,2%

116

30

15

30

15

11,2

12,9

2

9

17

0

Střítež nad

371

44,2%

150

41

17

41

17

11,1

11,3

8

12

20

0

14

Bečvou
Valašské
Meziříčí

14044

51,9%

6459

1403

681

1371

663

9,8

10,3

130

339

806

132

Velká Lhota

193

40,4%

85

22

12

22

12

11,4

14,1

1

3

12

0

Zašová

1342

45,6%

626

130

60

124

58

9,2

9,3

14

29

74

3

Celkem

21123

50,1%

9603

2114

1024

2068

999

158,5

181,5

203

510

1195

140

Zdroj: Statistika krajského pracoviště Úřadu práce ve Zlíně
Vysvětlivky:
EAO

ekonomicky aktivní obyvatelstvo - (ze sčítání lidu v r. 2001)

EAO

ekonomicky aktivní obyvatelstvo - ženy (ze sčítání lidu v r. 2001)

celkem

počet evidovaných uchazečů celkem

ženy

počet evidovaných žen

dos c

počet dosažitelných uchazečů

dos ž

počet dosažitelných žen

MN c

míra nezaměstnanosti (v %) = počet dosažitelných uchazečů/EAO*100

MN ž

míra nezaměstnanosti žen (%) = počet dosažitelných žen/EAO žen * 100
počet evidovaných osob se zdravotním postižením

ZP
50 +

počet evidovaných uchazečů nad 50 let věku

5 měs

počet evidovaných uchazečů s evidencí nad 5 měsíců

VM

počet volných pracovních míst

3.3.2 Závěrečná zpráva o zjištění potřeb obyvatel ve vztahu k sociálním službám za
ORP Valašské Meziříčí
Analýza Zlínského kraje zaměřená na zjištění potřeb obyvatel byla vypracována jednotlivě
pro každou obec s rozšířenou působností a zaobírala se 4 cílovými skupinami, a to:
- seniory,
- osobami se zdravotním postižením,
- rodinami s dětmi a
- osobami ohroženými sociálním vyloučením.
V rámci šetření uskutečněného v ORP Valašské Meziříčí bylo zjištěno následující:
U cílové skupiny SENIOŘI byly potvrzeny tyto problémy:
 Zhoršený zdravotní stav - osoba není schopna se o sebe postarat, má pohybové
problémy, je invalidní, málo samostatná v základních lidských činnostech, pociťuje
úbytek sil, přibývání nemocí a trpí sníženou pohyblivostí aj.,
 Sociální vyloučení – v důsledku odloučení od děti a vnoučat, které nemají pro
prarodiče čas a považují za přítěž, samota a izolace, konflikty s příbuznými, aj.,
 Finanční situace - nízké důchody, vysoké ceny léků, poplatky, zdražení nájemného,
rozpočet domácnosti sestává pouze z 1 důchodu aj.
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Dotázaní senioři navrhovali následující řešení:
 Zhoršený zdravotní stav - zlepšit zdravotní a lékařskou péči.
 Sociální vyloučení – zapojit více lidí a prostředků do péče o seniory a akcí a
programů pro ně.
 Finanční situace - zvýšit důchody, omezit poplatky, poskytovat seniorům více
příspěvků.
U LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM průzkum ukázal, že:
 Počet osob se zdravotním postižením se bude v budoucnu zvyšovat.
 Hlavně aktivním osobám se zdravotním postižením schází služby podporující jejich
zapojení do běžného života (chráněné bydlení, dílny…).
 Pasivní, starší osoby, které potřebují celodenní péči, upřednostňují pobyt v domovech
pro osoby se zdravotním postižením nebo stacionářích.
 Značné nesnáze vznikají v důsledku nízké bezbariérovosti v regionu.
 Služby pro lidi se zdravotním postižením jsou někdy finančně nedostupné atd.
Autoři analýzy pro tuto oblast navrhují:
 Nadále posilovat chráněné bydlení a podporovat další terapeutické dílny pro osoby se
zdravotním postižením, a tak je podporovat k samostatnosti.
 Vybudovat kluby, kontaktní místa pro setkávání, volnočasové aktivity a také nabízející
sociálně poradenské služby pro osoby se zdravotním postižením.
 Zvýšit bezbariérovost v regionu.
OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
 Je různorodá cílová skupina. (V našem mikroregionu se touto oblastí zabývá pracovní
skupina Lidé v krizi a nouzi.) U jednotlivých osob se kombinují jednotlivé životní
„hrozby“ – bezdomovectví, závislost na návykových látkách, nezaměstnanost aj. Tito
lidé vítají spíše pobytové služby, které jim poskytují zázemí.
 Potvrzuje se, že problémy spojené se závislostmi (drogy, alkohol, automaty…) je lepší
řešit v začátku než se zaměřovat na sociální služby spojené s řešením rozvinutého
problému.
Autoři analýzy navrhli:
 Zaměřit se na pobytové služby (hlavně na azylové domy a noclehárny).
 V rámci možností podporovat opatření v budování a rozšiřování kapacit levných
forem „sociálního“ bydlení.
 Zaměřit se na zajištění a propagaci základního a odborného sociálního poradenství.
 Podporovat u cílové skupiny jejich zájem o práci pro obec.
 Vybudovat kontaktní centrum, které by sloužilo jako k informování tak ke sdružování
(předávaní informací o terapiích, možnost terapie přímo v centru apod.).
 Klást důraz na práci terénních pracovníků, kteří mohou na mnoho problémů reagovat
ještě v počátečním stádiu.
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RODINA S DĚTMI
 Je obvykle ohrožena patologických chováním rodičů a finančními problémy. Rodiny
preferují spíše služby sociálního poradenství. Podstatné je pro ně především mít
dostatek informací o řešení obtížných situací a mít k dispozici specialisty na konkrétní
problémy (manželské a rodinné poradny).
 Terénní služby by měly být zaměřené především na děti, zatímco pobytové zařízení
(azylové domy pro matky s dětmi) spíše pro dospělé.
 Mnoho rodin si svoji situaci začne připouštět, až když se stane krizovou, a proto je
nezbytné provádět osvětu o možnostech využívání sociálních služeb. V analýze se
jasně vyprofiloval také jistý psychologický aspekt, totiž že rodiny se zdráhají a stydí o
svých potížích mluvit, což může být překonáno vhodně nastavenou komunikační
strategií s těmito rodinami.
ORP Valašské Meziříčí bylo doporučeno:
 Zaměřit se na problém informovanosti, zvýšit ochotu ke spolupráci, překonávat u
některých rodičů neochotu spolupracovat při řešení problémů.
 Vybudovat azylový dům.
 Zajistit odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi.

3.3.3 SWOT analýzy pracovních skupin a manažerského týmu
Pořízení SWOT analýz pro jednotlivé pracovní skupiny a manažerský tým bylo nutné
z hlediska pojmenování co nejširšího záběru aspektů ovlivňujících prostředí komunitního
plánování sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Zmapovány byly vnější i vnitřní vlivy, silné i slabé stránky. Díky tomu je patrné, co je možné
využít k prospěchu komunitního plánování a cílových skupin, a tedy jaké stránky je vhodné
dále podporovat. Také vyplynuly některé hrozby a nedostatky, kterým čelíme a budeme čelit,
a ty, pokud je to možné, je vhodné nějakým způsobem utlumovat a odstraňovat.
Při provedení každé SWOT analýzy mohli přítomní účastníci navrhovat „položky
seznamu“, poté vybírali vždy po pěti položkách ze silných a slabých stránek, hrozeb a
příležitostí a číslováním určili jejich závažnost. Z celkového součtu bodů bylo pak sestaveno
pořadí významnosti jmenovaných aspektů. Číslo jedna znamená největší důraz a význam, se
zvyšující se hodnotou číslice se závažnost položky snižuje. Na položky se stejnou číslicí byl
kladen stejný důraz, naopak, pokud nejsou číslovány, zvýšený význam jim nebyl účastníky
připsán.
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Pracovní skupina Senioři

-

silné stránky

slabé stránky

Spolupráce organizací poskytující sociální
služby.

1.

Nejasnost o poskytovaných službách pro
seniory.

2.

Existence hospice.

2.

Chybí odlehčovací péče pro seniory v terénu.

3.

Kvalitní a odborné služby.

3.

Chybí dům s pečovatelskou službou.

4.

Služby zaměřené na osoby s demencí.

4.

Nasycenost domů pro seniory.

5.

Klub důchodců.

5.

Bariérová místa pro setkávání seniorů.

6.

Dobrá práce dobrovolníků (ADRA).

5.

Nedostatek školených vedoucích skupin.

6.

Besedy s důchodci.

6.

Chybí konkurence mezi sociálními službami.

6.

Rozvoj domácí paliativní péče.

1.

Vnitřní

+

7. Vzájemná
skupiny.

spolupráce

členů

pracovní



Charitní šatník.



Cvičení pro seniory.



Preventivní aktivity (např. Dny zdraví,
Městská policie atd.)



Výchova vedoucích skupin.

vnější

příležitosti

rizika

1.

Zájem Valašského Meziříčí komunitě
plánovat.

1.

Nedostatečné finance – negativní výhled.

2.

Nedostatečná bezbariérovost.

2.

Zájem obcí a měst o pokrytí sociálních
služeb.

3.

Zvyšování DPH.

3.

Možnost využití grantů a fondů EU.

3.

Nekompetentní rozhodnutí MPSV ve vztahu
k poskytovatelům soc. služeb.

4.

Zaměstnanci MěÚ
v terénní práci.

3.

Špatná informovanost odborné veřejnosti o
soc. a zdrav. službách.

5.

Návaznost terénních služeb na církev.

4.

5.

Podpora služeb ze strany sponzorů.

5.

Existence dobrovolnického centra.

Nedostatečná organizační a řídící práce
v oblasti staveb a technologií, pedagogická
práce.

6.

Velké množství vzdělávacích aktivit pro
pracovníky.

5.

Riziko rušení domova pro seniory – Podlesí.

6.

Dopravní dostupnost.

6.

Dobrá dostupnost lékařské péče.

7.

Nezájem rodin o seniory.



Univerzita 3. věku.

8.



Možnost přijímat a dávat příklady dobré
praxe.

Špatná spolupráce s praktickými lékaři ve
vybraných oblastech.



Špatná propojenost mezi městy a obcemi.



Nedostatek pracovních míst pro osoby ZTP.

Val.

Meziříčí

18

vnitřní

Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením

+

-

silné stránky

slabé stránky

1.

Početnost
klientů/
členů
ve
svépomocných
sdruženích
(např.
SONS).

1.

Nedostatek času na práci (obtížná dostupnost
vzhledem k dalším pracovním a osobním
povinnostem).

2.

Významně se podílíme na destigmatizaci
zdravotního postižení (např. také lidé s
postižením dokáží otevřeněji hovořit o
svých potřebách a omezeních).

2.

Zdravotní postižení občanů – členů PS
(nedostatečná kompenzace ZP, potřeba
pomalejšího tempa práce oproti zdravé
populaci apod.).

3.

Kompetentnost členů PS pro práci v ní
(jak poskytovatelů, tak občanů).

3.

Nedostatečná až chybějící
psychosociální podpora rodin.

3.

Schopnost vyvíjet tlak
pozitivním změnám.

k

4.

Kolísající motivace pro práci v PS (souvisí s
ohroženími popsanými v této SWOT).

4.

Noví členové PS přinášejí nový elán a
sílu.

5.

Špatná informovanost o procesu KPSS mezi
občany, především v obcích mimo VM.

5.

Fungující pracovní skupina.



Slabé zapojení lidí z VM-K.

5.

Zastoupení cílové skupiny v celém
spektru zdravotních postižení.



Nedostatečná
neslyšících.

6.

Návaznost na KPSS (KS).



Web PS jako nástroj komunikace s
velkým potenciálem.

směrem

příležitosti
1.

1.

vnější

2.
3.
4.

napojenost

na

edukace

a

komunitu

rizika

Ochota/ otevřenost veřejnosti (institucí)
k přijetí lidí se ZP, tj. podpora inkluze
lidí se ZP ze strany zdravé populace.
Potenciál legislativy pro podporu
rovných příležitostí lidí se ZP,
především zaměstnávání lidí se ZP.
Angažovanost
občanů
(podněty,
stížnosti).
Realizace konferencí a kulatých stolů.
Podpora VM-K (míněno na úrovni valné
hromady).

1.
2.

3.
4.
5.
5.
5.
6.

7.

7.
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Rušení fungujících, žádaných soc. služeb.
Nedostatek finančních prostředků pro
podporu lidí se ZP (pro poskytovatele
služeb, investice do úprav prostředí apod.).
Bariéry – architektonické, orientační,
dorozumívací (včetně ozvučení, majáčky).
Termíny plnění úkolů PS.
Absence náhradních nebo navazujících
služeb pro klienty zrušených služeb.
Zaměstnavatelé nejsou motivováni k
zaměstnávání lidí se ZP.
Špatná místní dostupnost = nedostatečné
pokrytí veřejnou dopravou (ozvučení MHD).
Odmítání přijetí lidí se ZP do subkomunit
(pracovní
kolektiv,
společenství
lidí
bydlících v jedné ulici apod.)
Alarmující neorientovanost lékařů v
problematice ZP, neochota ke spolupráci s
poskytovateli služeb lidem se ZP.
Nedostatečná propojenost poskytovaných
služeb a aktivit pro lidi se ZP, absence
návazných služeb.

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež

+

-

silné stránky

slabé stránky

1. Z hlediska soc. služeb je celá síť soc.
služeb pro rodiny s dětmi.
2. Funkční mateřská centra.

vnitřní

2. Rozšířená péče o děti se specifickými
potřebami a výchovnými problémy.
3. Z hlediska rodin podchycená
problematika od školního věku.

romská

4. Spolupráce soc. služeb s OSPOD.
4. Dostatek volnočasových aktivit pro děti ve
městech.
5. Funkční klub náhradních rodin.
5. Úzká spolupráce s krajským úřadem a
zařazení do Střednědobého plánu sítě soc.
služeb.
6. Návazná péče pro děti odcházejících z dět.
domovů a náhradní rodinné péče.

1. Předluženost klientů.
2. Bude chybět specializovaná služba pro
náhradní rodiny.
2. Schází rodinná poradna.
3. Chybí sociální byty.
4. Velké množství rodin v provizorním bydlení.
5. Chybí cílená příprava zaměřená na specifické
potřeby předškolních dětí z rodin ohrožených
sociálním vyloučením.
6. Málo míst v mateřských školách.
7. Málo zkrácených pracovních úvazků.
7. Chybí volnočasové aktivity pro děti na
vesnicích.
8. Málo pracovníků na OSPODu.


Krátká pracovní doba mateřských škol.



Velké
množství
ubytoven.



Málo dostupný (chybí) rodinný mediátor,
rodinná mediace.

vnější

příležitosti

drahých

komerčních

rizika

1. Možnost transformace kojeneckého ústavu
na poradenské zařízení pro náhradní
rodinnou péči.
2. Kvalifikovaní sociální pracovníci na ORP
(po reformě).
3. Podpora kraje v oblasti sociálních služeb pro
rodiny.
4. Podpora měst v oblasti soc. služeb pro
rodiny.
4. Krajská rodinná poradna má v koncepci
rozvoj do regionu (mikroregionu).
5. Možnost využití nemovitého majetku obcí
(viz.
Studie
využitelnosti
prostor
v mikroregionu
pro
optimalizaci
poskytovaných služeb).
6. Podpora obcí a měst v oblasti volnočasových
aktivit.
6. Možnost rozvoje mateřských center do
některých obcí.
7. Fondy EU.
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1. Velká finanční zadluženost nízkopříjmových
rodin (skupin)
2. Snadná dostupnost úvěrů
3. Chybí specializované poradenství pro náhradní
rodinnou péči.
4. Chybí pěstounské rodiny zejména na
přechodnou dobu.
5. Finanční gramotnost.
5. Málo pracovní míst.
6. Malý rozdíl mezi minimální mzdou a sociálními
dávkami.
6. Chybí dětský psychiatr.


Změna zákona o příspěvku na bydlení.



Možnost snížení dávek SSP a HN.

Pracovní skupina Lidé v krizi a nouzi

+

-

silné stránky

slabé stránky

1. Snaha o rozvoj (zvyšování kvality služeb
a rozšiřování služeb).

vnitřní

2. Podpora města Valašské Meziříčí.

1. Závislost na vůli donátorů.
2. Nedostatečné financování.

3. Dobré jméno poskytovatelů.

3. Absence azylového domu pro osoby bez
přístřeší.

4. Vzájemná spolupráce poskytovatelů.

3. Chybí sociální byty.

5. Síť služeb ve Val. Meziříčí.

4. Informovanost obcí Mikroregionu VM-K.

6. Vzdělání (odborná úroveň).

5. Poddimenzování
služeb.

 Zapálení poskytovatelé.

personálního

obsazení

 Zkušenosti poskytovatelů.
 Ochota růst.
 Důvěra klientů.
 Tradice.
 Flexibilita.

příležitosti

rizika

1. Provázanost s plány kraje.

1. Není jednotný systém financování.

2. Finanční spoluúčast obcí.

2. Kraj ve Střednědobém plánu soc. služeb
neakceptuje výstupy komunitního plánování.

vnější

3. Další zdroje financování – granty a
fondy EU.
4. Společné setkání poskytovatelů služeb
s představiteli obcí.
5. Možnost
služeb.

propagace

v katalogu

soc.

3. Legislativně nastavené množství byrokracie.
4. Provázanost plánu se systémem financování.
5. Končí podpora z ESF.
5. Legislativa způsobující nárůst klientů.
6. Možnost změn v politice.

 Komunitní plánování.

 Neatraktivní cílová skupina pro sponzory.
 Větší riziko syndromu vyhoření.
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vnitřní

Pracovní skupina Prevence sociopatologických jevů

+

-

silné stránky

slabé stránky

1. Město Valašské Meziříčí je relativně
bezpečné město.
2. Nemáme zásadní problémy
s nepřizpůsobivými občany.
3. Vysoká zasíťovanost službami prevence.
4. Spolupráce sociálních neziskovek.
4. Široká nabídka volnočasových aktivit.
5. Funkční a kvalitní prevence od Městské
policie.

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

 Úspěšná tradice projektu prevence.

Vysoká nezaměstnanost.
Nejednoznačná podpora vedení měst a obcí.
Pracovní příležitosti v obcích mikroregionu
VM-K.
Vandalismus.
Velké množství komerčních ubytoven.
Nedostatečné zmapování potřeb
mikroregionu.
Nejvyšší majetková trestná činnost v okrese
Vsetín.

 Aktivní neziskové organizace v oblasti
prevence.



Fluktuace manažerů prevence kriminality.



Nedostatečně rozvinuté drogové služby.

 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ, SŠ) s úsekem
prevence kriminality.



Nevyužití možností k regulaci hazardu.



Málo bezpečných dětských hřišť.

 Aktivní klub důchodců.
 Silná sportovní základna.
 Absence ghetta.
 Fungující městský kamerový systém.
 Fungující streetwork.

příležitosti

rizika

1. Finance z programu prevence kriminality
z MV ČR.
2. Zdroje financí
ministerstev.

ze

zdrojů

dalších

vnější

3. Dostatečná nabídka vzdělání.
4. Dobrá spolupráce s médii.
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1.

Nedostatek financí.

2.

Vysoká nezaměstnanost v okolí.

2.

VM je důležitý dopravní uzel.

3.

Nevyvinuté služby prevence v okolí.

4.

Změny podmínek na získávání financí.

5.

Nedostatek financí na veřejně prospěšné
práce.

5.

Probíhající sociální reforma.

6.

Velký počet heren.

6.

Personální přetíženost a
obvodních oddělení PČR.



Jsme příhraniční oblast.



Nedostatečná legislativní podpora.



Nedostatečné
trestů.

uplatňování

nedostatečnost

alternativních

Pracovní skupina Podpora zdraví

+

-

silné stránky

slabé stránky

1. Valašské Meziříčí je pokročilé Zdravé
město, dlouholetý člen NSZM ČR.
2. Zájem měst a obcí o podporu zdraví.

vnitřní

3. Odbornost
a
profesionální
přístup
pracovníků v oblasti podpory zdraví i
sociálních služeb.
4. Zájem o zdraví ve veřejnosti.
5. Průřezové téma pro
skupiny.

všechny pracovní

1. Chybí vzdělání sociálních pracovníků i
zdravotníků v oboru podpory zdraví (zdraví je
"jednoduché").
1. Nedostatek finančních prostředků.
2. Špatná informovanost mladých lidí o vztahu
chování a dopadech na zdraví.
2. Ti, co mají zájem a schopnosti pracovat
v oblasti, jsou velmi vytížení.
3. Současný slabší zájem v obcích.

6. Schopnost čerpat dotační prostředky z EU a
jiných zdrojů.

4. Nárůst byrokracie.

7. Téma „Zdraví“ je mediálně atraktivní.
8. Komunitní plán sociálních služeb města
Valašského Meziříčí obsahuje tématiku
podpory zdraví.
9. Schopnost kooperace mezi organizacemi
poskytující služby.

vnější

příležitosti

rizika

1. Zájem veřejnosti o zdraví.
2. Ekonomický tlak může vést k většímu zájmu
o péči o zdraví.
3. Na území města je kancelář NSPZ specializuje se na problematiku, dostupní
odborníci.
4. Spolupráce s médii.
5. Využití potenciálu vzdělaných a zájem
projevujících členů MT a PS - podpora
zdraví je průřezové téma.
6. Možnost zahrnout „Podporu zdraví“ do
různých projektů.
7. Možnost rozšířit řešení problematiky na
mikroregion.

1. Názor části veřejnosti, že zdraví je
"samozřejmost" - není nutné o něj pečovat.
2. Péče o zdraví je v sektoru zdravotnictví
popelkou.
3. Zaostávání ČR v oboru podpory zdraví redukce pracovišť i aktivit.
4. Péče o zdraví není priorita v sektoru sociálních
služeb.
5. Názor části veřejnosti, že zdraví je
"samozřejmost" - mělo by být zdarma.
5. Nedostatek finančních prostředků.
6. Množství aktivit, které se samy deklarují jako
podpora zdraví, nabízí alternativní, neověřené,
neúčinné metody (není EBM – poznání založené
na důkazech).
7. Nedostatek odborníků v jednotlivých obcích.
7. Případná změna politické situace a tím snížený
zájem podporovat aktivity podpory zdraví – 3 b.
8. Vlažný postoj veřejnosti v obcích.
8. Případný "papírový" úspěch projektu plánování
soc. služeb mikroregionu bez reálného dopadu.
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Případný
neúspěch
projektu
sociálních služeb mikroregionu.

plánování

vnitřní

Manažerský tým

+

-

silné stránky

slabé stránky

1. Vzájemná spolupráce organizací
poskytující soc. a související služby a
pracovních skupin.
1. Kvalitní a odborné služby.
2. Zájem města Val. Meziříčí.
2. Velká angažovanost poskytovatelů služeb.
3. Síť volnočasových aktivit ve městech.
4. Poskytovatelé služeb jsou navázání na
krajský plán služeb.
 Dobrá spolupráce s Městskou policií
Valašské Meziříčí.

Schází některé typy služeb – pobytové.
Nízká připravenost mikroregionu na
demografický vývoj.
3. Vysoká zadluženost určitých soc. skupin.
4. Nejednoznačná podpora ze strany měst a obcí.
5. Schází sociální byty.
6. Velké množství drahých komerčních
ubytoven.
7. Nedostatek času osob poskytující služby.
8. Bariérovost prostor.
9. Malá nabídka volnočasových aktivit v obcích.
9. Nedostatek pracovníků na OSPODu.
10. Malá flexibilita při vytváření pracovních
úvazků.
10. Nízké porozumění v oblasti prevence
v obcích.
1.
2.



Rozdílná situace, potřeby a možnosti ve
městech a obcích mikroregionu.



Nedostatečná podpora pečujících rodin.

příležitosti

vnější

1.
2.
2.
3.
4.

5.
5.
6.
7.
8.

rizika

Fenomén společenské odpovědnosti firem.
Fenomén dobrovolnictví.
Kraj definuje síť sociálních služeb.
Sociální pracovníci na úřadě po reformě.
Existence národních sítí a nadregionálních
organizací poskytující metodické, odborné
a koordinační zázemí.
Finance z EU + další vnější finance.
Sociální reforma.
Dobrá spolupráce s médii.
Existence národních konceptů, na které
můžeme navázat.
Dostatečná nabídka vzdělávacích aktivit.

 Existence „Studie využitelnosti prostor
v mikroregionu pro optimalizaci
poskytovaných služeb“.
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9.

Dlouhodobě neudržitelný systém financování
služeb.
Není povědomí o hodnotě i ceně služeb.
Roste předluženost obyvatel.
Sociální reforma.
Nízká finanční gramotnost.
Vysoká nezaměstnanost v regionu.
Stereotyp o samozřejmosti nároku na službu
(zdarma).
Kraj ve střednědobém plánu neakceptuje
výstupy komunitního plánování.
Zvyšující se rozpor mezi požadavky na
kvalitu a možnosti poskytovatele služeb.
Nejistota v oblasti podpory ze strany EU.



Umístění regionu v rámci krajů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

Výstupy komunitního plánování v mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko za jednotlivé cílové skupiny

V této kapitole jsou uvedeny výstupy komunitního plánování. Pro každou cílovou
skupinu neboli oblast péče (odpovídá zaměření jednotlivých pracovních skupin) byly
navrženy cíle, na které se budou účastníci komunitního plánování v mikroregionu v letech
2012 – 2016 soustředit. Splnění a dosažení těchto cílů vyžaduje stanovení okruhu konkrétnější
kroků, zde označených jako opatření. Vzhledem k obsáhlosti navržených cílů a opatření
uvádíme několik rad a informací, které Vám mohou zpříjemnit a ulehčit práci s tímto
materiálem.

4.1

Několik informací pro snadnější orientaci ve výstupech pro jednotlivé cílové
skupiny

Všechny oblasti péče jsou nejdříve uvedeny přehledem struktury cílů a opatření (jejich
názvy). Poté následuje plné znění cílů a opatření a ty jsou pro lepší přehlednost graficky
zpracovány do tabulek. Tabulka pro cíl obsahuje jeho:
 číslo a název,
 krátký, spíše heslovitý, popis,
 výčet opatření (pouze názvů), které vedou k jeho naplnění.
Tabulka pro opatření je obsáhlejší a vypadá takto:
Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Předpokládané finanční
zdroje:

Název
 Velmi stručný, většinou heslovitý popis
 Velmi stručný, většinou heslovitý popis
 Zde bývají uvedeny náklady jak za jeden rok, tak i souhrnně
za celou dobu realizace opatření
 Odlišeny jsou investiční náklady, protože mívají spíše
jednorázových charakter, od provozních nákladů, které se
vyskytují po celou dobu realizace.
 Pokud jsou náklady hrazeny v rámci běžných rozpočtů
organizací zapojených do komunitního plánování nebo
pokryty zdarma dobrovolnou prací, je uvedena nulová výše
nákladů.
 Údaje o nákladech sociálních služeb odpovídají hodnotám
z roku 2011, které jednotliví poskytovatelé sociálních služeb
uváděli v KISSoSu.
 V některých případech je číselná hodnota doplněna slovním
komentářem.
 Ojediněle není údaj vyčíslen, protože zařízení poskytující
danou službu nedodalo žádné podklady o svých nákladech.
Uváděny jsou spíše typy zdrojů, například rozpočty obcí, dotační
programy, sponzoři. V mnoha případech totiž zatím nelze přesně
odhadnout konkrétní finanční zdroj.
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Předpokládané počty
účastníků/klientů
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Například
1300/rok
5200/celkem
Zde jsou buď vyjmenovány konkrétní subjekty, nebo je uveden
pouze hlavní okruh organizací, např. NNO, obce mikroregionu…
Tím je ponechán prostor pro konkrétnější upřesnění v průběhu
realizace, a to v závislosti na zájmu a možnostech jednotlivých
subjektů zapojit se nebo v případě vzniku nových organizací.
V odpovědi je uvedeno ANO, NE, nebo rozšíření nebo úprava
stávajícího.

U některých opatření se ukázalo, že se dotýkají více cílových skupin (například osvětové
aktivity). Z nich byl vytvořen samostatný oddíl „Společná opatření“. Opatření, která jsou sice
určena konkrétní cílové skupině, ale svým obsahem poněkud zasahují do zaměření jiných
oblastí péče, jsou uvedeny podle převládajícího aspektu opatření (např. zajištění služeb
dětského psychologa je uvedeno v oblasti péče Rodina, děti, mládež).
Seznam použitých zkratek je řazen v závěru dokumentu.
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Cíle a opatření pro jednotlivé oblasti péče
(cílové skupiny)

Rodina, děti,
mládež

Senioři

Lidé se zdravotním
postižením

Lidé s mentálním
postižením

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lidé v sociální
krizi

Široká veřejnost

4.2 Cíle a opatření pro jednotlivé oblasti péče
Práce na vytváření cílů a opatření pro jednotlivé oblasti péče zastřešoval MANAŽERSKÝ
TÝM komunitního plánování v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Vedoucí týmu:
Mgr. Zdislava Odstrčilová – mail: odstrcilova@diakonievm.cz, tel.: 777 672 902
Členové týmu a organizace, které zastupují:
Jiří Částečka

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

MUDr. Miroslav Krchňák

Město Valašské Meziříčí

Mgr. Zdislava Odstrčilová

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Bc. Lenka Kostelná

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Dobromila Krupová

veřejnost obce Velká Lhota

Mgr. Julie Hlavenková

Modrý kříž ČR, pracoviště ve Valašském Meziříčí

Bc. Jarmila Ptáčková

Odbor sociálních věcí, MěÚ Valašském Meziříčí

Bc. Naděžda Gilarová

Charita Valašském Meziříčí

Ing. Miloslav Běťák

Diakonie ČCE – Hospic Citadela

MVDr. Kateřina Janovská

Národní síť podpory zdraví, o. s.

Bc. Nela Marešová

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Ing. Martina Došková

Charita Valašském Meziříčí

Ing. Pavel Malík

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Alena Střítezská

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování,
MěÚ Valašském Meziříčí

Hana Votavová

Úřad práce Valašské Meziříčí
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Oblast péče Senioři

Lidé s mentálním
postižením

Lidé se zdravotním
postižením

Senioři

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lid

4.2.1 Oblast péče Senioři
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina SENIOŘI
Manažerka skupiny:
Bc. Lenka Kostelná – mail: kostelna@diakonievm.cz, tel.: 571 612 466
Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
Roman Bartoň

Obec Oznice

Bc. Lenka Dobiášová

Diakonie ČCE – Hospic Citadela

Zdeňka Dědková

veřejnost obce Choryně

Bc. Dagmar Knápková

Odbor sociálních věcí, Městský úřad Valašské Meziříčí

Bc. Lenka Kostelná

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Ruth Kopecká

Diakonie ČCE – Hospic Citadela

Miroslav Krejčí

Klub důchodců Valašské Meziříčí

Dobromila Krupová

veřejnost obce Velká Lhota

Mgr. Jarmila Melichaříková

Obec Velká Lhota

Bc. Iveta Minářová, Dis.

Charita Valašské Meziříčí, veřejnost obce Kelč

Zdenka Pernická

Obecní úřad Lešná

Bc. Petra Prná

Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Alena Střítezská

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ
Valašské Meziříčí

Naďa Šímová

Dobrovolnické centrum ADRA

Mgr. Věra Tyralíková

Sbor ČCE
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Senioři
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Volnočasové, vzdělávací a svépomocné aktivity seniorů a
mezigenerační dialog
1.1 Realizace aktivit podporujících setkávání seniorů v obcích
1.2 Realizace aktivit podporujících mezigenerační setkávání a
dialog
1.3 Realizace aktivit podporujících vzdělávání a rozvoj seniorů

Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora setrvání seniorů ve vlastním prostředí
2.1 Zmapování potřebnosti a možností stávajících sociálních a
souvisejících služeb
2.2 Úprava kapacit a realizace pečovatelských služeb
2.3 Zajištění úkonů pečovatelských služeb alternativními
veřejnými službami
2.4 Úprava kapacit a realizace služeb osobní asistence
2.5 Zachování kapacity lůžek odlehčovací péče
2.6 Zachování kapacity stávajícího denního stacionáře
2,7 Zachování kapacity stávající terénní zdravotní služby
2.8 Zajištění domácí hospicové péče
2.9 Dostupnost veřejných služeb v obcích mikroregionu

Název cíle č. 3

Podpora dostupnosti a zajištění pobytových služeb pro
seniory se sníženou soběstačností, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhých
3.1 Zachování kapacity sociálně zdravotních lůžek
3.2 Zachování kapacity hospicových lůžek
3.3 Zachování stávajících kapacit v domovech pro seniory
s malou kapacitou
3.4 Zachování lůžek domova se zvláštním režimem pro osoby
bez schopnosti samostatného pohybu
3.5 Zajištění potřebné lůžkové kapacity domova se zvláštním
režimem pro osoby se schopností samostatného pohybu
3.6 Vybudování a provozování dalších kapacit domova pro
seniory v dostupné lokalitě

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Senioři
Úvodní komentář
Opatření č. 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5 jsou společná pro různé cílové skupiny (senioři,
zdravotně postižení, osoby se sníženou soběstačností, osoby s demencí, osoby s chronickou
nemocí a nevyléčitelně nemocní). V této kapitole jsou zařazena proto, že převažující skupinou
uživatelů jsou senioři.
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Volnočasové, vzdělávací a svépomocné aktivity seniorů a
mezigenerační dialog
- Posílení sociálních generačních i mezigeneračních kontaktů
v obcích mikroregionu
- Podpora aktivního zapojení seniorů
- Vzdělávání seniorů – zdravé stárnutí
- Inspirace a motivace vedení obcí k aktivitám i mimo rámec
sociálních služeb
1.1 Realizace aktivit podporujících setkávání seniorů v obcích
1.2 Realizace aktivit podporujících mezigenerační setkávání a
dialog
1.3 Realizace aktivit podporujících vzdělávání a rozvoj seniorů
Realizace aktivit podporujících setkávání seniorů v obcích
- Pravidelná i nepravidelná setkávání seniorů jako
společenská událost
- Aktivizační programy
- Klub důchodců
- Smysluplné a cílené trávení volného času
- Předcházení sociální izolace
- Navazování nových sociálních kontaktů
- V případě klubů důchodců aktivní zapojení se do přípravy i
- realizací programů
Náklady za rok 500 000 Kč
Náklady celkem 2 000 000 Kč + běžné režijní náklady obcí a
poskytovatelů
Náklady mohou být navýšeny o investici v případě rekonstrukce
a modernizace Klubu důchodců ve Valašském Meziříčí
Obce mikroregionu
Nadace
Dárci
Finanční zdroje EU
1300/rok
5200/celkem
Obce
Klub důchodců
Ostatní poskytovatelé
Ne
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Název opatření č. 1.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků:
Předpokládané

Realizace aktivit podporujících mezigenerační setkávání a
dialog
- Společné besedy na daná témata
- Projekty pro školy a občany – mapování historie obce podle
vyprávění pamětníků
- Příprava programů pro jinou generaci – např. divadlo, zpěv,
ukázky řemesel
- Společné zájezdy, výlety
- Odbourávání mezigeneračních předsudků
- Předcházení sociální izolace seniorů v mikroregionu
- Navazování nových sociálních kontaktů
Náklady za rok 80 000 Kč
Náklady celkem 320 000 Kč
Obce mikroregionu
Nadace
Dárci
Finanční zdroje EU
340/rok
1360/celkem
Obce mikroregionu
Neziskové organizace – Sokol, Turistické oddíly, apod.
Denní stacionář Diakonie ČCE Valašské Meziříčí
Ostatní poskytovatelé sociálních služeb
Ne
Realizace aktivit podporujících vzdělávání a rozvoj seniorů
- Krátkodobé kurzy - počítače, trénování paměti
- Rozvíjení dovedností – např. paličkování, vyšívání, vaření,
řezbářství, keramika
- Studium Univerzity třetího věku v rámci územně
dosažitelných poboček – propagace v obcích
- Zvýšení společenské prestiže seniorů
- Zvýšení sebevědomí lidí v preseniorském věku a seniorů
- Možnost samostatně získávat potřebné informace
- Smysluplné a cílené trávení volného času
- Předcházení sociální izolace seniorů a lidí v preseniorském
věku
- Navazování nových sociálních kontaktů
Náklady za rok 50 000 Kč
Náklady celkem 250 000 Kč
Obce
Nadace a dárci
Příspěvky účastníků
Finanční zdroje EU
220/rok
880/celkem
Obce
31

organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 2.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Knihovny
Univerzity
Lektoři
Ostatní poskytovatelé
Ne
Podpora setrvání seniorů ve vlastním prostředí
- Prodloužit pobyt v domácím prostředí co nejdéle je to možné
- Vytvořit podmínky pro zabezpečení komplexní péče o
člověka, který je odkázán na pomoc jiného člověka v jeho
domácím prostředí
- Zvýšit kvalitu života obyvatel obcí mikroregionu
2.1 Zmapování potřebnosti a možností stávajících sociálních a
souvisejících služeb
2.2 Úprava kapacit a realizace pečovatelských služeb
2.3 Zajištění úkonů pečovatelských služeb alternativními
veřejnými službami
2.4 Úprava kapacit a realizace služeb osobní asistence
2.5 Zachování kapacity lůžek odlehčovací péče
2.6 Rozšíření kapacity stávajícího denního stacionáře
2.7 Zachování kapacity stávající terénní zdravotní služby
2.8 Zajištění domácí hospicové péče
2.9 Dostupnost veřejných služeb v obcích mikroregionu
Zmapování potřebnosti a možností stávajících sociálních a
souvisejících služeb
- Zjistit potřebnost občanů v jednotlivých obcích
- Zjistit možnosti stávajících sociálních a souvisejících služeb
- Podpora vzniku nových služeb
- Podpora obcím - informace, kontakty, pomoc při jednání
s poskytovateli
- Aktivní spoluúčast občanů na plánování služeb
- Zjištění aktuálních potřeb obyvatel mikroregionu
- Efektivní využití stávajících služeb
- Prohloubení spolupráce s obcemi
0 Kč
--Všechny obce mikroregionu
Poskytovatelé sociálních služeb
Pracovní skupiny v rámci KPSS
Obce
Ano
32

Název opatření č. 2.2
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.3
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Úprava kapacit a realizace pečovatelských služeb
- Využití stávající kapacity existující služby
- Navýšení kapacity existující služby
- Uspokojit základní životní potřeby seniorů v obcích
mikroregionu
- Dostupností umožnit občanům setrvání v domácím prostředí
- Umožnění rovného přístupu ke službě (ekvita)
- Prohloubení spolupráce s obcemi
Náklady za rok 6 600 000 Kč
Náklady celkem 29 100 000 Kč + meziroční navýšení u úpravy
kapacity služby
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Obce
Dárci
Platby klientů
164/den, 315/rok
1260/celkem
Poskytovatelé pečovatelské služby – Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí, Charita Valašské Meziříčí, Podané ruce,
sociální družstvo, Pečovatelská služba o.p.s
Obce
Ano
Zajištění úkonů pečovatelských služeb alternativními
veřejnými službami
- Zajištění podpory seniorů v jejich domácím prostředí jiným
způsobem než sociálními službami
- Podpora vedení obcí - informace, kontakty
- Podpořit seniory setrvání v domácím prostředí v obcích
mikroregionu
Náklady závisí na zvoleném způsobu řešení
Finanční zdroje EU
Obce
Dárci
Platby klientů
60 klientů/rok
240/celkem
Pracovní skupiny v rámci projektu komunitního plánování
Obce
Ostatní poskytovatelé
Ano

Název opatření č. 2.4

Úprava kapacit a realizace služeb osobní asistence

Charakteristika

Služba je v mikroregionu poskytována cílové skupině senioři
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opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

v podílu 51%, zdravotně postiženým v podílu 49 %
- Využití stávající kapacity existující služby
- Navýšení kapacity existující služby
- Uspokojit základní životní potřeby seniorů v obcích
mikroregionu
- Dostupností umožnit občanům setrvání v domácím prostředí
- Umožnění rovného přístupu ke službě (ekvita)
- Prohloubení spolupráce s obcemi
Náklady za rok 2 230 000 Kč
Náklady celkem 9 820 000 Kč + meziroční navýšení u úpravy
kapacity služby
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Obce
Dárci
Platby klientů

Předpokládané počty
klientů:

21 seniorů/rok
19 lidí se zdravotním postižením/rok

Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Ne

Název opatření č. 2.5
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

84 seniorů/celkem
76 lidí se zdravotním postižením /celkem
Poskytovatelé služby osobní asistence - Diakonie ČCE –
středisko ve Valašském Meziříčí, Charita Valašské Meziříčí,
Podané ruce, sociální družstvo
Obce

Zachování kapacity lůžek odlehčovací péče
Služba je poskytována cílové skupině senioři v podílu 80 %
- Zajištění krátkodobé lůžkové péče seniorům, kteří jsou
závislí na pomoci druhých lidí v domácím prostředí a tyto se
dočasně nemohou o něj postarat
- Dosažitelná služba pro občany z mikroregionu
- Vytvoření podmínek pro odpočinek pečujícím osobám
- Prodloužení možnosti setrvání seniora v domácím prostředí
Náklady na službu jsou součástí nákladů hospice (provoz hospice
a odlehčovací péče jsou úzce provázány), viz opatření 3.2
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Obce
Dárci
Platby klientů
Zdravotní pojišťovny
Kapacita 8 lůžek
Poskytovatel sociálních služeb Diakonie ČCE – hospic Citadela
Obce
Ne
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Název opatření č. 2.6
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.7
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Zachování kapacity stávajícího denního stacionáře
Služba je poskytována cílové skupině senioři v podílu 100%
- Využití stávající kapacity existující služby
- Zaměření se na cílovou skupinu lidí s demencí
- Zachování stávajících sociálních vazeb v komunitě
prostřednictvím sdílené péče
- Možnost navázat nové sociální kontakty
- Umožnění rovného přístupu ke službě (ekvita)
- Podpora pečujících rodin
- Péče zaměřená na specifickou potřebu člověka s demencí
Náklady za rok 1 366 600 Kč
Náklady celkem 6 025 000 Kč
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Obce
Dárci
Platby klientů
28/rok
112/celkem
Poskytovatel sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko ve
Valašském Meziříčí
Obce
Dobrovolníci
Ne
Zachování kapacity stávající terénní ošetřovatelské služby
Služba je poskytována cílové skupině senioři v podílu 80 %
- Využití stávající kapacity existující služby
- Dosažitelná služba pro občany z mikroregionu
- Možnost setrvat déle v přirozeném sociálním prostředí
- Zabezpečení komplexní ošetřovatelské péče o osobu
- Udržení kvality života obyvatel obcí
Náklady za rok 2 300 000 Kč
Náklady celkem 10 200 000 Kč
Zdravotní pojišťovny
Dárci
245/rok
1020/celkem
Poskytovatelé domácí zdravotní péče - Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí
Domácí zdravotní péče Vlasta Konvičná
Charita Vsetín
Ne
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Název opatření č. 2.8
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Zajištění domácí hospicové péče
Služba je poskytována cílové skupině senioři v podílu 70 %
- Vytvoření týmu hospicové péče
- Návaznost na služby lůžkového hospice, nemocnice
- Multioborová spolupráce
Zajištění služby a podpory klientů a pečujících v domácím
prostředí
Náklady za rok 950 000 Kč
Náklady celkem 4 300 000 Kč
Zdravotní pojišťovny
Dárci
Granty
Nadace
Finanční zdroje EU
32/rok
128/celkem
Poskytovatel sociální a zdravotní péče Diakonie ČCE – středisko
ve Valašském Meziříčí
Diakonie ČCE – hospic Citadela
Dobrovolníci
Ano

Název opatření č. 2.9
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Dostupnost veřejných služeb v obcích mikroregionu
- Vytvořit podmínky pro realizaci služeb v obcích – kadeřník,
masér, pedikérka, distribuce léčiv

Název cíle č. 3

Podpora dostupnosti a zajištění pobytových služeb pro
seniory se sníženou soběstačností, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhých
- Umožnit seniorům se sníženou soběstačností pobyt
v územně dostupném pobytovém zařízení
3.1 Zachování kapacity sociálně zdravotních lůžek

Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou

- Zvýšit kvalitu života obyvatel obcí (podpora venkova)
Náklady závisí na zvoleném způsobu řešení
Obec
Soukromý investor
120/rok
480/celkem

Soukromý investor
Ano
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k naplnění cíle:

3.2 Zachování kapacity hospicových lůžek
3.3 Zachování stávajících kapacit v domovech pro seniory
s malou kapacitou
3.4 Zachování lůžek domova se zvláštním režimem pro osoby
bez schopnosti samostatného pohybu
3.5 Zajištění potřebné lůžkové kapacity domova se zvláštním
režimem pro osoby se schopností samostatného pohybu
3.6 Vybudování a provozování dalších kapacit domova pro
seniory v dostupné lokalitě

Název opatření č. 3.1
Charakteristika
opatření:

Zachování kapacity sociálně zdravotních lůžek
- Poskytnutí ústavní péče seniorům propuštěným z lůžek
akutní a následné péče nemocnic
- Poskytnutí péče seniorům, u nichž není indikace k pobytu
v nemocnici a zároveň jejich zdravotní stav neumožňuje
setrvání v domácím prostředí
- Udrží se kapacita lůžek (vzhledem k demografickému
vývoji)
- Budou zajištěny podmínky pro řešení náhlých situací seniorů
při zhoršení zdravotního stavu, kdy není nutná hospitalizace
- Podpora rodin, které se nemohou postarat o příbuzného
v plném rozsahu a zdravotní stav seniora vyžaduje odbornou
péči

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.2
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše

Náklady za rok 7 625 050 Kč
Náklady celkem 32 000 000 Kč
Zdravotní pojišťovny
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Platby klientů
Obce
Kapacita 21 lůžek, 46/rok
184/celkem
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb Diakonie ČCE –
hospic Citadela
Ne
Zachování kapacity hospicových lůžek
Služba je poskytována cílové skupině senioři v podílu 80 %
- Poskytnutí specializované hospicové paliativní péče
nevyléčitelně nemocným v lůžkovém hospici
- Poskytnutí péči a podpory umírajícím ve všech oblastech –
zdravotní, sociální, duchovní, duševní a spirituální
- Umožnění společného pobytu rodiny či blízkého s umírajícím
- Podpora pečujících a blízkých osob
Budou zajištěny podmínky pro poskytování péče nevyléčitelně
nemocným
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finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.3
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.4
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Náklady za rok 20 430 000 Kč
Náklady celkem 90 080 000 Kč
Zdravotní pojišťovny
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Spoluúčast klientů
Obce
Kapacita: 28, 300/rok
1200/celkem
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb Diakonie ČCE –
hospic Citadela
Ne
Zachování stávajících kapacit v domovech pro seniory
s malou kapacitou
- Zajištění pobytové služby seniorům, kteří z důvodů
zdravotních a sociálních nemohou zůstat dále ve vlastní
domácnosti
- Udrží se stávající kapacita (vzhledem k demografickému
vývoji)
Náklady za rok 6 370 000 Kč
Náklady celkem 28 000 000 Kč
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Obce
Dárci
Platby klientů
5 seniorů/rok
30 seniorů/5 let
Poskytovatel sociálních služeb Institut Krista Velekněze v
Choryni
Ne
Zachování lůžek domova se zvláštním režimem pro osoby bez
schopnosti samostatného pohybu
- Poskytnutí pobytové služby osobám se III. a IV. stupněm
závislosti na pomoci pečovatelů z důvodu chronického
duševního onemocnění, a pro osoby se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
- Udrží se kapacita lůžek (potřebná vzhledem k
demografickému vývoji)
- Bude zajištěna trvalá služba umístěným osobám
Náklady za rok 7 625 050 Kč Diakonie + náklady na Domov pro
seniory v Podlesí, které závisí na zvolené strategii kraje (náklady
nebyly dodány)
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Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.5
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.6
Charakteristika
opatření:

Náklady celkem 33 600 000 Kč Diakonie + náklady na Domov
pro seniory v Podlesí
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Zdravotní pojišťovny
Obce
Dárci
Platby klientů
Kapacita 39 lůžek, 56 /rok
224/celkem
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb Diakonie ČCE –
hospic Citadela
Sociální služby Vsetín - DS Podlesí
Ne
Zajištění potřebné lůžkové kapacity domova se zvláštním
režimem pro osoby se schopností samostatného pohybu
- Poskytnutí pobytové služby osobám s I. a II. stupněm
závislosti na pomoci pečovatelů z důvodu chronického
duševního onemocnění, a pro osoby se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.
- Odpovídající zázemí pro tuto cílovou skupinu klientů bude
vhodné vytvořit v rámci realizace opatření č. 3.6 vybudování Domova pro seniory.
- Zvýší se kapacita lůžek (potřebná vzhledem k
demografickému vývoji)
- Bude zajištěna trvalá služba umístěným osobám
Provozní náklady jsou součástí rozpočtu opatření č. 3.6
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Zdravotní pojišťovny
Obce
Dárci
Platby klientů
Kapacita minimálně 20 lůžek
Město Valašské Meziříčí a organizace poskytující sociální
pobytovou službu
Ne
Vybudování a provozování dalších kapacit domova pro
seniory v dostupné lokalitě
- Vybudování vhodné budovy a zahájení poskytování pobytové
služby seniorům a lidem se zdravotním postižením na území
města
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Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

- Dostupnost služby pro občany obcí mikroregionu
s umožněním zachovat sociální vazby
- Bude zajištěna dostatečná kapacita (dle demografického
vývoje)
- V závislosti na strategii Zlínského kraje dojde k zajištění
služby pro seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří jsou
umístěni v zařízení DS Podlesí
Investiční náklady cca 300 mil. Kč
Náklady za rok cca 20 mil. Kč
Náklady celkem cca 360 mil. Kč
Finanční zdroje EU
Dotace MPSV a Zlínského kraje
Zdravotní pojišťovny
Obce
Dárci
Platby klientů
Kapacita 100 klientů
Město Valašské Meziříčí a organizace poskytující sociální
pobytovou službu
Ano
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Oblast péče Lidé se zdravotním postižením

Senioři

Lidé se zdravotním
postižením

Lidé s mentálním
postižením

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

L

4.2.2 Oblast péče Lidé se zdravotním postižením
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Manažerka pracovní skupiny:
Mgr. Julie Hlavenková – mail: j.hlavenkova@modrykriz.org, tel.: 733 734 352
Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
Ladislava Bačová

veřejnost obce Loučka

Bc. Lukáš Bednařík Dis.

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Bc. Karla Cedidlová

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní pobočka Vsetín

Mgr. Julie Hlavenková

Modrý kříž Valašské Meziříčí

Ing. Pavel Malík

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Alena Nejedlá

veřejnost

Ludmila Pavelková

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
oblastní pobočka Vsetín

Edita Podešvová

veřejnost města Valašské Meziříčí, Meziříčské Makovice

Dis. Iva Prejzková

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Bc. Zbyněk Prný

Diakonie ČCE – Středisko Valašské Meziříčí

Irena Schönweitzová

Svaz tělesně postižených Valašské Meziříčí

Mgr. Jana Tomšová

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Irena Válková

veřejnost

Jana Zetková

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová

Bc. Kateřina Kalčáková

dříve Odbor sociálních věcí, Městský úřad Valašské Meziříčí
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Lidé se zdravotním postižením
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 3:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 5:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podporovat vytváření rovných příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením a jejich rodiny
1.1 Posilování činnosti pracovní skupiny Lidé se zdravotním
postižením
1.2 Navázání a posilování spolupráce s institucemi, jež významně
ovlivňují strategii vyrovnávání příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením
1.3 Vytvoření pilotního Plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením v mikroregionu na období 2015 - 2016
Podporovat občanskou společnost a aktivity ve prospěch lidí se
zdravotním postižením
2.1 Vytvoření metodiky pro efektivní komunikaci a spolupráci
s obcemi mikroregionu a dalšími subjekty, které se na životě
obcí podílejí
2.2 Aktivní spolupráce s obcemi mikroregionu a dalšími subjekty,
které se na životě obcí podílejí
Podporovat rodinný a komunitní život lidí se zdravotním
postižením na území mikroregionu
3.1 Komunitní centrum (nejen) pro lidi se zdravotním postižením
3.2 Podpora svépomocných aktivit lidí se zdravotním postižením
3.3 Prevence syndromu vyhoření a podpora pečujících osob při
návratu na trh práce a při dalším společenském uplatnění
Podpora nezávislého života lidí se zdravotním postižením
- poskytování sociálních služeb a posilování kvality služeb
4.1 Poskytování soc. služeb lidem se ZdrP v mikroregionu
4.2 Vymezení sítě služeb pro lidi se ZdrP v mikroregionu a
vyjednání podílu spolupráce jednotlivých poskytovatelů a
samospráv obcí v mikroregionu
4.3 Posilování kvality sociálních služeb poskytovaných lidem se
ZdrP
Podpora nezávislého života lidí se zdravotním postižením
- řešení nedostatečné kapacity služeb a absence dalších
sociálních a zdravotně sociálních služeb
5.1 Vytvoření metodiky pro mapování poptávky po sociálních
službách a dalších aktivitách pro lidi se ZdrP na území
mikroregionu
5.2 Zpracování základních projektových záměrů pro zřízení a
poskytování poptávaných sociálních služeb pro lidi se ZdrP na
území mikroregionu
5.3 Sestavení krizového plánu poskytování sociálních služeb
lidem se zdravotním postižením na území mikroregionu
5.4 Zřízení a poskytování nových sociálních služeb
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Lidé se zdravotním postižením
Úvodní komentář
V mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko žije přibližně 4 300 lidí s různým zdravotním
postižením. Postižení tyto lidi, ale i jejich rodiny, více či méně omezuje v každodenních
aktivitách a ztěžuje jejich uplatnění ve společnosti.
Omezování lidí se zdravotním postižením v životě lze výrazně snížit, pokud je pro ně
dostupná dostatečná pomoc a pokud jsou podporovány jejich svépomocné aktivity.
Podporu zároveň potřebují i učitelé, zaměstnavatelé, pořadatelé veřejných akcí a další
„zdraví“ lidé, kteří se chtějí podílet na začleňování lidí se zdravotním postižením do
společnosti.
Tyto skutečnosti byly východiskem při sestavování komunitního plánu sociálních a
souvisejících služeb pro lidi se zdravotním postižením a na jejich základě byly stanoveny
úkoly:
 odstraňovat s pomocí veřejnosti vnější překážky pro uplatnění lidí se zdravotním
postižením ve společnosti (cíle 1. a 2.),
 podporovat rodinný a společenský život lidí se zdravotním postižením (cíl 3.) a
 poskytovat potřebné sociální a související služby lidem se zdravotním postižením (cíle
4. a 5.).
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:

Podporovat vytváření rovných příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením a jejich rodiny
Naplňování cíle znamená narovnávání příležitostí pro uplatnění
lidí se zdravotním postižením, občanů mikroregionu, na úroveň
ostatních „zdravých“ lidí.
1.1 Posilování činnosti pracovní skupiny Lidé se zdravotním
postižením
1.2 Navázání a posilování spolupráce s institucemi, jež
významně ovlivňují strategii vyrovnávání příležitostí pro lidi
se zdravotním postižením
1.3 Vytvoření pilotního Plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením v mikroregionu na období 2015 2016
Posilování činnosti pracovní skupiny Lidé se zdravotním
postižením
Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením:
- Vyvíjí svou činnost v rámci Komunitní spolupráce v sociální
a zdravotní oblasti na území mikroregionu.
- Sdružuje lidi se ZdrP a další lidi z jejich prostředí, dále
poskytovatele sociálních a obdobných služeb a zástupce
samospráv obcí mikroregionu.
- Činnost pracovní skupiny je založena na aktivním členství,
diskusi a spolupráci. Pracovní skupina je tak prostorem, kde
jsou sledovány aktuální potřeby občanů se ZdrP a hledána
optimální řešení pro naplnění těchto potřeb a kde jsou
koordinovány činnosti zajišťující realizaci zvolených řešení
a opatření.
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Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.2:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

- Činnost pracovní skupiny zajišťuje stabilní kontakt,
komunikaci a spolupráci jak poskytovatelů sociálních a
obdobných služeb, tak lidí se ZdrP a dalších, které tato
oblast zajímá.
- Bude tak plněna podmínka pro kvalitní řešení k naplňování
potřeb lidí se ZdrP na území mikroregionu.

0 Kč
--Veřejnost mikroregionu – cca 42 178 obyvatel

Členové pracovní skupiny
Další zájemci o spolupráci
Ne
Navázání a posilování spolupráce s institucemi, jež významně
ovlivňují strategii vyrovnávání příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením
- Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením bude
průběžně navazovat a posilovat strategické kontakty s NRZP,
s KRZP, se samosprávami obce atd.
- Kontakty a spolupráce s těmito institucemi jsou
předpokladem pro kvalitní zpracování Plánu vyrovnávání
příležitostí pro lidi se ZdrP v mikroregionu.
- Spolupráce s NRZP apod. garantuje dostupnost všech
informací nezbytně potřebných pro správné vypracování
Plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se ZdrP
v mikroregionu
- Spolupráce se samosprávami je podmínkou pro získání
potřebných údajů o příležitostech lidí se ZdrP a pro plnění
plánu vyrovnávání příležitostí.

0 Kč
--Členové pracovní skupiny
Členové PS,
Zástupci samospráv obcí mikroregionu,
NRZP a další organizace
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Ne
Vytvoření pilotního Plánu vyrovnávání příležitostí pro lidi se
zdravotním postižením v mikroregionu na období 2015 2016
- Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením vypracuje
do 3. čtvrtletí roku 2014 pilotní Plán vyrovnávání příležitostí
pro lidi se ZdrP v mikroregionu na období let 2015 – 2016.
- Jedná se o dokument doplňující ostatní strategické
dokumenty mikroregionu
- Plán se bude zabývat zmapováním různých typů bariér v
různých životních situacích lidí se ZdrP v mikroregionu a
stanovením postupu pro jejich odstranění.
- Nejdůležitější oblasti mapování a odstraňování bariér jsou
vzdělání, zaměstnání a volnočasové vyžití lidí se ZdrP
- Odstraňování bariér všeho typu (architektonické,
komunikační, dopravní apod.) znamená narovnávání
příležitostí lidí se ZdrP vůči „zdravým“ lidem.
- Rovné příležitosti pro lidi se ZdrP zároveň posilují možnosti
uplatnění pečujících osob.

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Členové PS,
Zástupci samospráv obcí mikroregionu,
MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ v mikroregionu,
ÚP, Zaměstnavatelé lidí se ZdrP
Ne
Podporovat občanskou společnost a aktivity ve prospěch lidí
se zdravotním postižením
- Naplňování cíle podporuje začleňování lidí se zdravotním
postižením do běžného života občanů mikroregionu.
- Jednotlivá opatření jsou zaměřena na posilování znalostí a
dovedností „zdravých“ lidí pro přijetí lidí se zdravotním
postižením a pro realizace aktivit, jež lidem se zdravotním
postižením usnadňují přístup mezi ostatní občany.
2.1 Vytvoření metodiky pro efektivní komunikaci a spolupráci
s obcemi mikroregionu a dalšími subjekty, které se na životě
obcí podílejí
2.2 Aktivní spolupráce s obcemi mikroregionu a dalšími
subjekty, které se na životě obcí podílejí
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Název opatření č. 2.1:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se

Vytvoření metodiky pro efektivní komunikaci a spolupráci
s obcemi mikroregionu a dalšími subjekty, které se na životě
obcí podílejí
- Na základě diskuze v pracovní skupině Lidé se zdravotním
postižením a diskuze se zástupci obcí mikroregionu bude
zpracována metodika, která shrne dohodnutá pravidla
komunikace a rámec spolupráce, ve kterém bude pracovní
skupina nápomocna obcím a dalším subjektům při pořádání
akcí a jiných veřejných aktivit tak, aby byly dostupné lidem
se zdravotním postižením.
Pořadatelé aktivit pro veřejnost budou:
- informovanější o potřebách lidí se zdravotním postižením,
- znát základní prostředky kompenzace zdravotních postižení,
- mít pevný kontakt, prostřednictvím kterého budou moci
konzultovat záměry svých aktivit a zajistit maximální
možnou přístupnost aktivit lidem se zdravotním postižením.
0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel

Členové pracovní skupiny LSZP
Ne
Aktivní spolupráce s obcemi mikroregionu a dalšími
subjekty, které se na životě obcí podílejí
- Pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením bude
aktivně oslovovat obce a další subjekty, které se podílejí na
životě obcí a nabízet podporu pro zajištění potřeb lidí se
zdravotním postižením během aktivit pořádaných pro
veřejnost.
- Komunikace a podpora bude probíhat v souladu s metodikou
pro tento účel zpracovanou.
- Navýší se počet aktivit pro veřejnost, které budou dostupné
lidem s různými typy zdravotního postižení
0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
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budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Členové pracovní skupiny LSZP
Občané obcí mikroregionu

Název cíle č. 3:

Podporovat rodinný a komunitní život lidí se zdravotním
postižením na území mikroregionu
Naplňování cíle povede k posilování vnitřních zdrojů rodin a
širší komunity lidí se zdravotním postižením, které mají zásadní
vliv na kvalitu života člověka se zdravotním postižením.
Těmito zdroji je míněno především:
- sdílení informací, laické poradenství a vzájemná podpora,
- neformální výpomoc, např. i sousedská, apod.,
- organizace vzdělávacích akcí, kurzů, přednášek a besed, vč.
aktivit pro prevenci tzv. syndromu vyhoření pečujících osob,
- organizace rekondičních, sportovních a kulturních akcí,
- podpora pracovního a dalšího společenského uplatnění atd.
3.1 Komunitní centrum (nejen) pro lidi se zdravotním
postižením
3.2 Podpora svépomocných aktivit lidí se zdravotním
postižením
3.3 Prevence syndromu vyhoření a podpora pečujících osob při
návratu na trh práce a při dalším společenském uplatnění

Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 3.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Ne

Komunitní centrum (nejen) pro lidi se zdravotním
postižením
Jde o vytvoření projektového záměru pro zřízení a provoz
multifunkčního komunitního centra (nejen) pro lidi se
zdravotním postižením a následně o vyjednávání s potenciálními
donátory projektu.
Komunitní centrum má být v dopravně dostupných,
bezbariérových prostorách v centru Valašského Meziříčí a má být
místem pro
- činnost pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením,
případě dalších pracovních skupin
- setkávání „zdravých“ lidí s lidmi se ZdrP,
- výroční a obdobná setkávání sdružení lidí s ZdrP
- pořádání vzdělávacích akcí, kurzů, přednášek apod. a to jak
pro veřejnost, tak pro sdružení lidí se ZdrP nebo
poskytovatele soc. služeb atd.
- pořádání osvětových akcí a besed
- výstavy, tvůrčí setkání lidí se ZdrP a obdobné prezentační
akce
- prodej výrobků sociálně terapeutických a chráněných dílen
- a další aktivity podporující svépomoc a sociální inkluzi lidí
se ZdrP
- Posílení komunitního života občanů Valašského Meziříčí.
- Podpora sociální inkluze lidí se ZdrP do společnosti občanů
mikroregionu a posílení společenské významnosti komunity
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lidí se ZdrP.
- Zásadní zvýšení dostupnosti akcí pořádaných Městem VM,
příp. mikroregionem, pro lidi s poruchami pohybu, orientace
a dorozumívání.
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

20 000 Kč – přípravná fáze
Města a obce mikroregionu
Nelze vyčíslit
Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením
Další sdružení lidí se ZdrP mimo pracovní skupinu
Ostatní pracovní skupiny KPSS na území mikroregionu
Úprava stávajícího
Podpora svépomocných aktivit lidí se zdravotním postižením
- Opatření podporuje zlepšování podmínek pro práci
svépomocných sdružení lidí se ZdrP, posiluje spolupráci
svépomocných a profesionálních organizací a spolupráci
s dobrovolníky.
- Jedná se zejména o podporu sdružení, jež jsou členy
pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením a další
svépomocná sdružení, která o podporu projeví zájem.
Jedná se konkrétně o podporu:
- nenárokovou finanční (granty z rozpočtů obcí
mikroregionu),
- metodickou (poradenství od poskytovatelů služeb v
pracovní skupině i mimo ni k realizaci svépomocných
aktivit, pořádání akcí pro veřejnost apod.),
- fyzickou (pomoc dalších členů pracovní skupiny při
organizování akcí, zajišťování komunikace, materiálu atd.),
- osobní (supervize/ konzultace se sociálním pracovníkem
služby, která souvisí se svépomocnou aktivitou, prevence
vyhoření lidí v čele svépomocných sdružení apod.)
- součástí opatření je nedílně podpora vzniku a činnosti
nových svépomocných skupin a sdružení, je-li poslání
těchto sdružení v souladu s cíli pracovní skupiny Lidé se
zdravotním postižením.
- Podpora svépomocných aktivit snižuje poptávku po
profesionálních aktivizačních a sociálně terapeutických
službách, je prevencí závislosti na sociálních službách a
posiluje sebevědomí lidí se ZdrP.
- Spolupráce svépomocných a profesionálních organizací
zvyšuje kvalitu svépomocných aktivit a jejich výtěžnost pro
lidi se ZdrP
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se

0 Kč
Hodnota je spíše morální, případně nabídnutí prostor, které by
mohly svépomocné skupiny využívat za minimální poplatek (opět
možnost využít v budoucnu Komunitní centrum)
--Nelze určit
Svépomocná sdružení – členové pracovní skupiny Lidé se
zdravotním postižením (Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Klub
Auxilium, Svaz tělesné postižených, Meziříčské makovice,
Modrý kříž v ČR,...),
Svépomocná sdružení – žadatelé o granty z rozpočtů obcí
Mikroregionu, zájemci o spolupráci s pracovní skupinou,
Obce Mikroregionu,
Poskytovatelé sociálních služeb pro lidi se ZdrP
Ne
Prevence syndromu vyhoření a podpora pečujících osob při
návratu na trh práce a při dalším společenském uplatnění
Těžištěm opatření je posilování komunikace a spolupráce
- svépomocných sdružení a poskytovatelů sociálních služeb,
- poskytovatelů sociálních služeb s rodinami klientů,
- úředníků státní správy a místní samosprávy s poskytovateli
sociálních služeb,
- sociálních pracovníků v léčebných zařízeních s rodinami
klientů a poskytovateli navazujících sociálních služeb
- Včasné odhalení nástupu syndromu vyhoření lidí pečujících
o člena rodiny se zdravotním postižením a nabídka
intervence (terapeutická podpora, užívání odlehčovací
služby apod.).
- Dostupnost kontaktu, který ulehčí život lidem pečujícím o
člena rodiny se ZdrP, poskytne informace o povinnostech,
právech a oprávněných zájmech v situaci zahájení, změny
nebo ukončení péče o člena rodiny se ZdrP (poradenství k
dávkám, oznamovací povinnosti apod.).
- Včasná intervence u pečujících, kteří se po létech mají vrátit
na trh práce (např. sociální rehabilitace, terapeutická
podpora, zařazení do vzdělávacích programů atd.).
0 Kč - 100 000 Kč
Výše nákladů závisí na zvolené podobě realizace opatření
Nadace
Obce mikroregionu
Nelze odhadnout
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budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

NNO
Obce Mikroregionu

Název cíle č. 4:

Podpora nezávislého života lidí se zdravotním postižením
- poskytování sociálních služeb a posilování kvality služeb
- Cíl se vztahuje k sociálním a zdravotně sociálním službám
poskytovaným lidem se zdravotním postižením na území
mikroregionu, které byly registrovány u MPSV k 1. 1.
2012
- Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období 2012 – 2014 se jedná o služby
zařazené do Kategorie A
- Jsou zde zohledněny pouze „speciální“ služby pro lidi se
zdravotním postižením, lidé se zdravotním postižením však
budou užívat i ostatní sociální služby pro občany
mikroregionu
- Naplnění cíle znamená, že budou všechny tyto služby
poskytovány v plné kapacitě, bude zajištěna jejich
udržitelnost a bude soustavně posilována jejich kvalita
4.1 Poskytování soc. služeb lidem se ZdrP v mikroregionu
4.2 Vymezení sítě služeb pro lidi se ZdrP v mikroregionu a
vyjednání podílu spolupráce jednotlivých poskytovatelů a
samospráv obcí v mikroregionu
4.3 Posilování kvality sociálních služeb poskytovaných lidem
se ZdrP

Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 4.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Ne

Poskytování sociálních služeb lidem se ZdrP v mikroregionu
Při uplatnění tohoto opatření budou lidé se ZdrP v mikroregionu
nadále užívat min. 8 služeb sociální péče a 6 služeb sociální
prevence:
- odborné sociální poradenství a raná péče (§ 37, § 54),
- pečovatelská služba, osobní asistence (§ 40, § 39),
- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a sociální rehabilitace (§ 66, § 70),
- odlehčovací služby (§ 44),
- denní stacionáře a sociálně terapeutické dílny (§ 46, § 67),
- domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se
zvláštním režimem (§ 48, § 50),
- služby následné péče (§ 64),
- tlumočnické služby (§ 56).
- Předcházení/omezování sociální vyloučení lidí se ZdrP,
- Posilování pracovní a další společenské uplatnění lidí se
ZdrP i pečujících osob.
- Podpora pečujících osob a rodin jako celku a předcházení
syndromu vyhoření.
- Posilování odpovědnosti lidí se ZdrP za podíl na kvalitě
vlastního života.
- Snižování závislosti lidí se ZdrP na službách
50

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.2:

Charakteristika
opatření:

velkokapacitních léčebných zařízení (LDN, psychiatrické
léčebny apod.),
- Snižování čerpání zdravotních a sociálních služeb
pečujících osob.
- Odborné sociální poradenství a raná péče: =750.000 Kč
- Pečovatelská služba, osobní asistence: =2.500.000 Kč
- Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním
postižením a sociální rehabilitace: =1.200.000 Kč
- Odlehčovací služby: =400.000 Kč
- Denní stacionáře a sociálně terapeutické
dílny: = 3.000.000 Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se
zvláštním režimem: =35.000.000 Kč
- Tlumočnické služby: =100.000 Kč
2012 celkem: =42.950.000 Kč
2013 – 2016 celkem: =219.270.000 Kč
Celkem 262.220.000 Kč
Dotace MPSV a Zlínský kraj
Zdravotní pojišťovny
Obce mikroregionu
Dárci
Platby klientů
Počet podpořených osob za 1 měsíc
- přímo (počet klientů) cca 400 osob
- nepřímo (pečující osoby atp.) 200 osob
- Charita Valašské Meziříčí (NNO, Valašské Meziříčí)
- Diakonie ČCE Valašské Meziříčí (NNO, Valašské Meziříčí)
- Diakonie ČCE – Hospic Citadela (NNO, Valašské Meziříčí)
- Centrum pro lidi se zdravotním postižením (p. o. Města
Valašské Meziříčí)
- ARPZD – Klub Auxilium (NNO, Vsetín)
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých (NNO, ČR - krajská
organizace Kroměříž)
- Sdružení nevidomých a slabozrakých (NNO, ČR - odbočka
Vsetín)
- Sociální služby Vsetín (p. o. Zlínského kraje)
- Občanské sdružení Anděl (NNO, Kelč)
Ne
Vymezení sítě služeb pro lidi se ZdrP v mikroregionu a
vyjednání podílu spolupráce jednotlivých poskytovatelů a
samospráv obcí v mikroregionu
Opatření je soubor návazných kroků, který ve výsledku zajistí
větší stabilitu systému sociálních služeb pro lidi se ZdrP v
mikroregionu.
Úkolem pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením je do
konce roku 2013
- písemným přehledem a graficky zpracovat aktuální síť
„speciálních“ služeb pro lidi se ZdrP, vč. pokrytí
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-

-

-

Předpokládané dopady
opatření:

-

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů
(za den, měsíc, rok)
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.3:
Charakteristika
opatření:

jednotlivými poskytovateli služeb,
písemným přehledem a graficky zpracovat návaznost
jednotlivých „speciálních“ a dalších sociálních služeb
poskytovaných dalším občanům mikroregionu,
vymezit minimální kapacitu jednotlivých „speciálních“
služeb na základě poptávky, vyčíslit pro tuto kapacitu
minimální provozní a personální náklady a shrnout základní
podmínky dostupnosti služby,
definovat nejnižší přijatelnou míru kvality služeb,
vymezit na základě předchozích kroků nejnižší nutný podíl
financování z rozpočtu obcí mikroregionu tak, aby každá
služba mohla fungovat minimálně v nouzovém provozu a
vyjednat v obcích mikroregionu garanci financování
„speciálních“ služeb pro lidi se ZdrP alespoň ve výši
pokrývající nouzový provoz.
Zjednodušení průběžného sledování situace a dostupnosti
platných údajů.
Podpoření cílenější spolupráci mezi poskytovateli služeb.
Ohraničení prostoru poskytovatelů služeb.
Vydefinování oblastí, kde je nezbytně nutná spolupráce více
poskytovatelů.
Posílení stability systému sociálních služeb a tedy i jistota
občanů se ZdrP, zejména klientů s vysokou mírou závislosti
na pomoci jiné osoby, že nebudou ohroženi náhlým zánikem
užívané služby z finančních důvodů.

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením
Zástupci z obcí mikroregionu (občané)
Zástupci z obcí mikroregionu (samospráva)
Ne
Posilování kvality sociálních služeb poskytovaných lidem se
ZdrP
Kvalita poskytované sociální služby závisí zejména na odborné a
osobní způsobilosti pracovníků poskytujících službu a na míře
aktivizace a edukace klienta, který službu užívá.
V rámci tohoto opatření
- pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením bude min.
1x ročně zařazovat do programu jednání téma „kvalita soc.
služeb“,
- bude vytvořena metodika vzájemné spolupráce mezi
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-

Předpokládané dopady
opatření:

-

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 5:
Krátký popis cíle:

poskytovateli služeb (členy prac. skupiny) při vzdělávání
pracovníků,
bude vytvořena metodika pro spolupráci pracovní skupiny a
uživatelů služeb, kteří budou moci být lépe poučeni o službě,
kterou užívají, o možnostech rozhodování, jak jim má být
služba poskytována, mohou být motivováni k aktivnějšímu
přístup při užívání služby apod.
Kvalita sociálních služeb poskytovaných lidem se ZdrP v
mikroregionu bude systematicky posilována.
Bude podpořeno zvyšování odborných i osobnostních
kompetencí pracovníků v soc. službách.
Bude podporován aktivní a odpovědný přístup klientů při
užívání služeb.

0 Kč
--Poskytovatelé sociálních služeb
Uživatelé sociálních služeb
V základním schématu se budou podílet na činnosti členové
pracovní skupiny, v širším pojetí další subjekty, které projeví
zájem o spolupráci.
Ne
Podpora nezávislého života lidí se zdravotním postižením
- řešení nedostatečné kapacity služeb a absence dalších
sociálních a zdravotně sociálních služeb
Stanovení tohoto cíle je reakcí na poptávku lidí se zdravotním
postižením i poskytovatelů sociálních služeb, kteří se tím
vymezují proti
- nedostatečné kapacitě stávajících služeb,
- absenci návazných služeb, tj. služeb bezprostředně
souvisejících s aktuálně poskytovanými,
- nutnosti poskytovat nyní existující služby často
nadstandardně – tak, aby alespoň trochu suplovaly chybějící
služby.
Očekávaným naplněním cíle je:
- zlepšení orientace v poptávce po chybějících službách jak
ze strany občanů se zdravotním postižením, tak ze strany
poskytovatelů služeb na území mikroregionu,
- vypracování základních projektových záměrů pro zřízení a
poskytování chybějících služeb,
- realizace vybraných záměrů a poskytování nových
sociálních služeb dle aktuálních dotačních možností a
- základní vybavenost obcí mikroregionu pro řešení situace,
kdy chybějící služby nelze zřídit.
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.1 Vytvoření metodiky pro mapování poptávky po sociálních
službách a dalších aktivitách pro lidi se ZdrP na území
mikroregionu
5.2 Zpracování základních projektových záměrů pro zřízení a
poskytování poptávaných sociálních služeb pro lidi se ZdrP
na území mikroregionu
5.3 Sestavení krizového plánu poskytování sociálních služeb
lidem se zdravotním postižením na území mikroregionu
5.4 Zřízení a poskytování nových sociálních služeb

Název opatření č. 5.1:

Vytvoření metodiky pro mapování poptávky po sociálních
službách a dalších aktivitách pro lidi se zdravotním
postižením na území mikroregionu.
- Zpracování jednotné metodiky vede k vytvoření funkčního
systému evidence poptávky po sociálních službách a dalších
aktivitách pro lidi se ZdrP na území mikroregionu. Užívání
tohoto systému umožní souvislé, průběžné monitorování
vývoje poptávky po službách z hlediska kvantitativního i
kvalitativního.
- Nebude sledována jen poptávka ze strany občanů se ZdrP, tj.
poptávka deklarovaná, ale bude také sledován zájem
poskytovatelů služeb a samospráv obcí, tj. poptávka skrytá.
- Díky jednotné evidenci bude zřejmé kde, komu a jak je
žádoucí poskytovat sociální služby.
- Bude možné pružně reagovat na potřeby občanů i
poskytovatelů služeb.
- Toto vyhodnocování bude podkladem pro aktualizace
Komunitního plánu, Akčních plánů a dalších strategických
dokumentů.

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.2:

Charakteristika
opatření:

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením,
Samosprávy obcí mikroregionu,
Občanská sdružení a iniciativy v obcích mikroregionu,
Občané mikroregionu
Ne
Zpracování základních projektových záměrů pro zřízení a
poskytování poptávaných sociálních služeb pro lidi se
zdravotním postižením na území mikroregionu
- Zjišťování a vyhodnocování poptávky po sociálních
službách pro lidi se ZdrP na území mikroregionu, je
zohledňována transformace DOZP v Zašové.
- Dojde k seřazení poptávaných služeb a aktivit dle priorit,
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Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

prioritu dané služby určuje míra závislosti cílové skupiny na
pomoci druhé osoby a (ne)možnost odpovědi na poptávku
alternativním způsobem.
- Bude zpracováno max. 10 projektových záměrů v základním
formátu na zřízení a poskytování soc. služeb pro lidi se ZdrP
na území mikroregionu. V souladu se Střednědobým plánem
rozvoje soc. služeb ve Zl. kraji pro období 2012 – 2014 se
projektové záměry budou týkat zejména služeb souvisejících
s bydlením, udržením a rozvojem dovedností lidí se ZdrP a
podporou zaměstnanosti lidí se ZdrP (služby kategorie B).
- Budou zajištěny podklady pro zřízení a provoz chybějících
sociálních služeb tak, aby v případě dotační příležitosti mohl
být v krátkém čase zpracován plnohodnotný projekt a aby
tento projekt mohl být bezprostředně předložen
potenciálnímu donátorovi.
0 Kč
--Nelze odhadnout
Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením
Samosprávy obcí mikroregionu
Ne
Sestavení krizového plánu poskytování sociálních služeb
lidem se zdravotním postižením na území mikroregionu
- V souvislosti se zpracováním projektových záměrů na
poptávané, dosud neposkytované služby, bude vytvořen
Krizový plán poskytování sociálních služeb lidem se ZdrP
na území mikroregionu., jehož smyslem je ošetření
nepokryté poptávky po službách pro lidi se ZdrP na území
mikroregionu tak, aby byly omezeny negativní dopady
nedostatečné nabídky služeb.
- Součástí krizového plánu by měla být kapitola pro řešení
situací, kdy by bylo ukončeno poskytování nyní dostupných
sociálních služeb pro lidi se ZdrP.
- Předpokladem plnění Krizového plánu je spolupráce všech
poskytovatelů soc. služeb na území mikroregionu, otevřená
komunikace s veřejností, spolupráce s občanskými
sdruženími a iniciativami v obcích mikroregionu a
spolupráce s dobrovolníky.
Krizový plán poskytování sociálních služeb lidem se ZdrP
poskytne návod, jak zmírnit důsledky nedostatečně pokryté
poptávky po službách a nedostatečně ošetřených potřeb lidí se
ZdrP na území mikroregionu.
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.4:
Charakteristika
opatření:

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením,
Samosprávy obcí mikroregionu,
Občanská sdružení a iniciativy v obcích mikroregionu,
Občané mikroregionu
Ne
Zřízení a poskytování nových sociálních služeb
- Na základě šetření poptávky, zpracování projektových
záměrů a vyhodnocení dotačních možností budou podány
žádosti o dotace a granty na vybrané projektové záměry.
- V případě zajištění financování budou zřízeny a
poskytovány sociální služby.
Klíčové je především
- navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen a vznik
nových služeb podpory bydlení a denních aktivit pro klienty
transformovaného DOZP v Zašové,
- zlepšení vzájemné návaznosti všech služeb.

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Jedná se o tyto služby dle zákona 108/ 2006 Sb. O sociálních
službách:
- podpora samostatného. bydlení a chráněné bydlení (§ 43 a §
51)
- domov pro osoby se zdrav. postižením (§ 48),
- domov se zvláštním režimem (§ 50),
- sociálně terapeutické dílny (§ 67),
- průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby (§
42 a §56),
- sociální rehabilitace (§ 70),
- centrum denních služeb, denní stacionář (§ 45 a § 46),
- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdrav. postižením (§
66).
- Síť služeb bude pružnější a přizpůsobivější aktuálním
potřebám občanů mikroregionu,
- Užívání služeb bude pro klienty cílenější a bezpečnější.
- V obcích mikroregionu bude zajištěno vhodné prostředí pro
přijetí bývalých klientů DOZP v Zašové.
Roky 2012 – 2013: cca =1.500.000 Kč
Roky 2014 – 2015: cca =5.500.000 Kč
Rok 2016: cca 6.000.000 Kč
Celkem: 13.000.000 Kč
(Pro přesnější odhad není aktuálně dostupný dostatek podkladů,
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Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:

Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

výpočet bude aktualizován s vývojem plnění komunitního plánu.)
Spoluúčast klientů,
Samosprávy obcí Mikroregionu,
Dotace MPSV, Zlínský kraj,
Další zdroje (nadace, jednotliví dárci apod.)
- podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení: 20
klientů/ den
- domov pro osoby se zdrav. postižením: 20 klientů/ den
- domov se zvláštním režimem: navýšení kapacity min. o 20
míst/ den
- sociálně terapeutické dílny: navýšení min. o 15 míst/ den
- průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby:
20 klientů/ měsíc
- sociální rehabilitace: nová služba a navýšení kapacity
stávající na 30 klientů/ měsíc
- centrum denních služeb, denní stacionář: nová služba a
navýšení kapacity stávající na 25 klientů/ den
- sociálně aktivizační služby pro lidi se zdrav. postižením:
navýšení min. o 10 klientů/ měsíc
- Členové pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením,
- Poskytovatelé sociálních služeb mimo PS Lidé se ZdrP,
- Samosprávy obcí mikroregionu,
- Občanská sdružení a iniciativy v obcích mikroregionu.
Ano
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,

Oblast péče Rodina, děti, mládež

Lidé s mentálním
postižením

Lidé se zdravotním
postižením

Rodina, děti,
mládež

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lid

4.2.3 Oblast péče Rodina, děti, mládež
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
Manažerka skupiny:
Bc. Naděžda Gilarová – mail: nadezda.gilarova@valmez.charita.cz, tel.: 777 672 904
Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
Marie Baďuříková

Sociální komise města Kelč

Jana Čiháková

Odbor sociálních věcí, Městský úřad Valašské Meziříčí

Mgr. Taťána Daňková

veřejnost obce Zašová

Bc. Naděžda Gilarová

Charita Valašské Meziříčí

Bc. Nela Marešová

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Zuzana Marková

Centrum kultury, osvěty a vzdělávání Avarde

Mgr. Jarmila Melichaříková

obec Velká Lhota

Romana Pavlicová

veřejnost obce Zašová

Mgr. Kateřina Sigmundová

Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Jana Zajícová

Střítež nad Bečvou
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Rodina, děti, mládež
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora funkčnosti rodiny a podpora sociálních kontaktů
pro rodiny s dětmi v mikroregionu
1.1 Realizace MC Valašské Meziříčí, Kelč a Zašová
1.2 Zmapování potřeb a zřízení MC Velká Lhota a Střítež nad
Bečvou, popřípadě v dalších obcích mikroregionu
1.3 Zachování a podpora svépomocných aktivit pro náhradní
rodiny
1.4 Podpora integrace romských rodin prostřednictvím realizace
kulturního a vzdělávacího centra Avarde

Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
2.1 Realizace soc. aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
ve stávající kapacitě
2.2 Zachování stávající kapacity azylového domu pro matky
s dětmi

Název cíle č. 3:

Zvýšení možnosti rodičů s dětmi získat odpovídající
zaměstnání a rozšíření nabídky aktivit vedoucích k sladění
rodinného a pracovního života
3.1 Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení pracovních míst s flexibilní
pracovní dobou a zkráceným úvazkem
3.2 Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení firemních školek
3.3 Podpora delší pracovní doby v MŠ v mikroregionu
3.4 Podpora k zavedení ranních družin v mikroregionu
3.5 Podpora zavedení volnočasových aktivit při ZŠ
v mikroregionu

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 4:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora rozvoje osobních schopností a dovedností a
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
4.1 Realizace aktivit vedoucích k podpoře rozvoje dětí
předškolního a školního věku z rodin ohrožených sociálním
vyloučením
4.2 Zachování stávající kapacity poradenství pro rodiče a děti
předškolního a školního věku se speciálně vzdělávacími
v PPS a v dalších odborných institucích
4.3 Zřízení přípravného ročníku pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami
4.4 Nastavení spolupráce dotčených subjektů v otázce
záškoláctví dětí v mikroregionu
4.5 Zachování kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve Valašském Meziříčí
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Název cíle č. 5:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora zdraví a zdravotní péče o rodinu s dětmi
5.1 Zmapovat dostupnost specialistů zaměřených na
problematiku dětí v mikroregionu
5.2 Vytvářet pobídky pro chybějící specialisty

Název cíle č. 6:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Vznik poradenského zařízení pro náhradní rodinnou péči
6.1 Zmapování stávajících poradenských zařízení v ORP a
jejich možnosti zapojení do programu odborného
poradenství pro NRP, provázení pěstounských rodin a
zřízení odlehčovacích služeb pro náhradní rodiny.
6.2 Možnost transformace Kojeneckého a dětského centra ve
Valašském Meziříčí na poradenské centrum pro NRP,
poskytující odborné poradenství, provázení pěstounských
rodin, poskytující odlehčovací služby pro pěstounské
rodiny.
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Rodina, děti, mládež
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Podpora funkčnosti rodiny a podpora sociálních kontaktů pro
rodiny s dětmi v mikroregionu
- V rámci tohoto cíle chceme zajistit prostor pro realizaci
stávajících případně nových návazných služeb pro rodiny
s dětmi.
- Chceme realizovat aktivity vedoucí k získání dostatečného
množství sociálních kontaktů a to zejména v období, kdy
jeden z rodičů je v běžných kontaktech omezen z důvodu
péče o dítě.
- Podpora dalších složek
- Funkčnost rodiny bude řešena v rámci samostatných cílů
(bydlení, hospodaření s financemi, vzdělání, práce a finanční
zajištění).
1.1 Realizace MC Valašské Meziříčí, Kelč a Zašová
1.2 Zmapování potřeb a zřízení MC Velká Lhota a Střítež
1.3 Zachování a podpora svépomocných aktivit pro náhradní
rodiny
1.4 Podpora integrace romských rodin prostřednictvím realizace
kulturního a vzdělávacího centra Avarde
Realizace MC Valašské Meziříčí, Kelč a Zašová
- Aktivní trávení volného času rodičů s dětmi
- Základní poradenství pro rodiny s dětmi
- Podpora rodičovských kompetencí
- Podpora náhradní rodinné péče
- Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a
sladění rodinného a pracovního života
- Podpora zařízení služeb péče o děti do 3 let
- Podpora aktivní politiky zaměstnanosti zaměřená zejména
na rodiče s dětmi
- Upevňování a posilování sociálních kontaktů a odstranění
izolace matek na mateřské dovolené
- Posílení schopnosti navazovat první sociální vazby dětí před
nástupem do mateřské školy
- Utužování vztahů v rodině
- Osvěta v oblasti rodičovských kompetencí a náhradní
rodinné péče
- Rozdělení rolí v rodině, podpora otcovských kompetencí
- Vzdělávání rodičů pro snadnější návrat na trh práce
- Zajištění hlídání dětí pro pracující rodiče
4 538 000 Kč/rok , 18 152 000 Kč celkem
120 000 Kč/rok MC Zašová
18 000 Kč/rok MC Kelč
400 000 Kč/rok MC Valašské Meziříčí
1 500 000 Kč/rok – Vzdělávací centrum MC Valašské Meziříčí
2 500 000 Kč/rok – Služby péče o děti MC Valašské Meziříčí
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Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

Obec Zašová, nadace
Město Kelč, nadace
MPSV, ESF, Město Valašské Meziříčí, příspěvky klientů
MC Zašová – 20/rok, celkem 80
MC Kelč – 30/rok, celkem 120
MC Valašské Meziříčí – 400/rok, celkem 1600
Vzdělávací centrum MC Valašské Meziříčí – 200/rok, celkem
800
Služby péče o děti MC Valašské Meziříčí – 80/rok, celkem 320
Emcéčko Valašské Meziříčí
MC Kelč
MC Orel Zašová
Ne
Zmapování potřeb a zřízení MC Velká Lhota a Střítež nad
Bečvou, popřípadě v dalších obcích mikroregionu
- Realizace kroků vedoucích ke vzniku a fungování
dostupného zařízení typu mateřské centrum v obci Velká
Lhota a Střítež
- Podpora funkčnosti rodiny
- Realizace programů zaměřených na posílení zdraví, finanční
gramotnost
- Podpora rodičů na RD a jejich zaměstnanost, poradenství
- volnočasové aktivity pro matky s dětmi na rodičovské
dovolené
- Podpora rodičovských kompetencí
- Upevňování a posilování sociálních kontaktů a odstranění
izolace matek na mateřské dovolené
- Posílení schopnosti navazovat první sociální vazby dětí před
nástupem do mateřské školy
- Utužování vztahů v rodině
- Osvěta v oblasti rodičovských kompetencí a náhradní
rodinné péče
- Rozdělení rolí v rodině, podpora otcovských kompetencí
- Vzdělávání rodičů pro snadnější návrat na trh práce
- Zajištění hlídání dětí pro pracující rodiče
Náklady v obci Velká Lhota nelze v této chvíli přesně
specifikovat
Na rekonstrukci objektu ve Stříteži je zapotřebí 450 000Kč.
Náklady na provoz MC ve Stříteži - 40 000/rok, celkem
160 000,-Kč
Náklady na provoz v dalších obcích nelze specifikovat.
Obec Velká Lhota a Střítež nad Bečvou, případně další obce
Nadace a nadační fondy
Dary
MPSV, příspěvky klientů
30 – 50 /rok, celkem cca 90
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Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.4:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

MC Velká Lhota
MC Střítež
Případně MC v dalších obcích Mikroregionu
Ano
Zachování a podpora svépomocných aktivit pro náhradní
rodiny
- Vzdělávací služby
- Odlehčovací služby
- Terapeutické služby
- Osvěta náhradní rodinné péče
- Včasná intervence při řešení problémových situací
- Prevence selhávání NRP
- Posílení rodičovských kompetencí k výkonu NRP
- Odlehčovací služba pro rodiny
586 000 Kč /rok, celkem 2 344 000 Kč
MPSV, Nadační fond J&T, Nadace Terezy Maxové dětem
Klienti ORP Valašské Meziříčí – 10 rodin (17 dosp., 35 dětí)/rok,
celkem 30 rodin
Klienti Zlínský kraj – 7 rodin (14 dosp., 26 dětí)/rok, celkem 20
rodin
Klienti poradny doprovázení NR – 136/rok, celkem cca 250

MC emcéčko
ANR ČR
NE, pouze se postupně rozšiřují poskytované služby.
Podpora integrace romských rodin prostřednictvím realizace
kulturního a vzdělávacího centra Avarde
- Poradenské Centrum pro matky s dětmi
- Odpolední volnočasové aktivity pro děti a mládež
- Pozitivně trávený volný čas a následná eliminace výskytu
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže z romských
komunit
- Zkvalitnění života těchto dětí
- Programová spolupráce s jinými organizacemi (jednorázové
aktivity, turnaje), zlepšení podmínek pro integraci do
společnosti.
- Pozitivní náhled většinové populace na cílovou skupinu.
- Poradenství v oblasti bydlení, řešení dluhové problematiky
romských rodin
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 2.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

91 700 Kč/rok,
Celkem 450 000 Kč
MŠMT, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultura ČR
15 – 20 dětí za rok/ celkem 100 dětí
10 dospělých za rok/celkem 50 dospělých.

Demokratická aliance Romů
Ne
Podpora rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením
- Zajištění možnosti přiměřené podpory rodinám ohrožených
sociálním vyloučením.
- Zajištění možnosti přiměřeného sociální pomoci rodinám
s dětmi, které se dočasně ocitly bez domova.
2.1 Realizace soc. aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
ve stávající kapacitě
2.2 Zachování stávající kapacity azylového domu pro matky
s dětmi
Realizace soc. aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve
stávající kapacitě
- Provoz služby určené rodinám s dětmi v nepříznivé situaci,
kterou nejsou schopni řešit vlastními silami a hrozí tak riziko
odebrání dítěte.
- Spolupráce s OSPOD MěÚ VM
- Včasná intervence při řešení problémových situací
- Prevence umisťování dětí do ústavní výchovy
- Posílení rodičovských kompetencí
- Zlepšení společenského uplatnění
1 800 000 Kč/ rok,
Celkem 7 800 000 Kč
MPSV, Individuální projekt Zlínského kraje, Zlínský kraj, Město
Valašské Meziříčí, nadace
50/ rok, celkem 200

Charita Valašské Meziříčí
Ne
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Název opatření č. 2.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 3:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 3.1:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Zachování stávající kapacity azylového domu pro matky
s dětmi Valašské Meziříčí
- Zajištění možnosti přiměřeného sociální pomoci rodinám
s dětmi, které se dočasně ocitly bez domova.
- Prevence ztráty bydlení
- Snížení rizika odebírání dětí do ústavní výchovy
- Posílení rodičovských kompetencí
- Zvýšení schopnosti řešit nepříznivou sociální situaci
200 000 Kč/rok,
Celkem 13 700 000 Kč
MPSV, Individuální projekt Zlínského kraje, Zlínský kraj, Město
Valašské Meziříčí, platby klientů
30 matek, 50dětí/ rok,
Celkem 120 matek, 200 dětí

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Zvýšení možnosti rodičů s dětmi získat odpovídající
zaměstnání a rozšíření nabídky aktivit vedoucích k sladění
rodinného a pracovního života
- Zvýšení možnosti získat zaměstnání pro rodiče s dětmi
v souladu s potřebami péče o dítě a zajištění provozu
domácnosti.
3.1 Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení pracovních míst s flexibilní
pracovní dobou a zkráceným úvazkem
3.2 Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení firemních školek
3.3 Podpora delší pracovní doby v MŠ v mikroregionu
3.4 Podpora k zavedení ranních družin v mikroregionu
3.5 Podpora zavedení volnočasových aktivit při ZŠ
v mikroregionu
Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení pracovních míst s flexibilní
pracovní dobou a zkráceným úvazkem
- Realizace informačních seminářů a workshoopů pro
zaměstnavatele mikroregionu
- Zaměstnavatelé budou informování o možnostech a
výhodách vytváření zkrácených pracovních úvazků a
využívání flexibilní pracovní doby.
0 Kč
V rámci činnosti UP
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Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.3:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

UP
Bez upřesnění

UP, případně jeho smluvní partner
Ano
Realizace aktivit vedoucích k motivování místních
zaměstnavatelů ke zřízení firemních školek
- Realizace informačních seminářů a workshopů pro
zaměstnavatele mikroregionu.
- Zaměstnavatelé budou informování o možnostech vytváření
firemních mateřských škol pro děti zaměstnanců.
30 000 Kč
Nadace
Bez upřesnění

MC
Ano
Podpora delší pracovní doby v MŠ v mikroregionu
- Proběhnou jednání s vedením jednotlivých obcí a měst
v mikroregionu o potřebnosti s následné možnosti
prodloužení provozní doby místních MŠ v odpoledních
hodinách, případně o prázdninách.
- V závislosti na potřebnosti bude prodloužena provozní doba
v jednotlivých MŠ obcí a měst mikroregionu.

Nelze specifikovat
Obecní a městské rozpočty
Nelze specifikovat

MŠ v mikroregionu
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.4:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.5:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 4:
Krátký popis cíle:

Ano
Podpora k zavedení ranních družin v mikroregionu
- Proběhnou
jednání
s vedením
jednotlivých
obcí
v mikroregionu a města Kelč o potřebnosti a následné
možnosti zřízení ranních družin místních ZŠ.
- V závislosti na potřebnosti budou zavedeny v jednotlivých
základních školách obcí a města mikroregionu ranní
družiny.

Nelze specifikovat
Obecní a městské rozpočty
Nelze specifikovat

ZŠ v mikroregionu
Ano
Podpora zavedení volnočasových aktivit při ZŠ v regionu
- Proběhnou
jednání
s vedením
jednotlivých
obcí
v mikroregionu a města Kelč o potřebnosti a následné
možnosti zřízení volnočasových aktivit při místních ZŠ.
- V závislosti na potřebnosti bude zvýšena v jednotlivých
základních školách obcí a města mikroregionu nabídka
adekvátních volnočasových aktivit pro žáky těchto škol.

Nelze specifikovat
Obecní a městské rozpočty
Nelze specifikovat

ZŠ mikroregionu
Ano
Podpora rozvoje osobních schopností a dovedností a
vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
- V rámci tohoto cíle se zaměřujeme na vytvoření podmínek
pro rozvoj, vzdělání a přípravu na zaměstnání dítěte tak, aby
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
Název opatření č. 4.1:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

se mohlo přiměřeným způsobem rozvíjet, žít s vlastní
rodinou s minimalizací rizika sociálního vyloučení.
Realizace aktivit vedoucích k podpoře rozvoje dětí
předškolního a školního věku z rodin ohrožených sociálním
vyloučením
Zachování stávající kapacity poradenství pro rodiče a děti
předškolního a školního věku se speciálně vzdělávacími
v PPS a v dalších odborných institucích
Zřízení přípravného ročníku pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami
Nastavení spolupráce dotčených subjektů v otázce
záškoláctví dětí v mikroregionu
Zachování kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve Valašském Meziříčí

Realizace aktivit vedoucích k podpoře rozvoje dětí
předškolního a školního věku z rodin ohrožených sociálním
vyloučením
- Cílená příprava dětí na proces předškolního a školního
vzdělávání, přímá práce s dětmi a rodiči ve školách,
zařízeních i v rodině.
- Podpora srovnání úrovně přípravy na školní docházku
s ostatními vrstevníky.
- Podpora srovnání úrovně podmínek přípravy do školy
v období školní docházky s ostatními dětmi.
- Posílení vědomí důležitosti školního vzdělání jako
předpokladu lepší životní úrovně u dětí z rodin ohrožených
sociálním vyloučením.
1 200 000 Kč/rok
Celkem 5 000 000 Kč
NNO
Cca 30 - 40 dětí/rok
Celkem 150 dětí
Charita Valašské Meziříčí - SASanky, Klub Zeferino, NZDM
Zastávka
MC Valašské Meziříčí
Ne
Zachování stávající kapacity poradenství pro rodiče a děti
předškolního a školního věku se speciálně vzdělávacími
potřebami v PPS a v dalších odborných institucích
- Realizace poradenství v PPS a v dalších odborných
institucích
- Rozvoj preventivní péče o děti předškolního věku
- Pomoc rodičům při přípravě na vstup do školy
- Pomoc dítěti a rodičům při řešení výchovných problémů
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.4:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Vzhledem k rozptýlenosti poradenství do více institucí nelze
specifikovat
MŠMT, KÚZK, Město Valašské Meziříčí
180 předškoláků, 300 školáků/rok
Celkem 720 předškoláků, 1200 školáků
Pedagogicko-psychologická poradna
SPC - pobočka na ulici Vodní,
KÚ
Spec. škola pro sluchově postižené
Ne
Zřízení přípravného ročníku pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami
- Proběhnou jednání se ZŠ ve Valašském Meziříčí o možnosti
zřízení přípravného ročníku pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.
- Vznik přípravného ročníku alespoň na jedné ze ZŠ ve
Valašském Meziříčí jako dalšího nástroje podpory
vzdělávání dětí se speciálními potřebami.
- Bude vytvořen velice funkční nástroj podpory vzdělávání
dětí se speciálními potřebami.
Cca 500 000 Kč
Rozpočet Města Valašské Meziříčí
20 dětí ročně

ZŠ ve Valašském Meziříčí a Město Valašské Meziříčí
Ano
Nastavení spolupráce dotčených subjektů v otázce
záškoláctví dětí v mikroregionu
- Proběhnou jednání všech dotčených subjektů, jichž se
možné řešení záškoláctví týká o možnostech řešení tohoto
jevu.
- Vytvoří se systém účinné spolupráce v rámci boje proti
tomu negativnímu jevu.
- Podchycení záškoláctví u jednotlivců.
- Včasná intervence v rodině.
- Prevence rozšiřování záškoláctví.
- Přenos příkladů dobré praxe.
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.5:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 5:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 5.1:
Charakteristika
opatření:

0 Kč
--Nespecifikováno
OSPOD
ZŠ
NNO
Pediatři
Ano
Zachování kapacit nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve Valašském Meziříčí
- Realizace soc. služby NZDM pro neorganizované děti a
mládež
- Snížení počtu dětí a mládeže bezcílně trávících svůj čas, na
ulici.
- Zvýšení kompetencí dětí a mládeže zacházet adekvátně se
svým volným časem v souladu s jejich schopnostmi
- Zvýšení odpovědnosti dětí a mládeže za své chování a
jednání.
1 200 000 Kč/rok,
Celkem 5 200 000 Kč
MPSV, Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí, Nadace
40 za rok
Celkem 160

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Podpora zdraví a zdravotní péče o rodinu s dětmi
- Zvýšit dostupnost speciální zdravotní péče pro děti
v mikroregionu.
5.1 Zmapovat dostupnost specialistů zaměřených na
problematiku dětí v mikroregionu.
5.2 Vytvářet pobídky pro chybějící specialisty.
Zmapovat dostupnost specialistů zaměřených na
problematiku dětí v mikroregionu
- Proběhne průzkum zasíťování mikroregionu dětským
psychiatrem a psychologem včetně jejich místní i časové
dostupnosti.
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Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

-

Název opatření č. 5.2:
Charakteristika
opatření:

Vytvářet pobídky pro chybějící specialisty
- Na základě zjištěných potřeb z opatření č. 5.1 definovat
chybějící specializace v péči o zdraví rodin s dětmi a
následně definovat možnosti podpory k jejich naplnění
včetně následné realizace.
- V případě absence příslušného specialisty bude vytvořena
možnost vzniku tohoto pracoviště.

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 6:
Krátký popis cíle:

Bude vytvořen adresář specialistův mikroregionu.
Adresář bude distribuován na území mikroregionu.

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel

Pracovní skupiny Rodina, děti, mládež a Podpora zdraví
Ano

Nelze specifikovat
MZ
Nelze specifikovat

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež a Podpora zdraví
Ano
Vznik poradenského zařízení pro náhradní rodinnou péči
- Od 1.7.2012, nejpozději od 1.1.2013 vejde v účinnost
rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.
359/99 Sb., podle které bude pěstounská péče vykonávána
na profesionálním základě.
- Budou stanoveny podmínky výkonu pěstounské péče a také
právo pěstounů na odborné služby (podpůrné a odlehčovací).
- V souvislosti se záměrem MPSV zrušit Kojenecké ústavy a
Dětská centra do konce roku 2013 a svěřovat děti do 3 let
věku výhradně do pěstounské péče na přechodnou dobu
bude nezbytné, aby v ORP fungovaly odborné poradenské
služby pro pěstouny a náhradní rodiče.
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

6.1 Zmapování stávajících poradenských zařízení v ORP a jejich
možnosti zapojení do programu odborného poradenství pro
NRP, provázení pěstounských rodin a zřízení odlehčovacích
služeb pro náhradní rodiny.
6.2 Možnost transformace Kojeneckého a dětského centra ve
Valašském Meziříčí na poradenské centrum pro NRP,
poskytující odborné poradenství, provázení pěstounských
rodin, poskytující odlehčovací služby pro pěstounské rodiny.

Název opatření č. 6.1:

Zmapování stávajících poradenských zařízení v ORP a jejich
možnosti zapojení do programu odborného poradenství pro
NRP, provázení pěstounských rodin a zřízení odlehčovacích
služeb pro náhradní rodiny.
- Systematická podpora a provázení pěstounských rodin tak,
aby pěstounské rodiny byly schopny zvládat výchovu i
zdravotně handicapovaných dětí, příp. dětí z etnických
menšin.
- Podpora při komunikaci a kontaktech s biologickou rodinou
dítěte.
- Proběhnou
jednání
s vedením
stávajících
NNO
s poradenským zaměřením v mikroregionu o jejich
možnostech zapojení do programu odborného poradenství
pro NRP.

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 6.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

0 Kč
--K 31. 12. 2011 bylo v PP 53 dětí.

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež
Ano
Možnost transformace Kojeneckého a dětského centra ve
Valašském Meziříčí na poradenské centrum pro NRP,
poskytující odborné poradenství, provázení pěstounských
rodin, poskytující odlehčovací služby pro pěstounské rodiny.
- Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
vytvoří v dostatečné míře alternativu k institucionalizované
péči.
- Systematická podpora a provázení pěstounských rodin tak,
aby byly schopny zvládat výchovu i zdravotně
handicapovaných dětí, příp. dětí z etnických menšin.
- Podpora při komunikaci a kontaktech s biologickou rodinou
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Nelze specifikovat
MPSV, NNO
Nelze specifikovat
Pracovní skupina Rodina, děti a mládež
Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí
Ano
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,

Oblast péče Lidé v krizi a nouzi

Lidé s mentálním
postižením

Lidé v sociální

Lidé se zdravotním
postižením krizi

Drogy

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lid

4.2.4 Oblast péče: Lidé v krizi a nouzi
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina LIDÉ V KRIZI A NOUZI
Manažerka skupiny:
Ing. Martina Došková – mail: martina.doskova@valmez.charita.cz, tel.: 731 340 299

Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Lidé v krizi a nouzi
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Zajištění vhodného ubytování nebo bydlení jako základního
předpokladu pro další řešení nepříznivé sociální situace lidí
žijících v sociálním vyloučení
1.1 Zachování kapacity v domech na půl cesty
1.2 Vybudování azylového domu pro muže, ženy a páry bez dětí
Podpora samostatného života a prevence zhoršování sociální
situace lidí v krizi
2.1 Realizace aktivit přispívajících ke zmírnění komunikačních
bariér a předsudků mezi veřejností a lidmi v krizi
2.2 Zdůraznění aspektu podpůrných a motivačních aktivit
vedoucích k samostatnému způsobu života v rámci
poskytovaných sociálních služeb
2.3 Realizace informační kampaně pro veřejnost mikroregionu
– zhoršování sociální situace lidí v krizi žijících bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení
2.4 Zachování kapacity sociální rehabilitace pro lidi v krizi a
nouzi

Název cíle č. 3:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Zajištění pomoci lidem v situacích sociální nouze
3.1 Zachování kapacity terénní služby pro lidi bez domova
3.2 Zachování kapacity nízkoprahového denního centra pro lidi
bez domova
3.3 Zachování kapacity noclehárny pro lidi bez domova
3.4 Zachování provozu sociálních šatníků
3.5 Zajištění hmotné podpory při situacích hmotné nouze

Název cíle č. 4:

Podpora sociální, právní a jazykové integrace cizinců ze
třetích zemí
4.1 Zajištění poradenské a informační činnosti
4.2 Realizace kurzu českého jazyka a sociokulturních kurzů
4.3 Zajištění tlumočnické služby

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název cíle č. 5:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název cíle č. 6:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora oblasti drogových služeb a služeb pro lidi v
závislostech
5.1 Podpora činnosti svépomocných skupin
5.2 Zachování činností následné péče pro lidi v závislostech
5.3 Podpora činnosti terénních programů
5.4 Nabídka služeb pro danou cílovou skupinu obcím
Mikroregionu
5.5 Vyjednání spolupráce v rámci těchto služeb s obcemi
Mikroregionu
Psychosociální podpora obětem mimořádných událostí
6.1 Poskytování psychosociální podpory obětem živelných
katastrof a dalších nenadálých situací
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Lidé v krizi a nouzi
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

Zajištění vhodného ubytování nebo bydlení jako základního
předpokladu pro další řešení nepříznivé sociální situace lidí
žijících v sociálním vyloučení
- Zajištění dostatečného množství vhodného ubytování pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením.
1.1 Zachování kapacity v domech na půl cesty.
1.2 Vybudování azylového domu pro muže, ženy a páry bez dětí
Zachování kapacity v domech na půl cesty
- Zachování kapacity všech domů na půl cesty.
- Zvyšování kvality poskytované služby.
- Zajištění možnosti bydlení v samostatných ubytovacích
jednotkách, které mají charakter samostatné domácnosti pro
mladé dospělé lidi odcházející z ústavní výchovy nebo
z pěstounských rodin a jejichž schopnost okamžitého
samostatného bydlení je snížena.
- Příležitost pro nácvik provozu domácnosti a běžného života.
Roční náklady 1 420 000,-Kč (včetně provozních nákladů na
provozování 20 ubytovacích jednotek ve 4 domech Pod křídly ve
VM)
Celkové náklady 5 680 000,-Kč
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Úhrady klientů
25 klientů/rok
100 klientů/celkem

Občanské sdružení Pod křídly
Ne
Vybudování azylového domu pro muže, ženy a páry bez dětí
- Cílem opatření je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší
možnost bydlení a nutnou podporu při návratu do běžného
života na přechodnou dobu
- Snížení počtu klientů bez přístřeší na ulici
- Poskytnutí prostoru pro realizaci běžných lidských potřeb lidí
bez domova prostřednictvím důstojného ubytování a další
podpory
- Obnova a získání základních návyků spojených s bydlením
Náklady na vybudování 7.000.000 Kč
Roční náklady 4 200 000 Kč
Celkové náklady 16 800 000 Kč
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Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
30 klientů/rok
120 klientů/celkem

Název cíle č. 2:

Podpora samostatného života a prevence zhoršování sociální
situace lidí v krizi
- Podpora znovuobnovení, udržení nebo rozvoje sociálních
návyků, které přispějí ke zpětnému začlenění osob
ohrožených sociálním vyloučením do běžného života
společnosti.
2.1 Realizace aktivit přispívajících ke zmírnění komunikačních
bariér a předsudků mezi veřejností a lidmi v krizi
2.2 Zdůraznění aspektu podpůrných a motivačních aktivit
vedoucích k samostatnému způsobu života v rámci
poskytovaných sociálních služeb
2.3 Realizace informační kampaně pro veřejnost mikroregionu
– zhoršování sociální situace lidí v krizi žijících bez
domova nebo ohrožených ztrátou bydlení.
2.4 Zachování kapacity sociální rehabilitace pro lidi v krizi a
nouzi

Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 2.1:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Charita Valašské Meziříčí
Ano

Realizace aktivit přispívajících ke zmírnění komunikačních
bariér a předsudků mezi veřejností a lidmi v krizi žijících bez
domova nebo ohrožených ztrátou bydlení.
- Přednášky pro veřejnost
- Přednášky pro lidi ohrožené sociálním vyloučením
- Konference
- Informační letáky
- Zprávy v tisku a médiích
- Zapojení lidí ohrožených sociálním vyloučením do aktivit
města
- Zvýšená míra informovanosti veřejnosti o cílové skupině-lidé
v krizi žijících bez domova nebo ohrožených ztrátou bydlení.
- Zvýšená míra informovanosti lidí v krizi žijících bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení o životě a pravidlech ve
společnosti
- Změna pohledu veřejnosti na cílovou skupinu.
0 Kč
V rámci provozních nákladů příslušných sociálních služeb
Fondy EU,Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Nadace
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Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.3:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

42 178 obyvatel mikroregionu
Klienti služeb zaměřených na lidi v krizi žijících bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení

NNO
Ne
Zdůraznění aspektu podpůrných a motivačních aktivit
vedoucích k samostatnému způsobu života v rámci
poskytovaných sociálních služeb
- Motivace a podpora k samostatnému a odpovědnému
způsobu životu
- Posílení schopností člověka vést samostatný život
- Podpora vzniku a fungování svépomocných skupin
- Zvýšení informovanosti, sebevědomí a motivace lidí v krizi
žijících bez domova nebo ohrožených ztrátou bydlení
k samostatnému a odpovědnému způsobu života
- Snížení závislosti lidí v krizi žijících bez domova nebo
ohrožených ztrátou bydlení na profesionální pomoci
0 Kč
V rámci provozních nákladů příslušných sociálních služeb
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Klienti služeb zaměřených na lidi v krizi žijících bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení

NNO
Ne
Realizace informační kampaně pro veřejnost mikroregionu o
zhoršování sociální situace lidí v krizi žijících bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení.
- Konference
- Informační letáky
- Osvětová beseda
- Interaktivní přednášky
- Panelové diskuse
- Vyšší informovanost veřejnosti o zhoršující se situaci lidí
v krizi žijících bez domova nebo ohrožených ztrátou bydlení
0 Kč
V rámci provozních nákladů příslušných sociálních služeb
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Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.4:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 3:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Fondy EU
2 000 klientů/rok
8 000 klientů/celkem

NNO
Město Valašské Meziříčí
Ne
Zachování kapacity sociální rehabilitace pro lidi v krizi a
nouzi
- Aktivity vedoucí k minimalizaci propadu klienta ve
společnosti
- Podpora důstojnosti člověka
- Posilování sociálních kompetencí vedoucích k integraci do
společnosti
- Podpora aktivit vedoucích ke smysluplnému trávení volného
času
- Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti klientů
- Posílení postavení klientů ve společnosti
- Postupné snižování trvalé profesionální podpory
- Snižování závislosti na sociálních dávkách
Roční náklady 1 000 000,-Kč
Celkové náklady 4 000 000,-Kč
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Fondy EU
120 klientů/rok
480 klientů/celkem

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Zajištění pomoci lidem v situacích sociální nouze
- Cíl zahrnuje pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci a nabízí podporu v řešení jejich problémů
3.1 Zachování kapacity terénní služby pro lidi bez domova
3.2 Zachování kapacity nízkoprahového denního centra pro lidi
bez domova
3.3 Zachování kapacity noclehárny pro lidi bez domova
3.4 Zachování provozu sociálních šatníků
3.5 Zajištění hmotné podpory při situacích hmotné nouze
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Název opatření č. 3.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se

Zachování kapacity terénní služby pro lidi bez domova
- Monitorovat lokality kde se lidé bez domova zdržují
- Udržovat kontakty s těmito lidmi
- Motivovat je ke změně jejich dosavadního životního stylu
- Zvýšení orientace v podmínkách a pravidlech naší
společnosti, v prostředí, legislativě u lidí bez domova žijících
zcela na ulici
- Podpora zdraví a prevence vážného ohrožení života u lidí bez
domova žijících zcela na ulici
- Posílení kompetencí u lidí bez domova žijících zcela na ulici
při integraci do běžného života
- Odstranění komunikačních bariér u lidí bez domova žijících
zcela na ulici a jejich sociální izolace
- Snížení a prevence kriminality ve Valašském Meziříčí
Roční náklady 1 100 000 Kč
Celkové náklady 4 400 000 Kč
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
50 klientů/ rok
200 klientů/celkem

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Zachování kapacity nízkoprahového denního centra pro lidi
bez domova
- Poskytnutím stravy
- Osobní hygieny
- Základní sociální poradenství osobám bez přístřeší
- Zabezpečení podmínek pro ošetření základních lidských
potřeb důstojným způsobem lidem bez domova.
- Obnova případně vytvoření základních společenských návyků
u lidí bez domova.
- Podpora zdraví a prevence vážného ohrožení života u lidí bez
domova.
- Snížení a prevence kriminality ve Valašském Meziříčí.
- Předcházení sociálnímu vyloučení u lidí bez domova.
Roční náklady 1 350 000 Kč
Celkové náklady 5 400 000 Kč
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
90 klientů / rok
360 klientů/ celkem
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budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.3:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.4:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Zachování kapacity noclehárny pro lidi bez domova
- Nabídka služeb spojených s přenocováním a provedením
osobní hygieny
- Poskytování základního sociálního poradenství.
- Zabezpečení podmínek pro ošetření základních lidských
potřeb důstojným způsobem lidem bez domova.
- Obnova případně vytvoření základních hygienických návyků
u lidí bez domova
- Podpora zdraví a prevence vážného ohrožení života u lidí bez
domova
- Snížení a prevence kriminality ve Valašském Meziříčí.
- Předcházení sociálnímu vyloučení u lidí bez domova
Roční náklady 1 500 000 Kč
Celkové náklady 6 000 000 Kč
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
20 klientů/rok
80 klientů/celkem

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Zachování provozu sociálních šatníků
- Nabídka možnosti získat oblečení, obuv, nábytek a další
potřeby pro domácnost
- Materiální pomoc v akutní krizové situaci
- Podpora udržitelnosti - další využití použitých věcí
Roční náklady 50 000 Kč
Celkové náklady 200 000 Kč
Dárci
Platby klientů šatníků
100 klientů/den
400 klientů/rok
Charita Valašské Meziříčí
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí
Ne
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Název opatření č. 3.5:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 4:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 4.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

Zajištění hmotné podpory při situacích hmotné nouze
- Poskytnutí finanční a hmotné pomoci lidem ve hmotné nouzi
- Pomoc při překlenutí akutní hmotné nouze
- Pomoc při ochraně života a zdraví
Roční náklady 150 000 Kč
Celkové náklady 600 000 Kč
Sbírky
Nadace
Dárci
Nelze odhadnout

Charita Valašské Meziříčí
Ne
Podpora sociální, právní a jazykové integrace cizinců ze
třetích zemí
- Realizace aktivit na podporu integrace cizinců ze třetích zemí
žijících v mikroregionu.
4.1 Zajištění poradenské a informační činnosti
4.2 Realizace kurzu českého jazyka a sociokulturních kurzů
4.3 Zajištění tlumočnické služby
Zajištění poradenské a informační činnosti
- Poskytnutí základních informací z oblasti náležitostí pro
pobyt, sociální pomoci a dávek, zdravotní péče, zdravotního
pojištění, bydlení, vzdělání a školství.
- Možnost konzultace s právníkem.
- Zvýšení orientace v podmínkách a pravidlech naší
společnosti, v prostředí, legislativě, apod. pro cizince z třetích
zemí.
- Snížení vlivu „klientského systému“ a osamostatnění cizinců
Dle aktuálního rozpočtu Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí. (Odhad pro okres Vsetín na rok 2012 do
500 tisíc Kč.)
Fondy EU
MV - Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra – Centrum
na podporu integrace cizinců Zlínský kraj
50 klientů/rok
200 klientů/celkem

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.3:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Ne
Realizace kurzu českého jazyka a sociokulturních kurzů
- Realizaci kurzů českého jazyka
- Realizace sociokurzů pro cizince ze třetích zemí žijících
v tomto mikroregionu
- Odstranění jazykové bariéry
- Snížení vlivu „klientského systému“ a osamostatnění
cizinců
- Odbourávání předsudků vůči cizincům ze strany
veřejnosti
Dle aktuálního rozpočtu Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí. (Odhad pro okres Vsetín na rok 2012 do
500 tisíc Kč.)
Fondy EU
MV - Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra – Centrum
na podporu integrace cizinců Zlínský kraj
50 klientů/rok
200 klientů/celkem

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj
Ne
Zajištění tlumočnické služby
- Zprostředkování tlumočnických služeb za využití tlumočníka
Centra na podporu integrace cizinců ve Zlíně (CPIC).
- Odstranění jazykové bariéry
- Snížení vlivu „klientského systému“ a osamostatnění cizinců
Dle aktuálního rozpočtu Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí. (Odhad pro okres Vsetín na rok 2012 do
500 tisíc Kč.)
Fondy EU
MV - Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra – Centrum
na podporu integrace cizinců Zlínský kraj
50 klientů/rok
200 klientů/celkem

Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj
Ne
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Název cíle č. 5:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 5.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Podpora oblasti drogových služeb a služeb pro lidi v
závislostech
- Cílem je snižování rizik spojených s užíváním nelegálních
látek a to především rizik zdravotních a sociálních a
poskytování pomoci a podpory lidem závislým na
návykových látkách, jejich rodinným příslušníkům a
blízkým.
5.1 Podpora činnosti svépomocných skupin
5.2 Zachování činností následné péče pro lidi v závislostech
5.3 Podpora činnosti terénních programů
5.4 Nabídka služeb pro danou cílovou skupinu obcím
Mikroregionu
5.5 Vyjednání spolupráce v rámci těchto služeb s obcemi
Mikroregionu
Podpora činnosti svépomocných skupin
- Zajištění vyhovujících prostor
- Vytvoření prostor a podmínek pro testování na infekční
choroby
- Poradenství s prvky terapie
- Informační servis
- Podpora svépomocných skupin
- Podpora zplnomocnění těchto osob, jejich návratu do běžného
života, sociálního začlenění
- Anonymní a bezplatné testování osob závislých na
nelegálních látkách na infekční choroby
Roční náklady 100 000 Kč
Celkové náklady 400 000 Kč
Investice z řad zájemců
Město Valašské Meziříčí
Obce Mikroregionu
Sponzoři
150 klientů/rok
600 klientů/celkem
Modrý kříž v České republice, o.s.
Agarta o.s.
K2
Ne
Zachování činností následné péče pro lidi v závislostech
- Aktivity vedoucí k podpoře udržení abstinence
- Aktivity vedoucí k uvědomění si následků relapsu
- Aktivity podporující uvědomění si škodlivosti nadužívání
alkoholu a podpora zodpovědnosti u dětí a mládeže
- Udržení si zaměstnání a „spokojené“ rodiny či „rozumného a
zodpovědného života“
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- Poskytnuté pravdivé informace o nadužívání a seznámení s
možnostmi léčby
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na

Roční náklady 600 000 Kč
Celkové náklady 2 400 000 Kč
Dotace MPSV
Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Fondy EU
90 klientů/rok
360 klientů/celkem
Modrý kříž
K2
Agarta o.s.
odborní lékaři - psychiatři
OSPOD
Ne
Podpora činnosti terénních programů
- Poskytování výměnného programu inj. materiálu
- Individuální případová práce
- Motivační rozhovory
- Poradenství
- Informační servis (sociálně právní, zdravotní, o bezpečnějším
užívání drog, o bezpečném sexu atd.)
- Zprostředkování léčby drogových závislostí
- Asistenční služba
- Testování na HIV, graviditu a další
- Snižování zdravotních rizik (především inf. chorob, žilních
onemocnění atd.)
- Snižování sociálních rizik (prevence soc. vyloučení, pomoc a
podpora při kontaktu s rodinou klienta, zvýšení samostatnosti
a soběstačnosti klientů, podpora při hledání zaměstnání,
bydlení, řešení nepříznivé soc. situace atd.)
- Celospolečenské (ochrana široké veřejnosti před možností
nákazy infekčními nemocemi)
Roční náklady 520 000 Kč
Celkové náklady 2 080 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Sponzoři
90 uživatelů služby ve Valašském Meziříčí /rok
160 uživatelů služby celkem /rok
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naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Agarta o. s.

Název opatření č. 5.4:

Nabídka služeb pro danou cílovou skupinu obcím
Mikroregionu
- Prezentace služeb zástupcům obcí
- Zjištění zájmu ze strany obcí
- Předcházení negativních dopadů závislostí na jednotlivce,
rodiny, obce
- Snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením
- Usnadnění adaptace osob dlouhodobě abstinujících do
společnosti
- Podpora destigmatizace závislých osob i osob ohrožených
- závislostmi
- Rozšíření nabídky služeb obcí Mikroregionu svým občanům
- Podpora provozování služeb na území Mikroregionu

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 5.5:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Ne

0 Kč
V rámci provozních nákladů příslušných sociálních služeb
Obce Mikroregionu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Sponzoři
15 – 40 % obyvatelstva populace ( 3-5 % osoby závislé)
Modrý kříž v ČR o.s.
Agarta o. s.
K2
Ne
Vyjednání spolupráce v rámci těchto služeb s obcemi
Mikroregionu
- Vymezení vhodných prostor pro provozování služeb
- Stanovení optimální provozní doby
- Včasná pomoc občanům v problematice závislosti
- Snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením
- Zvýšení dostupnost služeb následné péče
- Snadnější adaptace abstinujících osob do společnosti
- Podpora destigmatizace závislých osob a osob ohrožených
závislostí
0 Kč
V rámci provozních nákladů příslušných sociálních služeb
Obce Mikroregionu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Sponzoři
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 6:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 6.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

15 – 40 % obyvatelstva populace ( 3-5 % osoby závislé)
Modrý kříž v ČR o.s.
Agarta o. s.
K2
Ne
Psychosociální podpora obětem mimořádných událostí
- Zajištění psychosociální podpory lidem strádajícím
živelnými katastrofami a dalších nenadálých krizových
situací na území mikroregionu.
6.1 Poskytování psychosociální podpory obětem živelných
katastrof a dalších nenadálých situací
Poskytování psychosociální podpory obětem živelných
katastrof a dalších nenadálých situací
- Poskytování psychosociální podpory obětem živelných
katastrof a dalších nenadálých situací, jako jsou povodně,
požáry, hromadné autonehody, úmrtí při sportu a další.
- Podporovány (doprovázeny) jsou osoby přímo postižené
nenadálou situací, jejich rodinní příslušníci i očití svědkové
dané události.
- Pomoc spočívá v rozhovoru a pomoci při řešení vzniklé
situace, podpoře při zvládání důsledků události, praktické
pomoci, poradenství nebo jeho zprostředkování a
zprostředkování dalších kontaktů.
- Snížení dopadu mimořádných událostí na obyvatele
mikroregionu a urychlení návratu jejich života do běžných
kolejí.
Náklady na práci dobrovolníků 0 Kč
Další náklady ročně cca 5000Kč, do roku 2016 cca 20 000 Kč.
Přesná částka je závislá na počtu mimořádných událostí.
Dobrovolnická práce
ADRA
Město Valašské Meziříčí
Obětmi mimořádných událostí může být potencionálně kdokoli z
obyvatel mikroregionu - 42 178 obyvatel
Komunitní psychosociální intervenční tým ve Valašském
Meziříčí
Ne
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Oblast péče Prevence
sociopatologických jevů

Lidé s mentálním
postižením

Lidé se zdravotním
postižením

Široká veřejnost

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lid

4.2.5 Oblast péče Prevence sociopatologických jevů
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina PREVENCE
SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ
Manažerka skupiny:
Mgr. Zdislava Odstrčilová
Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
Mgr. Zdislava Odstrčilová

ředitelka Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí

Alena Střítezská

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ
Valašské Meziříčí

Mgr. Kateřina Machačová

Předsedkyně sociální komise města Kelč

Mgr. Alena Vašáková, Dis.

K2 Valašské Meziříčí

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Prevence sociopatologických jevů
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Sociální prevence
1.1 Realizace aktivit zaměřených na osvětu sociopatologických
jevů ve společnosti.
1.2 Realizace aktivit zaměřených na zvýšení bezpečí osob, které
mají snížené možnosti bránit se kriminogennímu jednání.
1.3 Osvětovéakce na školách v rámci předcházení
sociopatologických jevů.
1.4 Realizace činností primární prevence týkající se zajištění
kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež, které
příznivě ovlivňují jejich hodnotovou orientaci
1.5 Realizace aktivit primární prevence týkající se zvýšení
bezpečnosti dopravy
1.6 Realizace resocializačních programů pro nezletilé, mladistvé
a pro dospělé pachatele trestných činů.

Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Situační prevence
2.1 Rozšiřování a inovace stávajícího městského kamerového
systému
2.2 Pořízení mobilního kamerového systému
2.3 Osvětlení rizikových míst
2.4 Instalace oplocení nebo mříží ve vytipovaných lokalitách se
zvýšenou mírou trestné činnosti
2.5 Budování sportovních hřišť a souprav pro sport
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Prevence sociopatologických jevů
Sociálně patologickými jevy se zde rozumí společensky nežádoucí a nebezpečné jevy. K nim může
obecně vzato patřit například nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně zvýšená
nemocnost, poruchy chování, násilí, vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové
závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství apod.

Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Sociální prevence
- Sociální prevence je zaměřena na člověka, který je nebo se
může
stát
sociálně
vyloučeným
v důsledku
sociopatologických jevů včetně kriminality.
- Cílem sociální prevence je zaměřit se na cílové skupiny a
podporovat takové aktivity a projekty, které budou směřovat
k odstranění těchto jevů nebo rizikového chování a jednání
v rámci cílových skupin.
- Cílovými skupinami jsou veřejnost, klienti sociálních služeb,
žáci a studenti ZŠ a SŠ.
1.1 Realizace aktivit zaměřených na osvětu sociopatologických
jevů ve společnosti.
1.2 Realizace aktivit zaměřených na zvýšení bezpečí osob, které
mají snížené možnosti bránit se kriminogennímu jednání.
1.3 Osvětové akce na školách v rámci předcházení
sociopatologických jevů.
1.4 Realizace činností primární prevence týkající se zajištění
kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež, které
příznivě ovlivňují jejich hodnotovou orientaci
1.5 Realizace aktivit primární prevence týkající se zvýšení
bezpečnosti dopravy
1.6 Realizace resocializačních programů pro nezletilé, mladistvé
a pro dospělé pachatele trestných činů.
Realizace aktivit zaměřených na osvětu sociopatologických
jevů ve společnosti
Realizace různých osvětových aktivit zaměřených na širokou
veřejnost v oblasti sociopatologických jevů:
- zneužívání návykových látek,
- bezdomovectví,
- důsledků sociopatologických jevů v životě jedince a rodiny –
„setkání s realitou“ – nástrahy drog, alkoholu, dluhů atd.,
- informování o oblasti sociopatologických jevů a možnosti
pomoci možného zneužívání veřejných sbírek,
- možného zneužívání prodejních akcí a podomní prodejci –
informování o kličkách firem, kdy je postup prodeje
v hranicích zákona, ale v neprospěch zákazníka (uvedení
zákazníka v omyl, nekompletní informace podané
zákazníkovi, nemožnost reklamace atd.)
- Větší informovanost široké veřejnosti o problematice
sociopatologických jevů, jejich prevenci a důsledcích.
- Větší informovanost široké veřejnosti o možných
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nebezpečích zneužití veřejných sbírek, prodejních akcí a
podomního prodeje.
- Větší informovanost široké veřejnosti o možných příčinách
kriminality a možnostech prevence kriminality.
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:
Charakteristika
opatření:

Každá kampaň 0 Kč - 50 000 Kč
Granty
Rozpočty obcí mikroregionu
Sponzorské dary aj.
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
NNO,
obecní a městské úřady,
MP VM
Ne
Realizace aktivit zaměřených na zvýšení bezpečí osob, které
mají snížené možnosti bránit se kriminogennímu jednání
- Realizace různých aktivit zaměřených na zvýšení bezpečí
osob, které mají snížené možnosti bránit se kriminogennímu
jednání - jedná se např. senioři, osoby s handicapem.
- Může sem být zařazena i výuka sebeobrany.
- Zvýšení bezpečí a pocitu bezpečí osob, které mají snížené
možnosti bránit se kriminogennímu jednání
0 Kč až 20 000 Kč
Závisí na způsobu realizace a na rozsahu zvolené aktivity.
Obecní a městské rozpočty, MV, kraj, nadace
Bez upřesnění
NNO
MP
Mikroregion
Obce mikroregionu
Ne
Osvětové
akce
na
školách
v rámci
předcházení
sociopatologických jevů
- Realizace různých osvětových aktivit zaměřených na zvýšení
informovanosti žáků a studentů SŠ, ZŠ o problematice
sociopatologických jevů a jejich předcházení.
- Zaměřená mohou být na témata: alkoholismus, gemblerství,
drogy atd.
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Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.4:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.5:
Charakteristika
opatření:

- Zvýšení informovanosti žáků a studentů SŠ, ZŠ
v problematice sociopatologických jevů a jejich předcházení
0 Kč až 20 000 Kč
Závisí na způsobu realizace a na rozsahu zvolené aktivity.
Obecní a městské rozpočty,
Dotace MV, MŠMT, Zlínský kraj
Nadace
Bez upřesnění
NNO
MP
Mikroregion
Obce mikroregionu
ZŠ, SŠ
Ne
Realizace činností primární prevence týkající se zajištění
kvalitních volnočasových aktivit pro děti a mládež, které
příznivě ovlivňují jejich hodnotovou orientaci
- Toto opatření vytvoří prostor pro realizaci široké škály
volnočasových aktivit zaměřených na kvalitní volnočasové
aktivity pro děti a mládež, které příznivě ovlivňují jejich
hodnotovou orientaci
- Může se jednat o jednorázové aktivisty i soustavné činnosti.
- Větší nabídka atraktivních činností pro děti a mládež mající
pozitivní vliv na jejich hodnotovou orientaci.
Nelze vyčíslit.
Závisí na způsobu realizace a na rozsahu zvolené aktivity.
Obecní a městské rozpočty,
Dotace MV, MŠMT, Zlínský kraj
Nadace
Bez upřesnění
NNO
MP
Mikroregion
Obce mikroregionu
ZŠ, SŠ
Ano
Realizace aktivit primární prevence týkající se zvýšení
bezpečnosti dopravy
- Besedy a školení ve školských zařízeních a zařízeních pro
seniory
- Bezpečnostní akce ke Dni proti úrazům
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Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.6:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:

- Fórum Zdravého města – veřejné setkání k tématu dopravy
- Veřejné setkání ke strategii města Valašské Meziříčí VIZE
2025
- Bezpečnější doprava ve městě
- Bezpečnější pohyb chodců a cyklistů v provozu (dospělí,
děti)
Bez upřesnění
Rozpočty obcí
Rozpočty komise BESIP
Sponzoři
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
BESIP
Městský úřad – odbor dopravně správních agend, odbor
regionálního rozvoje a územního plánování
NNO
Občanské spolky, školská zařízení
Ne
Realizace resocializačních programů pro nezletilé, mladistvé
a pro dospělé pachatele trestných činů
- Eliminace rizikového jednání cíleným působením na osoby,
které jsou evidovány v souvislosti s trestnou činností a tyto
programy cíleně působí na pachatele trestné činnosti tak, aby
bylo předcházeno další recidivě.
- Začlenění osob s kriminální minulostí do společnosti,
zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce.
Bez upřesnění
Dotace, sponzorské dary
10 osob/rok

Probační a mediační služba ČR
Ne
Situační prevence
- Opatření situační prevence jsou relativně rychle
realizovatelná a při odborném přístupu k jejich zavedení jsou
většinou také nejúčinnější.
- Rozvoj sociopatologických jevů lze omezovat preventivními
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Název opatření č. 2.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

opatřeními situačního charakteru, které znesnadňují jejich
vznik a rozvoj a představují riziko pro ty, kteří jsou jejich
původci.
Rozšiřování a inovace stávajícího městského kamerového
systému
Pořízení mobilního kamerového systému
Osvětlení rizikových míst
Instalace oplocení nebo mříží ve vytipovaných lokalitách se
zvýšenou mírou trestné činnosti
Budování sportovních hřišť a souprav pro sport

Rozšiřování a inovace stávajícího městského kamerového
systému
- Vybudování kamerového dohlížecího systému v obcích na
potřebných místech
- Instalace nových kamerových bodů u existujícího
kamerového dohlížecího systému
- Inovace kamerových bodů u existujícího kamerového
dohlížecího systému
- Zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách a pokles případů
majetkové trestné činnosti a vandalismu
- Prevence majetkové trestné činnosti a vandalismu
Bez upřesnění
Rozpočet Města Valašské Meziříčí
Dotace MV
Obyvatelé Města Valašské Meziříčí a jeho návštěvníci
Policie ČR
Městská policie Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí

Ne
Pořízení mobilního kamerového systému
- Vytipování míst se zvýšenou mírou trestné činnosti, zejména
majetkové a vandalismu a instalace terminálů pro mobilní
kamerový systém
- Zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách a pokles případů
majetkové trestné činnosti a vandalismu
- Prevence majetkové trestné činnosti a vandalismu
V závislosti na počtu rizikových lokalit a počtu kamerových
bodů.
Rozpočet Města Valašské Meziříčí
Dotace MV
Obyvatelé Města Valašské Meziříčí a jeho návštěvníci
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Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Policie ČR
Městská policie Valašské Meziříčí
Město Valašské Meziříčí
Ano

Název opatření č. 2.3:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Osvětlení rizikových míst
- Instalace osvětlení na místech se zvýšenou mírou majetkové
trestné činnosti a vandalismu.
- Zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách, prevence
páchání trestné činnosti.

Název opatření č. 2.4:

Instalace oplocení nebo mříží ve vytipovaných lokalitách se
zvýšenou mírou trestné činnosti
- Instalace oplocení a mříží na místech se zvýšenou mírou
majetkové trestné činnosti a vandalismu.
- Zvýšení bezpečnosti v rizikových lokalitách, prevence
páchání trestné činnosti.

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Nelze určit
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace MV
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Obecní a městské úřady
Policie ČR
Městská policie Valašské Meziříčí
Ne

Nelze určit
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace MV
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Obecní a městské úřady
Policie ČR
Městská policie Valašské Meziříčí
Ne
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Název opatření č. 2.5:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Budování sportovních hřišť a souprav pro sport
- Budování sportovních hřišť a souprav pro sport v sociálně
vyloučených lokalitách, na kterých bude pod dozorem
sociálních pracovníků prováděna sociální práce s mládeží
ohroženou delikventním chování a kde bude provádění
sociální depistáž.
- Intervence v sociálně slabých rodinách, předcházení páchání
trestné činnosti u mládeže a snížení rizika jejího případného
kriminálního chování.
Nelze určit
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace MV
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
NNO
OSPOD
Městské a obecní úřady mikroregionu
Ano
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Oblast péče Podpora zdraví

Lidé s mentálním
postižením

Lidé se zdravotním
postižením

Široká veřejnost

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lid

4.2.6 Oblast péče Podpora zdraví a zdravého životního stylu
Následující cíle a opatření vypracovala pracovní skupina PODPORA ZDRAVÍ
Manažerka skupiny:
MVDr. Kateřina Janovská – mail: katerina.janovska@nspz.cz, tel.: 602 537 880

Členové skupiny (a organizace, kterou reprezentují):
MVDr. Kateřina Janovská

Nárdní síť podpory zdraví, o. s.

Alena Střítezská

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, MěÚ
Valašské Meziříčí

Bc. Nela Marešová

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Květuše Tyšerová

Klub zdraví ADRA

Mgr. Jarmila Melichaříková

starostka obce Velká Lhota

Milena Chvatíková

Městský úřad Kelč

MUDr. Štěpán Maliňák

veřejnost

Mgr. Dagmar Zetková

Společnost Minerva o. p. s.
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OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Podpora zdraví a zdravého životního stylu
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora aktivit upevňujících a podporujících zdraví
1.1 Začlenit pracovní skupinu Podpora zdraví do systému
komunitního plánování sociálních služeb a využít
průřezového působení napříč ostatními pracovními
skupinami při podpoře programů a projektů zabývající se
podporou zdraví veřejnosti.
1.2 Zvýšit znalosti poskytovatelů sociálních služeb (členů
pracovních skupin KPSS) o zdraví a o faktorech, které
zdraví ovlivňují, jakož i o metodách a postupech, které mají
na zdraví kladný vliv.
1.3 Při posuzování projektů a dalších aktivit uplatnit ve všech
PS hledisko vlivu na zdraví cílové skupiny.
1.4 Realizovat aktivity zaměřené na podporu zdraví uživatelů
sociálních služeb a veřejnosti

Název cíle č. 2:

Rozšíření stávajících aktivit Zdravého města Valašské
Meziříčí do obcí mikroregionu
2.1 V pracovní skupině vybrat vhodné aktivity a kampaně a
nabídnout je obcím mikroregionu
2.2 Realizovat vhodné aktivity a kampaně dle zájmu v obcích

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název cíle č. 3:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název cíle č. 4:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Využít pro podporu zdraví v mikroregionu členství města
VM v Národní síti zdravých měst ČR
3.1 Splnit i v roce 2012 podmínky pro kategorii C Zdravého
města (podle metodiky Národní sítě zdravých měst ČR)
3.2 Začlenit se do programu Město přátelské seniorům
Zvýšit informovanost o vlivu pracovních podmínek na zdraví
4.1 Vytvořit a realizovat vzdělávací program pro firmy, který by
se zabýval péčí o pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců s
důrazem na ohrožené skupiny
4.2 Jako součást vzdělávacího programu uskutečnit seminář k
výsledkům mapování bariér a k možnostem firem a institucí
odstraňovat bariéry
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ
pro oblast péče Podpora zdraví a zdravého životního stylu
Úvodní komentář
Podporou zdraví se rozumí zejména:
 péče o vhodné životní podmínky obyvatel,
 podpora zdravého životního stylu ve všech oblastech (výživa, pohyb, denní režim,
duševní hygiena atd.) a ve všech věkových a sociálních skupinách,
 specifická prevence nemocí, zejména hromadně se vyskytujících chronických
neinfekčních onemocnění,
 prevence úrazů,
 prevence závislostí, zejména na tabáku a alkoholu
 a snižování nerovností v přístupu ke zdraví a k možnostem jeho upevnění.
Z uvedeného vyplývá, že podpora zdraví je svou podstatou průřezové téma a cíle podpory
zdraví se objevují i v rámci cílů jiných PS.
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Podpora aktivit upevňujících a podporujících zdraví
- Začlenit činnosti a programy podporující zdraví do systému
komunitního plánování sociálních služeb mikroregionu.
1.1 Začlenit pracovní skupinu Podpora zdraví do systému
komunitního plánování sociálních služeb a využít
průřezového působení napříč ostatními pracovními
skupinami při podpoře programů a projektů zabývající se
podporou zdraví veřejnosti.
1.2 Zvýšit znalosti poskytovatelů sociálních služeb (členů
pracovních skupin KPSS) o zdraví a o faktorech, které
zdraví ovlivňují, jakož i o metodách a postupech, které mají
na zdraví kladný vliv.
1.3 Při posuzování projektů a dalších aktivit uplatnit ve všech PS
hledisko vlivu na zdraví cílové skupiny.
1.4 Realizovat aktivity zaměřené na podporu zdraví uživatelů
sociálních služeb a veřejnosti
Začlenit pracovní skupinu Podpora zdraví do systému
komunitního plánování sociálních služeb a využít
průřezového působení napříč ostatními pracovními
skupinami při podpoře programů a projektů zabývající se
podporou zdraví veřejnosti
- Organizační opatření pro zvýšení kvality práce týmu a
posílení významu podpory zdraví v rámci KPSS
mikroregionu
- Zvýšení kvality práce všech PS týmu, přínos nových podnětů
a souvislostí
0 Kč
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Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

Organizační opatření, nemá přímé klienty

Manažerský tým KPSS, PS Podpora zdraví
Ne
Zvýšit znalosti poskytovatelů sociálních služeb (členů
pracovních skupin KPSS) o zdraví a o faktorech, které
zdraví ovlivňují, jakož i o metodách a postupech, které mají
na zdraví kladný vliv.
- Opatření zvyšující kompetence členů pracovních skupin nabídka vzdělávacího programu se zaměřením na zvýšení
znalostí o faktory ohrožujících a posilujících zdraví
- Zvýšení znalostí, kvalifikace a kvality práce poskytovatelů
sociálních služeb

Jednorázový náklad 15 000 Kč
Rozpočty měst a obcí (podpora malého rozsahu) + platba
účastníků
50
PS Podpora zdraví
NNO
Odborní lektoři
Město
Ano
Při posuzování projektů a dalších aktivit uplatnit ve všech PS
hledisko vlivu na zdraví cílové skupiny
- Jedná se o organizační opatření - při posuzování projektů
bude zohledněno hledisko vlivu dopadů projektu na zdraví
cílové skupiny.
- Zvýšení kvality práce při posuzování projektů, budou
preferovány projekty s kladným dopadem na zdraví
veřejnosti.

0 Kč
--Občané mikroregionu - 42 178 obyvatel
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Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.4:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 2.1.:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Manažerský tým KPSS a jeho PS
Ne
Realizace aktivit zaměřených na podporu zdraví a zdravého
životního stylu uživatelů sociálních služeb a veřejnosti ve
městě VM
- Realizace vzdělávacích a intervenčních aktivit a kampaní
v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, a to jak pro
veřejnost, tak i pro specifické skupiny uživatelů sociálních
služeb.
- Zvýšení informovanosti občanů
- V konečném důsledku pozitivní změna chování a životního
stylu cílové skupiny, a tím zlepšení zdraví.
Roční náklady 200 000 Kč
Celkové náklady 800 000 Kč + běžné režijní náklady města a
poskytovatelů
Rozpočet Zdravého města Valašské Meziříčí
Dárci
Vhodné dotační programy
+ dobrovolná práce poskytovatelů
Plošné kampaně: veřejnost, 27 000 osob
Intervenční a vzdělávací aktivity: 1000/ rok, 4000 celkem
NNO
Další zdravotnické organizace
PS Podpora zdraví
Odborní lektoři
Město
Ano (částečně)
Rozšíření stávajících aktivit Zdravého města Valašské
Meziříčí do obcí mikroregionu
- Stávající i nové aktivity, kampaně a programy podpory
zdraví, které město realizuje jako člen NSZM ČR, rozšířit
dle možností do obcí mikroregionu
2.1 V pracovní skupině vybrat vhodné aktivity a kampaně a
nabídnout je obcím mikroregionu
2.2 Realizovat vhodné aktivity a kampaně dle zájmu v obcích
V pracovní skupině vybrat vhodné aktivity a kampaně a
nabídnout je obcím mikroregionu
- Jedná se o organizační opatření - popis viz název, navazuje
na opatření č. 1.4.
- Seznámení obcí a zainteresovaných subjektů v obcích
s možnostmi a nabídkou v oblasti podpory zdraví
100

- Motivace měst, obcí a zainteresovaných subjektů
mikroregionu k aktivnímu zapojení do aktivit a kampaní
podpory zdraví
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 3:
Krátký popis cíle:

0 Kč
--Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Manažerský tým KPSS
PS Podpora zdraví
Obce a města mikroregionu
Ne
Realizovat vhodné aktivity a kampaně podpory zdraví podle
zájmu v obcích
- Realizace vzdělávacích a intervenčních aktivit a kampaní
v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, a to jak pro
veřejnost, tak i pro specifické skupiny uživatelů sociálních
služeb mikroregionu.
- Přímo navazuje na opatření 2.1.
- Rozšíření aktivit do obcí a měst mikroregionu.
- Zvýšení informovanosti občanů mikroregionu
- V konečném důsledku pozitivní změna chování a životního
stylu, a tím zlepšení zdraví obyvatel mikroregionu.
Roční náklady 70 000 Kč
Celkové náklady 280 000 Kč + běžné režijní náklady obcí a
poskytovatelů
Rozpočet mikroregionu
Dárci
Vhodné dotační programy
+ dobrovolná práce poskytovatelů
Plošné kampaně: obyvatelé mikroregionu, 15 000 osob
Intervenční a vzdělávací aktivity: 500/ rok, 2000 celkem
NNO
Odborní lektoři
Města a obce mikroregionu
Ne
Využít pro podporu zdraví v mikroregionu členství města
VM v Národní síti zdravých měst ČR
- Valašské Meziříčí je dlouholetým členem Národní sítě
zdravých měst ČR, od r. 2010 je ohodnoceno jako člen
kategie C, což představuje pokročilý stupeň práce
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření 3.1:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření 3.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:

municipalit pro zlepšení veřejného zdraví
- Systém práce Zdravých měst, fungující ve Valašském
Meziříčí, aplikovat v rámci mikroregionu
- V konečném důsledku vytvořit, resp. zlepšit podmínky pro
podporu veřejného zdraví v mikroregionu
3.1. Splnit i v roce 2012 podmínky pro kategorii C Zdravého
města (podle metodiky Národní sítě zdravých měst ČR)
3.2. Začlenit se do programu Město přátelské seniorům
Splnit i v roce 2012 podmínky pro kategorii C Zdravého
města (podle metodiky Národní sítě zdravých měst ČR – tj.
splnit
podmínky rozsahu aktivit a plánu zlepšování 2012)
- Realizace plánovaných aktivity a kampaní podpory zdraví
veřejnosti, které jsou podmínkou členství v kategorii C
Národní sítě zdravých měst
- Zlepšení péče o veřejné zdraví ve městě a aktivizace
veřejnosti a partnerů pro zdraví
Roční náklady 150 000 Kč
Celkové náklady 600 000 Kč
Poznámka: náklady se částečně kryjí s náklady na opatření 1.4. a
2.2.
Rozpočet Zdravého města Valašské Meziříčí
Dárci
Vhodné dotační programy
+ dobrovolná práce poskytovatelů
Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
Komise pro Zdravé město a MA 21
Neziskové organizace
Město VM
Média
Další spoluorganizátoři aktivit
Ne
Začlenit se do programu Město přátelské seniorům
- Připojení se k mezinárodnímu programu Město přátelské
seniorům a využít ho k aktivizaci a zlepšení podmínek pro
život seniorů mikroregionu
- Města a obce budou lépe seznámeni s problematikou specifik
péče o seniory a podpory jejich aktivního života
- Rozšíření programů aktivního a stárnutí
- Aktivizace seniorů mikroregionu s konečným důsledkem
zvýšení počtu let prožitých ve zdraví
Roční náklady 200 000 Kč
Celkové náklady 800 000 Kč
Poznámka: náklady se částečně kryjí s náklady na opatření 1.4. a
2.2.
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Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 4:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 4.1:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Rozpočet Zdravého města Valašské Meziříčí
Města a obce
Dárci
Vhodné dotační programy
+ dobrovolná práce poskytovatelů
Občané mikroregionu – 42 178 obyvatel
PS Podpora zdraví
Neziskové organizace
Města a obce
Média
Další spoluorganizátoři aktivit
Ano (částečně)
Zvýšit informovanost o vlivu pracovních podmínek na zdraví
- Zdravé pracovní podmínky jsou stejně jako životní
podmínky a životní styl základním předpokladem pro zdraví
člověka.
- Městské a obecní úřady mikroregionu jako takové nemají
možnost pracovní podmínky přímo ovlivňovat (vyjma
vlastních zaměstnanců), ale mohou zaměstnavatele na svém
území ke zlepšení pracovních podmínek motivovat.
- Vytvořit a realizovat vzdělávací program pro firmy, který by
se zabýval péčí o pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců s
důrazem na ohrožené skupiny (pracovníci nad 50 let, osoby
pečující o malé děti, skupiny ohrožené sociálním vyloučením
ad.)
4.1 Vytvořit a realizovat vzdělávací program pro firmy, který by
se zabýval péčí o pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců s
důrazem na ohrožené skupiny
4.2 Jako součást vzdělávacího programu uskutečnit seminář k
výsledkům mapování bariér a k možnostem firem a institucí
odstraňovat bariéry
Vytvořit a realizovat vzdělávací modul pro firmy na téma
péče o pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců s důrazem
na ohrožené skupiny
- Je kladen důraz na pracovníky nad 50 let, na osoby pečující o
malé děti, na další skupiny ohrožené sociálním vyloučením
atd.)
- Realizační opatření – vzdělávání formou dvou celodenních
seminářů a workshopů
- Zvýšení znalostí a klíčových kompetencí absolventů
vzdělávacího modulu
- Zlepšení pracovník podmínek a vytvoření předpokladů pro
lepší zdraví obyvatel, zaměstnaných ve firmách a institucích
mikroregionu, zejména zranitelných sociálních skupin (věk
50+, ohrožené sociální skupiny ad.)
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- Zlepšení komunitní spolupráce ve městě
- Zvýšení společenské odpovědnosti firem
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 4.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Jednorázový náklad 30 000 Kč
Účastníci vzdělávání
Firmy a instituce
30
NNO
Odborní lektoři
Města a obce
Ano
Jako součást vzdělávacího programu uskutečnit seminář k
výsledkům mapování bariér a k možnostem firem a institucí
odstraňovat bariéry.
- Realizační opatření - vzdělávání. Navazuje na opatření č.
4.1, na výsledky Mapování bariér ve městě a na Analýzu
bezbariérovosti mikroregionu.
- Zvýšení znalostí absolventů vzdělávacího modulu
- Motivace k aktivnímu vytváření bezbariérového prostředí
- Zvýšená úroveň bezbariérového prostředí ve firmách a
institucích mikroregionu, což bude mít pozitivní dopad nejen
na zaměstnance, ale i veřejnost.
Jednorázový náklad 10 000 Kč
Firmy a instituce
30
NNO
Odborní lektoři
Města a obce mikroregionu
Ano
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Společné cíle

Rodina, děti,
mládež

Senioři

Lidé se zdravotním
postižením

Lidé s mentálním
postižením

Lidé s duševním
onemocněním

Drogy

Lidé v sociální
krizi

Široká veřejnost

4.2.7 Společné cíle
Následující cíle a opatření jsou společné pro všechny pracovní skupiny komunitního
plánování sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

OBSAH SPOLEČNÝCH CÍLŮ
Název cíle č. 1:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Řešení dostupného bydlení pro jednotlivce i rodiny ohrožené
sociálním vyloučením a ztrátou bydlení
1.1 Výstavba sociální bytů ve Valašském Meziříčí
1.2 Zmapování možnosti zřízení „neziskové“ ubytovny pro
sociálně slabé rodiny
1.3 Zmapování potřeb výstavby sociálních bytů v ostatních
obcích a městech mikroregionu. Využití prázdných budov
v mikroregionu

Název cíle č. 2:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora bezbariérovosti prostředí a budov mikroregionu
2.1 Nastavení pravidel pro využívání stávajících domů se
zvláštním určením (DPS) pro lidi se sníženou schopností
pohybu
2.2 Poradenství k bezbariérovým úpravám a rekonstrukcím
vlastního bydlení
2.3 Realizace aktivit vedoucích k zajištění bezbariérového
přístupu a pohybu ve veřejných budovách a na veřejných
prostranstvích
2.4 Realizace aktivit vedoucí k motivování soukromých subjektů
provozujících veřejné služby k zajištění bezbariérového
přístupu a pohybu v jejich prostorách
2.5 Realizace aktivit vedoucí k zpřístupnění veřejné dopravy
lidem se sníženou schopností pohybu

Název cíle č. 3:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora uplatnění na trhu práce
3.1 Realizace rekvalifikačních kurzů zohledňující možnosti lidí
ohrožených sociálním vyloučením
3.2 Motivace místních SŠ a SOU k vyjednání výjimek při studiu
učebních oborů pro zvýšení kvalifikace osob ohrožených
soc. vyloučením
3.3 Realizace motivačních aktivit pro lidi ohrožené sociálním
vyloučením zaměřené na uplatnění na trhu práce
3.4 Realizace pracovních poradenských činností
3.5 Realizace aktivit zaměřených na problematiku zaměstnávání
lidí v preseniorském a seniorském věku (50+) zaměřené na
tuto cílovou skupinu a na potenciální zaměstnavatele
3.6 Realizace asistence na pracovišti po nástupu do zaměstnání
3.7 Realizace pracovních míst na zkoušku (cvičné pracoviště)
3.8 Podpora vzniku alternativních pracovních míst pro lidi
ohrožené sociálním vyloučení
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Název cíle č. 4:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora dobrovolnictví a filantropie
4.1 Realizace aktivit podporujících myšlenku dobrovolnictví a
filantropie
4.2 Rozšíření činnosti akreditovaného dobrovolnického centra

Název cíle č. 5:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Podpora volnočasových aktivit pro všechny členy rodiny
5.1 Podpora existujících sdružení a spolků nabízejících
volnočasové aktivity v regionu

Název cíle č. 6:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Zvýšení finanční gramotnosti obyvatel v mikroregionu
6.1 Realizace výukových programů vedoucích ke zvýšení
finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ
6.2 Realizace výukových programů finanční gramotnosti pro
dospělé
6.3 Realizace vzdělávacích programů pro poskytovatele
sociálních služeb pro rodiny s dětmi o výuce a praktickém
využití poznatků finanční gramotnosti při práci s uživateli
těchto služeb
6.4 Realizace informační kampaně pro veřejnost na území
mikroregionu vedoucí ke zvýšení finanční gramotnosti
6.5 Zavedení systému včasné intervence dlužníků v nájemném
bydlení
6.6 Realizace dluhového poradenství formou „home visitingu“

Název cíle č. 7:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Osvětová a poradenská činnost v mikroregionu
7.1 Zachování kapacity občanské poradny
7.2 Realizace poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy
7.3 Realizace aktivit podporující vzdělávání a rozvoj –
přednášková činnost
7.4 Informační činnost o sociální a související problematice
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PLNÉ ZNĚNÍ SPOLEČNÝCH CÍLŮ
Název cíle č. 1:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 1.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č 1.2:
Charakteristika
opatření:

Řešení dostupného bydlení pro jednotlivce i rodiny ohrožené
sociálním vyloučením a ztrátou bydlení
- Zajistit možnost přiměřeného bydlení pro nízkopříjmové
skupiny obyvatel.
1.1 Výstavba sociální bytů ve Valašském Meziříčí
1.2 Zmapování možnosti zřízení „neziskové“ ubytovny pro
sociálně slabé rodiny
1.3 Zmapování potřeb výstavby sociálních bytů v ostatních
obcích a městech mikroregionu. Využití prázdných budov
v mikroregionu.
Výstavba sociálních bytů
- Podle předběžného průzkumu na území Města Valašské
Meziříčí schází 60 sociálních bytů (malometrážní
nízkonákladové bytové jednotky).
- Dá se předpokládat, že tato situace bude vzhledem
k finanční náročnosti řešena postupně.
- Bude postupně vystaveno až 60 malometrážních bytových
jednotek trvale dostupných sociálně slabým rodinám i
jedincům.
V závislosti na realizátorovi, v tomto okamžiku lze
vyspecifikovat pouze provozní náklady ve výši 0 Kč.
Investiční náklady nelze určit.
MMR nebo soukromý investor
60 rodin nebo jednotlivců, závisí na počtu vystavěných bytů
Město VM,
Soukromý investor
Ano
Zmapování možnosti zřízení „neziskové“ ubytovny pro
sociálně slabé rodiny
- V současné době je na území mikroregionu několik
ubytoven, které nabízejí možnost bydlení i pro
nízkopříjmové rodiny s dětmi. Úhrada za ubytování v nich
převyšuje finanční možnosti rodin a platba je převážně
hrazena z dávek hmotné nouze.
Rodiny jsou tak
demotivovány při hledání zaměstnání. Bydlení neodpovídá
požadavkům běžného standardu určeného pro rodiny
s dětmi.
- Ubytování rodin v neziskové ubytovně by bylo provázeno
terénní sociální prací ze strany Města Valašské Meziříčí.
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Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 1.3:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 2:
Krátký popis cíle:

- Rozšíření nabídky dostupného adekvátního ubytování pro
nízkopříjmové rodiny s dětmi o 40 ubytovacích lůžek

Investiční ani provozní náklady nelze určit.
MMR, soukromý investor nebo NNO
Až 15 rodin
Město Valašské Meziříčí
OSPOD
NNO
Soukromý investor
Ano
Zmapování potřeb výstavby sociálních bytů v ostatních
obcích a městech mikroregionu. Využití prázdných budov
v mikroregionu.
- Zmapování požadavků a potřeb obcí
- Vytipování vhodných objektů
- Podpora obcí formou poradenství
- Občané se zhoršenou mobilitou mohou zůstat ve své
komunitě
- Zabránění izolace
- Rozvoj spolupráce mezi obcemi

Celkové a investiční náklady závisí na zvoleném způsobu řešení
Nadace
Projekty EU
Obce
30
Obce
Dárci
Dotace
Ano
Podpora bezbariérovosti prostředí a budov mikroregionu
- Využít provedenou analýzu bezbariérovosti mikroregionu a
zvýšit znalosti veřejnosti, firem, obcí a měst o problematice
bariér v prostředí
- Snížit bariérovost prostředí ve veřejném prostoru
mikroregionu, a to pro všechny typy znevýhodnění
(pohybové, smyslové)
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Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.1 Nastavení pravidel pro využívání stávajících domů se
zvláštním určením (DPS) pro lidi se sníženou schopností
pohybu
2.2 Poradenství k bezbariérovým úpravám a rekonstrukcím
vlastního bydlení
2.3 Realizace aktivit vedoucí k zajištění bezbariérového přístupu
a pohybu ve veřejných budovách a na veřejných
prostranstvích
2.4 Realizace aktivit vedoucí k motivování soukromých subjektů
provozujících veřejné služby k zajištění bezbariérového
přístupu a pohybu v jejich prostorách
2.5 Realizace aktivit vedoucí k zpřístupnění veřejné dopravy
lidem se sníženou schopností pohybu

Název opatření č. 2.1:

Nastavení pravidel pro využívání stávajících domů se
zvláštním určení (DPS) pro lidi se sníženou schopností
pohybu
- Organizační opatření - stanovení transparentních podmínek a
pravidel pro využívání DPS pro lidi se sníženou schopností
pohybu.
- Využití DPS pro lidi, kteří využijí částečnou bezbariérovost
těchto budov.
- Nájemníci DPS budou mít lépe dostupné sociální a návazné
služby.

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

0 Kč
--Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Město Valašské Meziříčí
NNO
Mikroregion
Ano
Poradenství k bezbariérovým úpravám a rekonstrukcím
vlastního bydlení
Zajištění dostupného poradenského centra pro zájemce k dané
problematice (možno využít prostory poradenských služeb).
- Vytvoření možnosti získat potřebných informací v nenadálé
situaci.
- Zvýšení znalostí zájemců a veřejnosti o problematice.
- Motivace, informace a příp. organizační pomoc při
odstraňování stávajících bariér a v případě rekonstrukce a
budování nových staveb motivace k prostředí bez bariér.
- Zlepšení komunitní spolupráce ve městě.
109

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Roční náklady 20 000 Kč
Celkové náklady 80 000 Kč + běžné režijní náklady
poskytovatelů
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace ZK, ze státního rozpočtu
100 /rok
400/celkem

Název opatření č. 2.3:

Realizace aktivit vedoucí k zajištění bezbariérového přístupu
a pohybu ve veřejných budovách a na veřejných
prostranstvích
- Souhrn všech aktivit (vzdělávacích, organizačních,
intervenčních), které vedou k odstranění bariérovosti
prostředí pro různé typy znevýhodnění (pohybové, smyslové)
- Motivace pro získání a čerpání dotačních prostředků pro
vhodné úpravy veřejného prostoru
- Důsledná kontrola dodržování stávajících právních předpisů
upravujících požadavky v této oblasti při stavebních
úpravách
- Čerpání dotačních prostředků pro odstranění bariér
- Snížení bariérovosti ve veřejném prostoru
0 Kč
Organizační část opatření – bez dalších finančních nákladů.
Intervenční a stavební část opatření – náklady nelze odhadnout,
k úplnému odstranění bariér v mikroregionu by byly potřeba
náklady v řádu stovek milionů Kč.
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace ZK, ze státního rozpočtu

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.4.:

Charakteristika
opatření:

NNO
Odborní lektoři
Města a obce
Ano

Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Města a obce
NNO
Další dotčené organizace
Ano
Realizace aktivit vedoucí k motivování soukromých subjektů
provozujících veřejné služby k zajištění bezbariérového
přístupu a pohybu v jejich prostorách
- Souhrn všech aktivit (vzdělávacích, organizačních,
intervenčních), které vedou k odstranění bariérovosti
prostředí v prostorách soukromých subjektů poskytujících
veřejné služby.
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Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 2.5:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

- Motivace pro získání a čerpání dotačních prostředků pro
vhodné úpravy veřejného prostoru.
- Důsledná kontrola dodržování stávajících právních předpisů
upravujících požadavky v této oblasti při stavebních
úpravách.
- Toto opatření se doplňuje s opatřením č. 4.2.
- Motivace soukromých subjektů k odstraňování bariér.
- Snížení bariérovosti ve veřejném prostoru.
0 Kč
Organizační část opatření – bez dalších finančních nákladů.
Intervenční a stavební část opatření – náklady nelze odhadnout,
k úplnému odstranění bariér v mikroregionu by byly potřeba
náklady v řádu mnoha milionů Kč.
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace ZK, ze státního rozpočtu
Soukromí investoři
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Zainteresované firmy
Další dotčené organizace
Ano
Realizace aktivit vedoucí k zpřístupnění veřejné dopravy
lidem se sníženou schopností pohybu
- Souhrn organizačních a intervenčních opatření, které vedou
k odstranění bariérovosti ve veřejné dopravě.
- Motivace pro získání a čerpání dotačních prostředků pro
vhodné úpravy veřejného prostoru v dopravě.
- Důsledná kontrola dodržování stávajících právních předpisů
upravujících požadavky v této oblasti při stavebních
úpravách.
- Čerpání dotačních prostředků pro odstranění bariér.
- Snížení bariérovosti ve veřejném prostoru v oblasti dopravy.
0 Kč
Organizační část opatření – bez dalších finančních nákladů.
Intervenční a stavební část opatření – náklady nelze odhadnout,
k úplnému odstranění bariér v mikroregionu by byly potřeba
náklady v řádu stovek milionů Kč.
Rozpočty obcí mikroregionu
Dotace ZK, ze státního rozpočtu
Soukromí investoři
Obyvatelé mikroregionu - 42 178 obyvatel
Města a obce
Dopravní organizace
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 3:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 3.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Ano
Podpora uplatnění na trhu práce
Cíl zahrnuje aktivity zaměřené na získání vhodného zaměstnání
na otevřeném trhu práce.
3.1 Realizace rekvalifikačních kurzů zohledňující možnosti lidí
ohrožených sociálním vyloučením
3.2 Motivace místních SŠ a SOU k vyjednání výjimek při studiu
učebních oborů pro zvýšení kvalifikace osob ohrožených soc.
vyloučením
3.3 Realizace motivačních aktivit pro lidi ohrožené sociálním
vyloučením zaměřené na uplatnění na trhu práce
3.4 Realizace pracovních poradenských činností
3.5 Realizace aktivit zaměřených na problematiku zaměstnávání
lidí v preseniorském a seniorském věku (50+) zaměřené na
tuto cílovou skupinu a na potenciální zaměstnavatele
3.6 Realizace asistence na pracovišti po nástupu do zaměstnání
3.7 Realizace pracovních míst na zkoušku (cvičné pracoviště)
3.8 Podpora vzniku alternativních pracovních míst pro lidi
ohrožené sociálním vyloučení
Realizace rekvalifikačních kurzů zohledňující možnosti lidí
ohrožených sociálním vyloučením
Vytvoření podmínek pro doplnění kvalifikace osob s nízkým
vzděláním.
- Zvýšení kvalifikace a zvýšení možností uplatnění na
otevřeném trhu práce.
- Zvýšení sebevědomí a životní úrovně.
- Snížení nezaměstnanosti v regionu.
- Podpora rozvoje schopností a dovedností.
Nelze odhadnout
Plně financováno z MPSV
Úřad práce ČR
Fondy EU
Dle zájmu klientů a potřeb zaměstnavatelů
ÚP
Vzdělávací agentury
NNO
Ne
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Název opatření č. 3.2:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.3:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Motivace místních SŠ a SOU k vyjednání výjimek při studiu
učebních oborů pro zvýšení kvalifikace osob ohrožených
sociálním vyloučením
- Navázání spolupráce s místními SŠ a SOU.
- Vybudování studijních a učebních oborů pro cílovou skupinu
s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.
- Vyšší kvalifikace osob
- Zvýšení možnosti uplatnění osob na trhu práce
- Zvýšení sebevědomí osob
0 Kč
--Dle možností SŠ a zájmu klientů.
ÚP
Město Valašské Meziříčí
NNO
Vzdělávací agentury
Ano
Realizace motivačních aktivit pro lidi ohrožené sociálním
vyloučením zaměřené na uplatnění na trhu práce
- Seznámení s fungováním trhu práce
- Seznámení s pravidla komunikace
- Nácvik psaní životopisu a motivačního dopisu
- Seznámení s průběhem pohovoru
- Zprostředkování vhodného zaměstnání
- Minimalizace rizik při vstupu na trh práce
- Lepší orientace na trhu práce
- Posílení postavení na trhu práce
- Zvýšení samostatnosti a sebevědomí
- Podpora seberealizace
100 000 Kč/rok
400 000 Kč/celkem
Úřad práce
Město Valašské Meziříčí
Zlínský kraj
Fondy EU
40 klientů/rok
160 klientů/celkem
NNO
ÚP
Vzdělávací agentury
Ne
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Název opatření č. 3.4:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.5:

Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Realizace pracovních poradenských činností
- Poradenství pro uplatnění na trh práce.
- Podpora při uplatnění na trhu práce.
- Pracovní diagnostika.
- Snížení nezaměstnanosti v regionu.
- Zvýšení možnosti uplatnění osob sociálně vyloučených na
trhu práce.
Nelze odhadnout.
Záleží na rozsahu a způsobu realizace.
MPSV
Zlínský kraj
ESF
Město Valašské Meziříčí
Dle zájmu klientů
NNO
ÚP
Zaměstnavatelé
Vzdělávací agentury
Školská zařízení
Ne
Realizace aktivit zaměřených na problematiku zaměstnávání
lidí v preseniorském a seniorském věku (50+) zaměřené na
tuto cílovou skupinu a na potenciální zaměstnavatele
- Poradenství pro uplatnění na trh práce lidem v preseniorském
a seniorském věku.
- Podpora při uplatnění na trhu práce lidem v preseniorském a
seniorském věku.
- Realizace různých aktivit zaměřených na podporu
zaměstnávání lidí v preseniorském a seniorském věku.
Podpora zaměstnávání lidí v preseniorském a seniorském věku.

Nelze odhadnout.
Záleží na rozsahu a způsobu realizace.
MPSV
Zlínský kraj
ESF
Město Valašské Meziříčí
Dle zájmu klientů
NNO
ÚP
Zaměstnavatelé
Vzdělávací agentury
Ano
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Název opatření č. 3.6:
Charakteristika
opatření:

Realizace asistence na pracovišti po nástupu do zaměstnání
- Asistence na pracovišti po nástupu do zaměstnání.
- Psychická podpora zaměstnanců.
- Motivace osob se znevýhodněním.
- Překonání prvotních bariér po nástupu na pracovní místo.
- Začlenění do nového pracovního kolektivu.

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

-

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 3.7:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Snížení nezaměstnanosti v regionu.
Zvýšení možnosti uplatnění osob sociálně vyloučených.

500 000 Kč/rok
2 000 000 Kč/celkem
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Zaměstnavatelé
Dle zájmu klientů
Město Valašské Meziříčí
NNO
Ne
Realizace pracovních míst na zkoušku (cvičné pracoviště)
- Vznik cvičného pracoviště pro získání pracovních návyků
- Získání a obnovení pracovních návyků
- Motivace osob se znevýhodněním na trhu práce
- Snížení nezaměstnanosti
- Zvýšení možnosti uplatnění lidí na OTP
- Psychická podpora zaměstnanců
- Upevnění pracovních návyků
2 000 000 Kč/vybudování
1 000 000 Kč/rok
4 000 000 Kč/celkem
Dotace MPSV, Zlínský kraj
Město Valašské Meziříčí
Fondy EU
32 klientů/rok
128 klientů/celkem

NNO
Ano
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Název opatření č. 3.8:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 4:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 4.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Podpora vzniku alternativních pracovních míst pro lidi
ohrožené sociálním vyloučením
- Podpora vzniku sociálních firem a chráněných pracovišť
- Lidé ohrožení sociálním vyloučením budou mít možnost
dalšího pracovního uplatnění.
- Podpora rozvoje komunitního a společensky odpovědného
života v mikroregionu.
Nelze odhadnout.
Závisí na formě zvoleného řešení.
Fondy EU
Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti
Nelze odhadnout.
Závisí na formě zvoleného řešení.

NNO
Soukromí investoři
Ano - částečně
Podpora dobrovolnictví a filantropie
- Realizace
různých
aktivit
vedoucích
k podpoře
dobrovolnictví a filantropie.
4.1 Realizace aktivit podporujících myšlenku dobrovolnictví a
filantropie
4.2 Rozšíření činnosti akreditovaného dobrovolnického centra
Realizace aktivit podporujících myšlenku dobrovolnictví a
filantropie
- Pořádání benefičních akcí.
- Pořádání osvětových aktivit na podporu filantropie a
dobrovolnictví.
Podpora šíření myšlenek filantropie, dobrovolnictví a aktivního
občanství.
0 Kč
--Obyvatelé mikroregionu – 42 178 obyvatel
NNO
Obce mikroregionu
Soukromé subjekty
Školská zařízení a školy
Ne
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Název opatření č. 4.2:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 5:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření č. 5.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:

Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na

Rozšíření činnosti akreditovaného dobrovolnického centra
Rozšíření činnosti akreditovaného dobrovolnického centra o
další aktivity.
- Vznik nových dobrovolnických programů.
- Zapojení dalších lidí do dobrovolnické činnosti.
- Zkvalitnění společensky prospěšných činností vykonávaných
NNO.
Náklady za rok - stávající provoz centra 360 000 Kč,
rozšíření 50 000 Kč
Náklady celkem 1 800 000 Kč
Nadace Adra
Obce
Dárci
Jiné dotace a granty
120 zapojených dobrovolníků/rok
25 nově zapojených dobrovolníků/rok
505/celkem

Adra
Ne
Podpora volnočasových aktivit pro všechny členy rodiny
- Realizace aktivit vedoucích k podpoře stávající nabídky
volnočasových aktivit v mikroregionu
5.1 Podpora existujících sdružení, spolků a organizací nabízejících
volnočasové aktivity v regionu
Podpora existujících sdružení, spolků a organizací
nabízejících volnočasové aktivity
Zajistit finanční prostředky na zajištění provozu sdružení, spolků
a organizací nabízejících volnočasové aktivity
Zajištění chodu a provozu sportovišť, hřišť nebo kluboven, kde
mohou děti, dospělí i důchodci aktivně trávit svůj volný čas
Zašová: 1 000 000 Kč/rok (Celkem 4 000 000 Kč)
Jarcová: 370000 Kč/rok (Celkem 1 480 000 Kč)
Další náklady nelze vyčíslit
Obec Zašová
Obec Jarcová
Granty
Sponzoři
Další obce mikroregionu
Celkem mají spolky a sdružení v Zašové zaregistrováno 1419
občanů.
Obec Zašová - TJ Zašová, Tenisový klub Zašová, Orel jednota
Zašová, Klub Tempo, TJ Veselá oddíl házené, TJ Veselá oddíl
tenisu, TJ Veselá oddíl lyžování, Sdružení technických a
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naplnění opatření:

Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č. 6:
Krátký popis cíle:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 6.1:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

estetických činností, Myslivecké sdružení Zašová – Sovinec,
Farní společenství dětí při Římskokatolické farnosti Zašová,
Místní skupina Zašová Českého rybářského svazu, Dechová
hudba Zašovanka, Občanské sdružení Ráj Veselá, Základní
kynologická organizace Zašová, Český svaz chovatelů, SDH
Zašová, SDH Veselá, Sokol Jarcová (obecní areál sportovních a
volnočasových aktivit) a mnoho dalších organizací.
Ne
Zvýšení finanční gramotnosti obyvatel v mikroregionu
Realizace programů vedoucích ke zvýšení gramotnosti
jednotlivých členů rodiny, tedy dětí i dospělých.
6.1 Realizace výukových programů vedoucích ke zvýšení finanční
gramotnosti na ZŠ a SŠ
6.2 Realizace výukových programů finanční gramotnosti pro
dospělé
6.3 Realizace vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních
služeb pro rodiny s dětmi o výuce a praktickém využití
poznatků finanční gramotnosti při práci s uživateli těchto
služeb
6.4 Realizace informační kampaně pro veřejnost na území
mikroregionu vedoucí ke zvýšení finanční gramotnosti
6.5 Zavedení systému včasné intervence dlužníků v nájemném
bydlení
6.6 Realizace dluhového poradenství formou „home visitingu“¨
Realizace výukových programů vedoucích ke zvýšení finanční
gramotnosti na ZŠ a SŠ
- Zvýšení předpokladů pro reálnější zacházení s finanční
hotovostí.
- Zvýšení kompetencí při plánování rodinného rozpočtu.
- Zvýšení orientace v oblasti finančnictví včetně orientace
v nabídce dostupných úvěrů.
- Zvýšení předpokladů pro reálnější zacházení s finanční
hotovostí.
- Zvýšení kompetencí při plánování rodinného rozpočtu.
- Zvýšení orientace v oblasti finančnictví včetně orientace
v nabídce dostupných úvěrů.
Celkem 100 000 Kč
Nadace
Zlínský kraj
100/rok, celkem 400
ZŠ v mikroregionu
Charita Valašské Meziříčí - Klub Zeferino
ISŠ COOP Valašské Meziříčí
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření 6.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 6.3:

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:

Ano
Realizace výukových programů finanční gramotnosti pro
dospělé
- Zajistit možnosti pro rozšíření specifických dovedností
finanční gramotnosti dospělých obyvatel mikroregionu.
- Podpořit vznik jednoduchých vzdělávacích programů
zvyšujících kompetence dospělých osob v oblasti hospodaření
s rodinným rozpočtem a orientace v nabídce nebankovních
úvěrů, jejichž snadná dostupnost je v mnoha případech
příčinou propadu mnoha rodin do dluhové pasti.
- Zvýšení kompetencí pro reálnější zacházení s finanční
hotovostí.
- Zvýšení kompetencí při plánování rodinného rozpočtu.
- Zvýšení orientace v oblasti finančnictví včetně orientace
v nabídce dostupných úvěrů.
100 000 celkem - pilotně
Nadace
Zlínský kraj
100/rok
Celkem 300

NNO
Ne
Realizace vzdělávacích programů pro poskytovatele
sociálních služeb pro rodiny s dětmi o výuce a praktickém
využití poznatků finanční gramotnosti pro práci s uživateli
těchto služeb
Pro zajištění trvalé profesionality poskytovaných služeb
realizovat výukové programy vedoucí ke zvýšení kompetentnosti
pracovníků soc. služeb pro rodiny s dětmi pro informování a
praktický nácvik finanční gramotnosti pro uživatele služeb
- Zvýšení orientace v oblasti finančnictví
- Zvýšení kompetencí pro finanční poradenství i praktický
nácvik řešení dluhové problematiky
45 000 Kč celkem
Nadace
30 - 50
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Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření 6.4:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 6.5:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:

NNO
Ne
Realizace informační kampaně pro veřejnost na území
mikroregionu vedoucí ke zvýšení finanční gramotnosti
Informační kampaň pro veřejnost formou článků a letáků povede
ke zvýšení povědomí o dopadech využití některých dostupných
finančních produktů.
Vydání článků v regionálním tisku a informačních letáků.

50 000 Kč
Nadace
Rozpočty obcí mikroregionu
Obyvatelé mikroregionu – 42 178 obyvatel
NNO
Město Valašské Meziříčí
Mikroregion
Ano
Zavedení systém včasné intervence dlužníků v nájemném
bydlení
- Aktivity vedoucí k podpoře osob k úhradě nezbytných
nákladů spojených se samostatným bydlením (městské byty,
ubytovny, pronájmy,…)
- Aktivity vedoucí k uvědomění si následků neplnění
povinností souvisejících s bydlením
- Prohloubení vzájemné spolupráce Města Valašské Meziříčí,
ubytoven a poskytovatelů služeb
- Prevence ztráty bydlení
- Nižší míra dluhů za bydlení
0 Kč
V rámci provozních nákladů sociálních služeb a sociálního
odboru MěÚ VM.
--Nemá přímé klienty, je to administrativní opatření.

NNO
Město Valašské Meziříčí
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Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 6.6:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název cíle č.7:
Krátký popis cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření č. 7.1:
Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Ne
Realizace dluhového poradenství formou „home visitingu“.
- Poskytnutí poradenství uživatelům přímo v jejich
přirozeném
- prostředí
- Práce v kontextu širšího přirozeného prostředí uživatele
- (rodina, partneři, děti, aod.)
- Zvýšení finanční odpovědnost lidí ohrožených ztrátou
bydlení.
- Pomoc při jejich oddlužení – zodpovědnému splácení dluhů.
300 000 Kč /rok
1 200 000 Kč/celkem
Fondy EU
příspěvky obcí
MPSV
200 klientů/rok
1 200 klientů/celkem

ORP Valašské Meziříčí
Ano
Osvětová a poradenská činnost v mikroregionu
- Seznámení občanů obcí se stávajícími možnostmi poskytování
sociálních služeb
- Inspirace a motivace vedení obcí k aktivitám i mimo rámec
sociálních služeb
- V rámci prevence připravit se na zdravé stárnutí
- Prevence civilizačních chorob
- Bydlení seniorů
7.1 Zachování kapacity občanské poradny
7.2 Realizace poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy
7.3 Realizace aktivit podporující vzdělávání a rozvoj –
Přednášková činnost
7.4 Informační činnost o sociální a související problematice
Zachování kapacity Občanské poradny
- Zachování stávající kapacity občanské poradny
- Podpora rozvoje odborných kompetencí poradců
- Posílení práv a oprávněných zájmů cílové skupiny
- Předcházení sociálnímu vyloučení cílové skupiny
- Posílení zodpovědného jednání a chování osob v krizi
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Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 7.2:
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

700 000 Kč/ rok
2 800 000 Kč/celkem
MPSV
Město Valašské Meziříčí
Fondy EU, servisní projekty AOP
800 klientů/rok
3200 klientů/celkem

Občanská poradna při o.s. Pod křídly
Ne
Realizace poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy
- Proběhnou jednání s transformovanou Poradnou pro
manželství, rodinu a mezilidské vztahy o možnosti zřízení
detašovaného pracoviště v mikroregionu.
- Bude zajištěna možnost dostupného odborného poradenství
pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
- V mikroregionu bude alespoň jeden den v týdnu otevřeno
detašované pracoviště odborné poradny pro rodinu,
manželství a mezilidská vztahy.

Nelze specifikovat
MPSV, Zlínský kraj
40/rok, celkem 160

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Zlíně
Ano

Název opatření č. 7.3:

Realizace aktivit podporující vzdělávání a rozvoj - přednášková
činnost

Charakteristika
opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů na

Realizace různých přednášek odborníků nebo v dané oblasti pro
občany.
Informovanost a vzdělávání občanů v různých oblastech, které se
týkají cílové skupiny.
Náklady za rok 50 000 Kč
Náklady celkem 200 000 Kč
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realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:
Název opatření č. 7.4
Charakteristika
opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů na
realizaci opatření:
Předpokládané finanční
zdroje:
Předpokládané počty
účastníků/klientů:
Předpokládané
organizace, které se
budou podílet na
naplnění opatření:
Jedná se o vznik nové
služby či programu:

Náklady závisí na zvoleném způsobu řešení.
Rozpočty obcí
Dárci
Nadace
250/rok
1000/celkem
Obce
Neziskové organizace
Lektoři
Ano
Informační činnost o sociální a související problematice

- V rámci místních periodik distribuovat v obcích stávající
informační letáky služeb
- Informace v rámci zasedání zastupitelstev
- Distribuce v rámci besed a přednášek
- Využití webových stránek obcí
- Elektronický katalog
- Informovanost občanů o dosažitelných službách
- Inspirace a motivace vedení obcí k aktivitám i mimo rámec
sociálních služeb
- Využití služeb povede k možnosti řešit nepříznivou sociální
situaci, zůstat v domácím prostředí apod.
Náklady celkem 50 000 Kč (katalog, běžné režijní náklady
poskytovatelů sociálních služeb)
Obce
Poskytovatelé sociálních služeb
Finanční zdroje EU
10 500/celkem
NNO

Obce mikroregionu

Ano
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Seznam použitých zkratek
1. komunitní plán mikroregionu - 1. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
na období let 2012 až 2016
ANR ČR – Asociace náhradních rodin ČR
ARPZPD – Klub Auxilium – Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – Klub Auxilium
ČR – Česká republika
DOZP v Zašové – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Zašové
ESF - Evropský sociální fond
EU – Evropská unie
KISSoS - Krajský Informační Systém Sociálních Služeb
Komunitní plánování – komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb
KPSS – komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko
KRZP – Krajská rada osob se zdravotním postižením
KÚZK – Krajský úřad Zlínského kraje
LDN – léčebna dlouhodobě nemocných
LSZP – pracovní skupina Lidé se zdravotním postižením
MA 21 – místní Agenda 21
MC – mateřské centrum
Města a obce – města a obce mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
MěÚ VM - Městský úřad Valašské Meziříčí
Mikroregion - mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MP - městská policie
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MP VM – Městská policie Valašské Meziříčí
MŠ – mateřské školy
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MT – manažerský tým komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko
MV – Ministerstvo vnitra České republiky
MZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NNO – nestátní neziskové organizace
NR – náhradní rodiče
NRP – náhradní rodinná péče
NRZP - Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
NSZM ČR – Národní síť Zdravých měst České republiky
NZDM Zastávka - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD - Oddělení sociálněprávní ochrany dětí
PP – pěstounská péče
PS – pracovní skupina/skupiny komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb
v mikroregionu Valašskomeziřčísko-Kelečsko
RD – rodičovská dovolená
SPC - Speciální pedagogické centrum
SŠ – střední školy
VOŠ – vyšší odborná škola
ÚP – úřad práce
ZdrP – zdravotní postižení
ZŠ – základní školy
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