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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán SCLLD programový rámec OPZ+ Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Rodiny s dětmi, děti a dospívající

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jedná se o rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, jejichž nepříznivá sociální situace negativně 
ovlivňuje vývoj dítěte (účastníci soudního řízení o svěření do péče, těhotné ženy se sníženou 
dovedností postarat se o sebe a o své nastávající dítě, rodiny, ze kterých byly děti odebrány, 
a které chtějí usilovat o jejich návrat apod.). Dále sem patří rodiny s dětmi především s 
diagnózou PAS a ADHD a rodiče na mateřské dovolené, úplné i neúplné rodiny, které je 
třeba aktivizovat do společenského života obcí. Současně se jedná o děti ve věku do 18 let, 
příp. do 26 let u studujících nebo skupinu mladých dospívajících, kteří byli pod dohledem 
OSPOD a nyní přecházejí do péče sociálních pracovníků. Bude se jednat především o děti a 
mládež ze sociálně problematického prostředí.

Problémy a potřeby CS

Na území chybí podpora fakultativních činností, které by síť sociálních služeb dostatečně 
doplňovali. CS je často odkazována na odborné poradenství více organizací i mimo území 
MAS. S rodinou jako celkem se často dlouhodobě, systematicky, odborně nepracuje
Přibývají rodiny, děti a osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením
Dochází k nárůstu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, záškoláctví, návykovým 
látkám, předčasnému sexuálnímu životu, ztrátě motivace pro smysluplné trávení volného 
času, nedůvěře v autority
Chybí výchova ke komunitní práci a k občanské společnosti

Problémy a potřeby CS jsou blíže konretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs
 (dále webu)/akcniplanOPZ

Velikost cílové skupiny

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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V rámci cílové skupiny se předpokládá zapojení 663 osob z cílové skupiny. 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

nedostatek finančních prostředků, nízká finanční gramotnost
zvyšuje se počet rozvádějících se rodičů
rodiče často nejsou schopni domluvy v péči o děti, narůstají konfliktní situace
jen zvolna se zvyšují kapacity odborných služeb v oblasti asistovaných kontaktů, mediací 
…
s rodinou jako celkem se dlouhodobě, systematicky, odborně nepracuje
u služeb nabízených zdarma jsou dlouhé lhůty pro objednání
dochází ke kumulaci problémů, které nejsou rodiny schopny samy bez odborné pomoci 
vyřešit
do obcí se stěhují nové rodiny a nedochází k začlenění těchto osob do komunitního života
sociální služby neřeší prevenci
chybí podpora pro mimoškolní aktivity - aktivizační služby, nízkoprahové kluby, vyžití pro 
teenagery

Blíže jsou konkretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V současnosti s CS pracují soc. služby dle zákona:

Centrum sociálních služeb Kyjov - Azylový dům; Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi;
Charita Kyjov - Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba; Nízkoprahový klub 
Bárka; Odborné sociální poradenství;
Krok Kyjov, z.ú. - Odborné sociální poradenství; Služby následné péče;  Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Terapeutické komunity.

Pracují v základním rozsahu činností a nemohou zajistit fakultativní služby. CS jsou odkázány 
na organizace i mimo území MAS. Fakultativní služby jsou poskytovány v omezené míře díky 
financím z EU fondů.  Poskytovatelé fakultativních služeb jsou aktivní i ve vyhledávání 
klientů. Personálně jsou poddimenzovaní, počet zaměstnanců je třeba navýšit a posílit 
činnost v terénu a s pasivními CS. 

Více: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

můžou vznikat rizika zhoršujících se vztahů mezi rodiči, prohlubování konfliktů
rizika nepříznivého psychického vývoje dětí, přetrhaných rodinných vazeb, izolace dětí, 
prodlužování rozvodů a opakování konfliktních, vyhrocených situací, eskalující v další 
sociálně patologické situace (např. závislosti, agresivita, výchovné problémy ...)
může dojít k odebrání dětí, zvyšuje se potřeba psychiatrické péče
dochází k prodlužování soudního řízení k nespokojenosti všech, přičemž nejvíce trpí 
nezletilé děti

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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dochází k zahlcování sociálního systému (soudy, OSPODy), protože se rodiny budou 
vracet s nedořešenými problémy
může docházet k předávání nefunkčních vzorců chování

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

silné kulturní a sociální zdroje, které se projevují v místních tradicích a ochotě lidí podílet 
se na dobrovolnických aktivitách
menší obce jsou v podstatě „komunitní celky“
fungující samospráva podporující soc. sektor, existuje sociální neziskový sektor
dlouhodobá tradice systému plánování soc. služeb přináší dobrou orientaci v problémech 
a potřebách
snaha organizací o potírání soc. a mezigeneračních rozdílů
místní organizace mají dlouholeté zkušenosti s CS, dobré renomé u odborné i laické 
veřejnosti
organizace mají možnost navázat na základní činnosti, začít naplňovat poptávku po 
službách
existuje prostor pro větší možnosti spolupráce mezi subjekty v území

1.1.1 Opatření

Název opatření
Posílení sociálních a prorodinných aktivit

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 3.2.1.  Opatření se zaměřuje na podporu zajištění 
systémových potřeb v sociálních službách vedoucích k zajištění denních sociálních 
potřeb občanů, neformální péče, komunitní péče a služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, se zaměřením na podporu terénních a ambulantních služeb. V 
rámci CS se opatření zaměřuje na

podporu a rozvoj služeb soc. poradenství, sociální prevenci, sociální péči, fakultativní 
sociální služby
sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, 
vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podporu 
dobrovolnictví, mezigenerační výměny a výpomoci
podpora sanace rodiny, služeb orientující se na členy z neúplných rodin
podpora terénních sociálních pracovníků zabývajících se ve školách sociálně právní 
ochranou dětí

 Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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propojení rodin s obdobnými problémy, posílení vzájemné tolerance, pochopení 
potřeb
vytvoření prostředí důvěry, osoby z cílových skupin budou schopny bezpečného 
kritického náhledu na svůj život
budou odolnější a samostatnější při řešení nepříznivé situace, získají kompetence a 
mechanismy k řešení problémů, dokáží identifikovat problémy v rodině a pracovat 
na jejich vyřešení
dojde k nastavení zdravých vzorců chování v rodině, podpoření komunikace v rodině, 
obnově dialogu a schopnosti se domlouvat
bude vytvořen prostor pro bezpečné setkávání dítěte a rodiče nebo rodinného 
příslušníka
povede k navázání nebo obnovení vztahu dítěte s rodiči
dětem a dospívajícím pomůžeme se lépe orientovat ve svých potřebách, porozumí 
tomu, jak mohou regulovat nežádoucí chování a zlepšit tak vzájemné vztahy doma a 
v kolektivu

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 61

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 25 osob z aktivit 
realizovaných Krok Kyjov, z.ú..; 13 osob Centrum 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova v 
následujících 2 letech AP - 16 osob z aktivit 
realizovaných Krok Kyjov, z.ú..; 7 osob Centrum 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova - Při 
stanovení hodnoty bylo přihládnuto k tomu, že 
osoby se mohou ročně opakovat, ale za "projekt" 
se vykazují jen 1x. Současně lze počítat, že tyto 
osoby pravděpodobně obdrží vvýrazně větší 
podporu než je 40 h. bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 44

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 20 osob z aktivit 
realizovaných Krok Kyjov, z.ú (dáno kapacitou 
aktivit - mediace =2; rodinná terapie = 1; 
skupinová terapie = 15; asist. kontakt = 2); 2 
osoby - Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. 
města Kyjova (dáno kapacitou aktivit 1+1) v 
následujících 2 letech AP - 20 osob z aktivit 
realizovaných Krok Kyjov, z.ú (dáno kapacitou 
aktivit - mediace =2; rodinná terapie = 1; 
skupinová terapie = 15; asist. kontakt = 2); 2 
osoby - Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. 
města Kyjova (dáno kapacitou aktivit 1+1)

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 224 osob z aktivit 
realizovaných Krok Kyjov, z.ú. (60 mediace; 110 
indiv. terapie; 30 skupinová terapie; 24 asist. 
kontakt); 120 osob z aktivit realizovaných 
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670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 602

Educante, z.s.; 14 osob z aktivit realizovaných 
Centrem sociálních služeb Kyjov, p.o. města 
Kyjova v následujících 2 letech AP - 156 osob z 
aktivit realizovaných Krok Kyjov, z.ú. (40 mediace; 
80 indiv. terapie; 20 skupinová terapie; 16 asist. 
kontakt); 80 osob z aktivit realizovaných 
Educante, z.s.; 8 osob z aktivit realizovaných 
Centrem sociálních služeb Kyjov, p.o. města 
Kyjova - Při stanovení hodnoty bylo přihládnuto k 
tomu, že osoby se mohou ročně opakovat, ale za 
"projekt" se vykazují jen 1x.

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Zajištění podpory pro sociálně znevýhodněné rodiny

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Odborné právní poradenství - 3 hod. měsíčně

Zajištění doplňkové činnosti sociálně aktivizačních služeb se zaměřením na 
rozvody, svěření dítěte do péče, stanovení výživného, úpravy rodičovské 
zodpovědnosti ...

Vzdělávací a osvětové akce na podporu rodičovských kompetencí - 3 hod. 
měsíčně

Rozvoj životních dovedností, předcházení vzniku výchovných potíží, jejich efektivní 
řešení, komunikační dovednosti v obtížných situacích, posílení vnímavosti vůči 
potřebám dítěte a zachycení signálů jeho strádání.

Asistence a konzultace ve vypjatých situacích - dle potřeby CS
Case management a podpora pečujících osob a rodin s dětmi - průběžně během 
celého období
Mediační činnosti, individuální rodinné terapie, skupinové terapie a asistované 
kontakty - průběžně během celého období

 Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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1.  

2.  
3.  
4.  

1.  

2.  
3.  

Přímé náklady:  O1 (období) - 1 824 720 Kč; O2 - 1 215 980 Kč

právní konzult. pro rodiny, exter. poradce pro soc. pedagogiku, odborník pro 
péči o rodinu a asist. kontakt
garant soc. práce – pro soc. znev. rodiny
soc./terénní soc. pracovník
Expert/specialista – skupin. terapeuti a rodinní terapeuti pro soc. znevýhodněné 
skupiny, pracovníci asistov. kontaktu

Nepřímé:  O1 729 888 Kč; O2 - 486 392 Kč

Materiálně technické zázemí, provoz. výdaje, management, výdaje nad rámec přímých 
nákladů - více na webu

 

 

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na realizaci aktivity se kromě koordinační činnosti ze strany MAS budou podílet 
partneři, kteří se CS věnují dlouhodobě. Rozdělení činností na základě vztahu k 
CS

Odborné práv. poradenství; Vzdělávací a osvět. akce na podporu rodič. 
kompetencí; Asistence a konzultace ve vypjatých situacích - Centrum 
sociálních služeb Kyjov
Case management a podpora peč. osob a rodin s dětmi  - Educante, z.s.
Mediační činnosti, individuální rodin. terapie, skupin. terapie a asistované 
kontakty - Krok Kyjov, z.ú.

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním a pečující osoby

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jedná se o osoby starší 18 let z území MAS se zdravotním postižením či sociálním 
znevýhodněním, včetně osob s mentálním postižením,  osob s duševním onemocněním a 
pečující osoby o závislého člena rodiny (dospělou osobu s duševním, mentálním či 
kombinovaným postižením).

Problémy a potřeby CS

ohrožení vysokou nezaměstnaností, nízkým příjmem, dluhy v rodině, závislostí v rodině
nejsou uspokojovány další potřeby osob např. z oblasti zdravotní, léčebné péče, 
vzdělávání apod., které pro CS nejsou dostatečně dostupné
chybí potřeba a pomoc s integrací do společnosti, neexistuje postupná a propojená 
systémová kapacita služeb od terapeutických dílen, přes chráněné dílny až k otevřenému 
trhu práce
chybí koordinovaný přístup a podpora vzniku služeb pro CS
nízká míra podpory pečujících osob - potřebují prostor pro aktivity, které jim umožní 
zmírnit stres, napětí, získat nástroje pro fungující péči, získat kompetence pro péči
chybí informovanost a podpora v oblasti rozvoje neformálně pečujících osob formou 
podpůrných služeb a specifického poradenství zaměřeného na zvýšení dovednosti 
pečujících a zmírnění jejich izolace, přetížení a hrozícího sociálního znevýhodnění

Problémy a potřeby CS jsou blíže konretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs
/akcniplanOPZ

Velikost cílové skupiny

V rámci cílové skupiny se předpokládá zapojení 269 osob z cílové skupiny.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

nedostatečná propojenost komplexní podpory a péče z různých oblastí
rodiče nemají časovou kapacitu zajistit služby např. rehab. cvičení nebo vzdělávání
CS jsou zplnomocňováni především na úrovni sebepéče a sebeobsluhy, bez vyšší míry 
osamostatnění
osoby s chronickým duševním onemocněním se často nachází v nepříznivé sociální situaci
odborná psychiatrická péče je poddimenzovaná – pouze 2 psychiatři na území
průměrná čekací doba se prodlužuje na 3 a více měs.
vysoká míra stigmatizace CS ve společnosti
odkázaní na neform. pomoc příbuzných, kteří se dostávají do náročné situace, kterou 
nemusí zvládat

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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pečující osoby jsou zatíženy zpravidla 24hod. péčí o osobu závislou a musí se věnovat i 
dalším členům rodiny, dochází k vyčerpání, mají omezené možnosti, jak zjistit služby pro 
usnadnění péče

Blíže jsou konretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V současnosti s CS pracují sociální služby dle zákona:

Centrum sociálních služeb Kyjov - Denní stacionář; Osobní asistence;
Domov Horizont - Domov pro osoby se zdravotním postižením; Chráněné bydlení;
Charita Kyjov - Odborné sociální poradenství; Charitní pečovatelská služba Kyjov;
Krok Kyjov, z.ú. - Odborné sociální poradenství; Služby následné péče; Terapeutické 
komunity;
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. - Denní stacionář; Sociální rehabilitace;
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. - pobočka Kyjov - Sociální 
rehabilitace; Tlumočnické služby;

Pracují v základním rozsahu činností a nemohou zajistit všechny poptáv. fakultativní služby. 
CS jsou odkázány na organizace i mimo území MAS. Některé fakult. služby jsou poskytovány 
v omezené míře díky fin. z EU fondů. 

Více: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

dostupnost pouze částečné péče, zhoršování zdravotního stavu, omezení hybnosti, ztráta 
kognitivních funkcí, omezení schopností v dorozumívání, sociální izolace
nebude docházet k osamostatnění CS, mohou se stát obětmi manipulace, nebudou moci 
využívat dostupné služby z nevědomosti
 CS se nedostanou do potřebné odborné péče, zůstanou v izolaci a jejich nemoc se bude 
prohlubovat
duševního zdraví a prevence rizik spojených s duševní nerovnováhou budou dále 
tabuizovány
CS nedostanou potřebnou podporu, která by jim umožnila žít svůj život plnohodnotně a 
integrovaně
u pečujících osob může dojít k vyčerpání, až vyhoření a frustraci. Přetížení bude mít za 
důsledek konflikty v rodinách a případný rozpad rodin, nižší časové a psychické kapacity 
rodičů věnovat se zdravým sourozencům. Ti budou předčasně odcházet z domova, nebo 
naopak převezmou rodičovskou roli.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

ochota lidí podílet se na dobrovolnických aktivitách pro pomoc CS, snaha nezisk. sektoru 
řešit problémy CS
podpora soc. organizací ze strany obcí
dlouhodobá tradice systému plánování sociálních služeb, což přináší dobrou orientaci 
v problémech a potřebách CS

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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místní sociální organizace mají dlouholeté zkušenosti s cílovými skupinami, dobré 
renomé u odborné i laické veřejnosti

1.2.1 Opatření

Název opatření
Posílení sociálních a prorodinných aktivit

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 3.2.1, jedná se o totožné opatření s opatřením 1.1.1. 
(průřezové opatření více CS).  V rámci CS se opatření zaměřuje na

rozvoj služeb sociálního poradenství, sociální prevence, sociální péče, fakultativních 
sociálních služeb
posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sdílení a výměny zkušeností
podporu osob pečujících o jiné závislé osoby (sdílená a neformální péče), rozvoj 
aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, paliativní péče a domácí hospicové péče, 
podporu soukromých opatrovníků
podpora rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání, rozvoje gramotností, 
pomocných terapeutických metod
rozvoj dalších služeb pro osoby se zdravotním postižením, duševním onemocněním

 Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

dojde k zajištění speciálně ped. podpory k udržení a rozvoji získaných vědomostí, 
dovedností a návyků
dojde k větší samostatnosti, zapojení se do života v komunitě, zplnomocníme je při 
možnostech rozhodování
budou aktivnější, schopni překonávat vlastní bariéry, nalézat sociální kontakty a 
navazovat přátelství
dojde k propojení na širší veřejnost, mezi rodinami s obdobnými problémy
větší informovanosti veřejnosti a k lepšímu rozeznávání počátečních příznaků a 
včasné pomoci
dojde ke zmenšení míry stigmatizace 
dostanou podporu při zmírnění stresu, nástroje, které můžou obohatit jejich kvalitu 
života 
u pečujících osob dojde ke snížení pečovatelské zátěže, k využívání efektivnějších 
postupů, pomůcek, k porozumění projevů osoby závislé a vzájemnému naplňování 
potřeb, k zlepšení orientace ve své životní situaci
zlepší se vztahy v rodině, podpoří se soudržnost rodin a jejich resilience

Výčet indikátorů pro akční plán

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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Kód 
indikátoru

Název indikátoru Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 121

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: 
Prorodinná podpora osobám, se zdravotním 
znevýhodněním - v prvních 3 letech AP - 10 osob z 
aktivit realizovaných Centrem sociálních služeb 
Kyjov, p.o. města Kyjova v následujících 2 letech 
AP - 6 osob z aktivit realizovaných Centrem 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova. 
Komunitní aktivity pro osoby s mentálním 
postižením - v prvních 3 letech AP - 15 osob z 
aktivit realizovaných Educante, z.s. v následujících 
2 letech AP - 10 osob z aktivit realizovaných 
Educante, z.s. Komunitní aktivity pro osoby s 
duševním onemocněním - v prvních 3 letech AP - 
50 osob z aktivit realizovaných Sociálně-
psychiatrickým centrem - Fénix, o.p.s. v 
následujících 2 letech AP - 30 osob z aktivit 
realizovaných Sociálně-psychiatrickým centrem - 
Fénix, o.p.s. - Při stanovení hodnoty bylo 
přihládnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 
opakovat, ale za "projekt" se vykazují jen 1x.
Současně lze počítat, že tyto osoby 
pravděpodobně obdrží vvýrazně větší podporu 
než je 40 h. bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 30

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: 
Prorodinná podpora osobám, se zdravotním 
znevýhodněním - v prvních 3 letech AP - 2 osob 
z aktivit realizovaných Centrem sociálních služeb 
Kyjov, p.o. města Kyjova (dáno velikostí personálu 
); v následujících 2 letech AP - 2 osob z aktivit 
realizovaných Centrem sociálních služeb Kyjov, p.
o. města Kyjova (dáno velikostí personálu ); 
Komunitní aktivity pro osoby s mentálním 
postižením - v prvních 3 letech AP - 10 osob 
z aktivit realizovaných Educante, z.s. (dáno 
velikostí personálu a počtu osob, které se v jeden 
čas může účastnit skupiny sebeobhájců) v 
následujících 2 letech AP - 10 osob z aktivit 
realizovaných Educante, z.s. (dáno velikostí 
personálu a počtu osob, které se v jeden čas může 
účastnit skupiny sebeobhájců) Komunitní aktivity 
pro osoby s duševním onemocněním - v prvních 3 
letech AP - 3 osob z aktivit realizovaných Sociálně-
psychiatrickým centrem - Fénix, o.p.s. (dáno 
velikostí personálu) v následujících 2 letech AP - 3 
osob z aktivit realizovaných Sociálně-
psychiatrickým centrem - Fénix, o.p.s. . (dáno 
velikostí personálu)

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: 
Prorodinná podpora osobám, se zdravotním 
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670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 148

znevýhodněním v prvních 3 letech AP - 5 osob z 
aktivit realizovaných Centrem sociálních služeb 
Kyjov, p.o. města Kyjova v následujících 2 letech 
AP - 3 osob z aktivit realizovaných Centrem 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 
Komunitní aktivity pro osoby s mentálním 
postižením - V této aktivitě se počítá se zapojením 
osob, jimž bude vždy poskytnuta podpora vyšší 
než 40 h. (bagatelní podpora) podpora bude 
dosahovat rozsahu 100 - 200 h. podpory. 
Komunitní aktivity pro osoby s duševním 
onemocněním - v prvních 3 letech AP - 80 osob z 
aktivit realizovaných Sociálně-psychiatrickým 
centrem - Fénix, o.p.s. v následujících 2 letech AP 
- 60 osob z aktivit realizovaných Sociálně-
psychiatrickým centrem - Fénix, o.p.s. - Při 
stanovení hodnoty bylo přihládnuto k tomu, že 
osoby se mohou ročně opakovat, ale za "projekt" 
se vykazují jen 1x.

1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Prorodinná podpora osobám, se zdravotním znevýhodněním

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Zabezpečení speciálního pedagoga - 4 hod. měsíčně

 Bude spočívat ve zpracování doporučení práce s jednotlivci, v nabídce 
skupinových aktivit zaměřených na rozvoj znalostí, vědomostí a dovedností. 
Výstupem bude aktivizace v oblasti kognitivních funkcí, ale také zpracování 
odborného doporučení speciálního pedagoga pro individuální a skupinovou práci 
v oblasti vzdělávání a rozvoje kognitivních funkcí.

Zabezpečení péče fyzioterapeuta v rozsahu 4 hod. měsíčně

Záměrem není sanovat odbornou péči, ale umožnit adekvátní fyzické aktivity 
potřebné k udržení schopností v oblasti somatologie. Spolupráce bude spočívat v 
seznámení se s klientem a jeho vadou, vypracování doporučení pro individuální i 
skupinové pohybové aktivity a jejich ukázky. Výstupem bude i zpracování plánu 
somatického a tělesného rozvoje pro osoby se zdravotním postižením.
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1.  
2.  

Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: 1. období - dále (O1) 230 400 Kč; 2. obodbí - dále (O2) 153 600 Kč

Experti, specialisté – specialista pro zdravý pohyb a pohybový systém,
Speciální pedagog pro podpůrné aktivity

Nepřímé náklady: (O1) 92 160 Kč; (O2) 61 440 Kč

Nájem, materiálně technické zázemí, provozní výdaje, nákup vybavení a pomůcek a 
výdaje nad rámec přímých nákladů.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Na realizaci aktivity se kromě koordinační činnosti ze strany MAS bude podílet 
především partner s finančním příspěvkem, který se CS věnuje dlouhodobě. 
Činnosti bude realizovat partner - Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města 
Kyjova.

1.2.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ


ID formuláře: 2022/78 Datum a čas: 3.8.2022 15:17 [13/38]

1.  

2.  

1.  

2.  

Komunitní aktivity pro osoby s mentálním postižením

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Vstupní mapovací setkání a vytvoření akčního plánu (vychází z potřeb, 
kompetencí a zájmů CS).
Vlastní komunitní práce:

- pravidelné setkání skupiny sebeobhájců (1 x za 14 dní, cca 3 hod.)

- účast skupiny sebeobhájců na komunitním plánování soc. služeb města Kyjova 
(rozšiřování kompetencí a aktivní zapojování do občanského života)

- komunitní činnosti (besedy, dobrovolnictví, vzdělávání, výlety, výstavy – celkem 
4 akce/rok)

- prezentace činnosti - zapojování nových osob z CS do aktivit, informovanost 
veřejnosti o problematice zapojení osob s MP do společnosti.

Účastníci z CS se zapojují do všech aktivit (výběr témat, sestavení programu, 
příprava a distribuce letáků na akce, prezentace apod.). Míra zapojení je 
individuální podle možností a schopností.

Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: (O1) 428 400 Kč; (O2) 285 100 Kč

Garanti komunitní práce – odborná podpora klíčovému pracovníkovi pro práci s 
osobami mentálně postiženými,
Soc. pracovníci/terénní soc. pracovníci – podpora cílové skup. osob s mentálním 
postižením

Nepřímé náklady: (O1) 171 360 Kč; (O2) 114 040 Kč

Nájem, materiálně technické zázemí, provozní výdaje, management, cestovné, 
pomůcky, spotřební materiál, administrativní pracovníci a další výdaje nad rámec 
přímých nákladů. 

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na realizaci aktivity se kromě koordinační činnosti ze strany MAS bude 
podílet především partner s finančním příspěvkem, který se CS věnuje 
dlouhodobě. Činnosti bude realizovat partner - Educante, z.s.

Aktivitou bude dotčena také CS  - Veřejnost, participující členové komunity,...

1.2.1.3 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Komunitní aktivity pro osoby s duševním onemocněním

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Výchovně vzdělávací, tréninkové, edukační a sociálně kulturní aktivity

Peer Job klub (pátek 3 hod.), Mozková posilovna (středa 2x 2 hod.) a Klub 
duševního zdraví (čtvrtek 2x/měsíc) - aktivizace, participace a zapojování se do 
života v obci/komunitě

Komunitní sociální práce za účelem začlenění do běžného života

"komunitní centrum" pro CS (čtvrtek 5 hod.) - sdílení problémů, spol. aktivity, 
zvyšování sebevědomí a překonávání traumat

Zřízení klubu neformálních pečujících (středa 1x/měsíc)

preventivní programy

Podpora destigmatizačních aktivit (úterý 3 hod.)
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

osvěta, společné setkávání (přednášky, diskuze, workshopy) s osobami z veřejnosti

Podpora společenského vyžití a zdravého životního stylu (pátek 3 hod.; výlet 1x
/měsíc)

nácviky relaxace a meditace, vaření a zdravé stravování, volnočasové pohybové 
aktivity, výlety o víkendech.

Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady (O1) 855 000 Kč; (O2) 570 000 Kč

Kom. pracovníci pro osoby s duš. onemocněním

Výchovně vzděl., tréninkové, edukační a soc. kulturní aktivity

Komunitní soc. práce za účelem začlenění do běž. života

Klub neform. pečujících

Podpora destigmatiz. aktivit

Podpora společenského vyžití

Nepřímé náklady (O1) 342 000 Kč; (O2) 228 000 Kč

Nájem, materiálně tech. zázemí, provozní výdaje, management, pomůcky, 
spotřební materiál, administrativní pracovníci a další výdaje nad rámec přímých 
nákladů

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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Na realizaci aktivity se kromě koordinační činnosti ze strany MAS bude 
podílet především partner s finančním příspěvkem, který se CS věnuje 
dlouhodobě. Činnosti bude realizovat partner - Sociálně-psychiatrické 
centrum - Fénix, o.p.s. Aktivitou bude dotčena také CS  - Veřejnost, 
participující členové komunity,...

1.3 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jedná se o osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení. Jsou to osoby různého věku 
vesměs žijících na ubytovnách, v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby čerpající 
nepojistné sociální dávky.  Současně se jedná o osoby s nízkou sociální úrovní a vysokou 
mírou izolace, ve většině případů jde o osoby s LMR nebo nízkým IQ,  kde selhává rodina 
nebo rodina již není. Půjde také o nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) 
uplatnitelné na trhu práce - osoby na nepojistných sociálních dávkách nebo osoby invalidní. 
Tato skupina se velmi prolíná se skupinami osob s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení a 
osobami s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace.

Problémy a potřeby CS

chybí pomoc se vstupem do dávkového systému, pomoc s vyhledáním odpovídající 
práce, pomoc při vyřizování důchodových dávek
problém sociálně patologického chování
ohrožení vysokou nezaměstnaností, nízkým příjmem, dluhy v rodině, závislostí v rodině
problém nižších mezd a vyšší nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost 
nízkokvalifikovaných osob a osoby obtížně (hůře) uplatnitelných na trhu práce
chybějící možnosti pracovního uplatnění pro skupiny obyvatel se změnou pracovních 
schopností a vysoce kvalifikované profese
chybí podpora pro zavádění flexibilních forem práce a zkrácených úvazků za účelem 
sladění rodinného a pracovního života
struktura volných pracovních míst často neodpovídá vědomostem, dovednostem a 
schopnostem uchazečů o zaměstnání
roste nezaměstnanost mladých lidí, vedoucí k sociálním a zdravotním problémům.

Problémy a potřeby CS jsou blíže konretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs
/akcniplanOPZ

Velikost cílové skupiny

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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V rámci cílové skupiny se předpokládá zapojení 219 osob z cílové skupiny.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Úřad práce nabízí širokou škálu rekvalifikačních kurzů, které jsou však svým zaměřením 
omezené, vzdělávání pro oblast podnikání nezahrnuje možnost si prakticky záměr 
vyzkoušet a zkonzultovat produkt s odborníky
CS nemá finance a dovednosti k řešení své živ. situace
chybí nástroje a činnosti k motivaci a aktivizaci CS
malá spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
chybí kvalitní služba na zprostředkování zaměstnání
malá podpora zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva
malá nabídka kurzů, rekvalifikací a poradenství
nedostatečná podpora tvorby pracovních míst

Blíže jsou konkretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V současnosti s cílovými skupinami pracují sociální služby dle zákona:

Charita Kyjov - Kontaktní centrum - víceúčelová drogová služba; Odborné sociální 
poradenství;
Krok Kyjov, z.ú. - Odborné sociální poradenství; Služby následné péče; Terapeutické 
komunity;

Služby s cílovou skupinou pracují v základním rozsahu činností a v souladu se základním soc. 
poradenstvím. S ohledem na personal. kapacity nemohou CS zajistit fakultativní sociální 
služby. Většina služeb se zaměřuje na osoby, které jsou motivovány a chtějí spolupracovat a 
plnit závazky, na rozdíl od potřeby zaměřit se na osoby, které nespolupracují, jsou pasivní a 
své problémy neřeší nebo řeší velmi pozdě (prevence).

Více: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

 bez pomoci sklouznou k závislostem a majetkové trestné činnosti
u zadlužených osob, které své dluhy neřeší, dochází k výkonu exekucí a tím i ke ztrátě 
bydlení
z důvodu nízkých příjmů si tito občané pomoc, která není sociální službou, nemohou 
dovolit, tím se dostávají do větší izolace
bude obtížné sladění rodinného a profesního života, udržení kontaktu se zaměstnáním
nebude docházet k prevenci proti chudobě rodin
hrozba potenciálního bezdomovectví pro CS, nárůst lidí ohrožených ztrátou bydlení
bude růst počet osob dlouhodobě evidovaných na ÚP
osoby s CS nebudou mít odpracované roky pro získání důchodu – opět spadnou do 
dávkového systému

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Na území působí Úřad práce a Okresní hospodářská komora, kteří jsou ochotni 
spolupracovat na řešení problémů CS.  Zástupci obcí dobře znají místní obyvatele a jsou 
schopni doporučit osoby z CS u nichž lze situaci řešit stale ve fázi prevence. Současně jsou 
obce ochotné se finančně podílet na preventivních řešeních. V rámci současně 
poskytovaných služeb v území je snaha a chuť o změnu a rozšíření služeb pro CS. Pomalu 
začínají vznikat první soc. podniky.

1.3.1 Opatření

Název opatření
Zlepšení struktury trhu práce a řešení nezaměstnanosti

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 1.3.1.  V rámci CS se opatření zaměřuje na

doplnění aktivit úřadu práce za účelem zvyšování zaměstnanosti v území (např. 
zajištění prostupného zaměstnávání)
podporu vzniku nových forem podnikání, udržitelného vhodného zaměstnávání
zvyšování uplatnitelnosti osob hůře uplatnitelných na trhu práce
podporu vzdělávání sloužícího k prevenci vyloučení z trhu práce a k adaptaci na 
očekávané změny
poradenskou a informační činnost pro znevýhodněné skupiny na trhu práce
motivační a aktivizační činnosti zaměřené na zvýšení orientace na trhu práce

 Více na        https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

snížení počtu sociálně vyloučených obyvatel
dojde k doplnění aktivit ÚP, aktivit k prevenci vyloučení z trhu práce
bude fungovat poradenská a inf. činnost pro CS
dojde k vytvoření platformy, která bude místní podněcovat k podnikavosti a 
podnikání, umožní realizaci vlastních nápadů a pomůže začínajícím podnikavcům s 
počátečními kroky, které povedou k sebezaměstnávání

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 5 osob z aktivit realizovaných 
MAS Kyjovským Slováckem v pohybu, z.s. v 
následujících 2 letech AP - 5 osob z aktivit 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 10
realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. - Při stanovení hodnoty bylo 
přihládnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 
opakovat, ale za "projekt" se vykazují jen 1x.
Současně lze počítat, že tyto osoby 
pravděpodobně obdrží vvýrazně větší podporu 
než je 40 h. bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 24

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 12 osob z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. (dáno velikostí personálu a fyzickým 
místem) v následujících 2 letech AP - 12 osob 
z aktivit realizovaných MAS Kyjovským Slováckem 
v pohybu, z.s. (dáno velikostí personálu a fyzickým 
místem)

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 124

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 72 osob z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. v následujících 2 letech AP - 52 osob z 
aktivit realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. - Při stanovení hodnoty bylo 
přihládnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 
opakovat, ale za "projekt" se vykazují jen 1x.

1.3.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora aktivit zaměstnanosti a podnikavosti

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Podpora činnností podnikatelského inkubátoru - Centra tehnologického a 
inovativního vzdělávání (koordinace aktivit)
Doplňkové koordinační aktivity a síťování v oblasti zaměstnanosti, osvětě 
zaměstnavatelů
Aktivity na zvyšování podikatelské gramotnosti včetně založení podpůrné 
skupiny pro podnikavost
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Koordinace aktivit podnikatelského inkubátoru bude probíhat průběžně během celého 
období. 1x měsíčně bude setkávání podpůrné skupiny pro podnikavost. 30 hodin 
týdně bude alokováno na koordinaci aktivit v návaznosti na zaměstnanost a 
podnikavost.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: (O1) 1 505 088 Kč; (O2) 1 003 392 Kč

Specialisté pro podporu podnikání – podpora aktivit zaměstnanosti a podnikavosti

Nepřímé náklady: (O1) 602 035 Kč; (O2) 401 357 Kč

Pronájem prostor pro aktivity, finanční manažer, administrativa, provoz kanceláře, 
nákup vybavení a materiálně-technického zázemí pro činnost, materiál pro aktivity, 
vzdělávací a osvětové aktivity na přání komunity na podporu podnikání, zaměstnanosti 
a podnikavosti, lektorné, odborní poradci a konzultanti.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Na realizaci activity se budou podílet primárně zaměstnanci MAS. Součástí členské 
základny MAS jsou Okresní hospodářská komora či město Kyjov disponující 
odborným personálem pro ORP Kyjov. S těmito členy může MAS konzultovat 
případnou realizaci aktivit

1.3.2 Opatření

Název opatření



ID formuláře: 2022/78 Datum a čas: 3.8.2022 15:17 [21/38]

Posílení sociálních a prorodinných aktivit

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 3.2.1, jedná se o totožné opatření s opatřením 1.1.1. 
(průřezové opatření více CS).  V rámci CS se opatření zaměřuje na

podporu a rozvoj služeb sociálního poradenství, sociální prevence, sociální péče, 
fakultativních sociálních služeb
sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, 
vzájemné pomoci
podporu sanace rodiny, služeb orientující se na členy z neúplných rodin
podporu rozvoje osobnostních kompetencí
podporu terénních sociálních pracovníků
podporu opatření pro osoby s omezenou schopností právně jednat
podporu a rozvoj dalších služeb pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na 
návykových látkách a nelátkových závislostech

 Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

posílení terénní práci ve „vyloučených lokalitách“  
dojde ke snížení patologických jevů, podpoře prevence kriminality a snížení 
protiprávních činností
snížení počtu sociálně vyloučených obyvatel, navázání občanů na lékařskou péči a 
odpovídající sociální či návaznou službu
dojde k řešení problémů CS v přirozeném postředí, k rozšíření preventivních aktivit
dojde ke snížení počtu obyvatel ohrožených bezdomovectvím

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 5

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 3 osoby z aktivit 
realizovaných městem Kyjov v následujících 2 
letech AP - 2 osoby z aktivit realizovaných městem 
Kyjov - Při stanovení hodnoty bylo přihládnuto k 
tomu, že osoby se mohou ročně opakovat, ale za 
"projekt" se vykazují jen 1x.Současně lze počítat, 
že tyto osoby pravděpodobně obdrží vvýrazně 
větší podporu než je 40 h. bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených Ano 2

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 1 osoba z aktivit 
realizovaných městem Kyjov (dáno velikostí 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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služeb personálu) v následujících 2 letech AP - 1 osoba 
z aktivit realizovaných městem Kyjov (dáno 
velikostí personálu)

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 80

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 50 osob z aktivit 
realizovaných městem Kyjov v následujících 2 
letech AP - 30 osob z aktivit realizovaných 
městem Kyjov - Při stanovení hodnoty bylo 
přihládnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 
opakovat, ale za "projekt" se vykazují jen 1x.

1.3.2.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Sociální práce na obcích

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V přímé práci budou řešeny problémy v přirozeném prostředí CS, individuálně 
plánovány cíle a vykonávány činnosti k jejich naplnění. Přímá soc. práce bude 
zaměřena na změnu chování CS a činnosti zaměřené na změnu sociálního 
prostředí CS
Budou realizovány i preventivní aktivity (předcházení vzniku nepříznivých život. 
situací)
Pro udržení bydlení budou pomáhat řešit předlužení, navazovat spolupráci s 
exekutorským úřadem, pokud má CS již exekuce. Budou dohlížet na plnění 
splátkových kalendářů
U osob, které neumí hospodařit s penězi, budou nastavovat formou zvláštního 
příjemce sociálních dávek hospodaření klientům s dávkami. V případě ztráty 
bydlení aktivně vyhledávat možnosti bydlení, za klientem budou pravidelně 
docházet a motivovat jej ke změně

Aktivita bude probíhat během celého období.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: (O1) 857 124 Kč; (O2) 571 416 Kč

Sociální pracovníci/terénní sociální pracovníci – přímá práce s osobami s cílových 
skupin
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Nepřímé náklady: (O1) 342 850 Kč; (O2) 228 566 Kč

Dofinancování terénních pracovníků nad rámec přímých výdajů. Nájem, materiálně 
technické zázemí, provozní výdaje, management, cestovné, pomůcky, spotřební 
materiál, administrativní pracovníci a další výdaje nad rámec přímých nákladů.

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na realizaci aktivity se kromě koordinační činnosti ze strany MAS bude 
podílet především partner s finančním příspěvkem, který se CS věnuje 
dlouhodobě. Činnosti bude realizovat partner Město Kyjov (jako město 
zajišťující rozšířenou působnost v území ORP). Aktivitou budou dotčeny také 
CS  - Dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním a pečující osoby; 
Osoby v postproduktivním věku a senioři

1.4 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby v postproduktivním věku a senioři

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Cílovou skupinou jsou i senioři (osoby 55+). S ohledem na svůj věk jsou často sociálně 
izolováni, nebo si nezvládnou zajistit potřebné volnočasové aktivity (nemají dost sil či 
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finančních prostředků k využití běžně nabízených komerčních služeb). Současně se jedná o 
osoby, které žijí osamoceným způsobem života bez rodiny, které se dostávají do životních 
situací, se kterými si neví rady a potřebují adekvátní pomoc při řešení svých problémů.

Problémy a potřeby CS

sociální izolace, nezvládají si zajistit potřebné volnočasové aktivity, ztrácí sociální kontakt, 
neumí reagovat na nové životní situace, komplikací v životě je také počítačová 
negramotnost
finanční problémy v důsledku zdražování výdajů na bydlení, dopravu, ztráty partnera
u většiny obcí v území se projevuje trend stárnutí populace
prodlužuje doba odchodu do důchodu a dochází k mezigeneračnímu odcizování
chybí finančně dostupné volnočasové, komunitní vyžití pro CS, není dostatečná aktivizace 
CS
mohou se stát obětmi manipulace, nebudou moci využívat dostupné služby z 
nevědomosti

Problémy a potřeby CS jsou blíže konretizovány na: https://www.kyjovske-slovacko.com/cs
/akcniplanOPZ

Velikost cílové skupiny

V rámci cílové skupiny se předpokládá zapojení 714 osob z cílové skupiny.  

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

zvyšující se sociální izolace podpořená epidemiologickými opatřeními a mezigeneračním 
odcizováním
prodlužování doby odchodu do starobního důchodu
nedostatek celoživotního vzdělávání a zaměstnávání seniorů, neexistence finančně 
dostupného vyžití
chybí podpora dobrovolníků věnujících se práci se seniory, podpora zapojení seniorů do 
dobrovolnických aktivit

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V současnosti s cílovými skupinami pracují sociální služby dle zákona:

Centrum sociálních služeb Kyjov - Pečovatelská služba; Denní stacionáře; Osobní 
asistence;
Centrum služeb pro seniory Kyjov - Domovy pro seniory; Domovy se zvláštním režimem; 
Odlehčovací služby;
Charita Kyjov - Charitní pečovatelská služba Kyjov; Domovy pro seniory
Město Vracov - Pečovatelská služba Vracov
Město Bzenec - Pečovatelská služba Bzenec
Oblastní charita Hodonín - Pečovatelská služba – Ratíškovice; Pečovatelská služba – 
Šardice; Pečovatelská služba – Ždánice

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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Současně v některých větších obcích fungují neformální spolky pro seniory, není jich však 
mnoho. Obce se aktivně snaží zapojovat do CS do života v obci a připravovat pro ně aktivity dle 
zájmu. Jejich personální i finanční kapacity jsou však omezené.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

nedostačující sociální inkluze ovlivňuje psychický stav seniorů, může vyvolat zrychlený 
nástup počínajícího duševního onemocnění, způsobuje úpadek socializačních funkcí, 
zvyšující se pocit marnosti a nepotřebnosti seniora a může vést k dlouhodobé psychické 
deprivaci a zvýšené suicidalitě
zejména se změnou jejich ekonomického statusu může docházet k sociální separaci
může docházet k prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti, prohlubování 
mezigeneračních rozdílů
mohou se stát obětmi manipulace, nebudou moci využívat dostupné služby z 
nevědomosti, nedostanou se do potřebné odborné péče
nedostanou potřebnou podporu, která by jim umožnila žít svůj život plnohodnotně a 
integrovaně

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

V území je stale částečně zachována místní pospolitost a o CS jsou do jisté miry schopni 
pečovat rodinní příslušníci, blízcí, sousedé. Ze strany obcí je zřejmá snaha o zapojení CS do 
komunitního života v obcích. Obce se snaží i za cenu dotování udržet dostupnost místních 
služeb (obchody, pošty apod.). V obcích s aktivnějšími občany z CS vznikají “kluby” pro 
seniory jejichž činností je možné se inspirovat. Zástupci obcí dobře znají místní obyvatele a 
jsou schopni doporučit osoby z CS u nichž lze problémové situce řešit stále ve fázi prevence.   

 

1.4.1 Opatření

Název opatření
Posílení sociálních a prorodinných aktivit

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 3.2.1, jedná se o totožné opatření s opatřením 1.1.1. 
(průřezové opatření více CS).  V rámci CS se opatření zaměřuje na

podporu a rozvoj služeb sociálního poradenství, sociální prevence, sociální péče, 
fakultativních sociálních služeb
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sociální práci s důrazem na posílení kompetencí obcí, posílení prvků svépomoci, 
vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podporu 
dobrovolnictví a mezigenerační výměnu a výpomoc
podporu sanace rodiny, služeb orientujících se na členy z neúplných rodin
podporu rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání, rozvoje gramotností, 
pomocných terapeutických metod
podporu dobrovolnických služeb
podporu opatření pro osoby s omezenou schopností právně jednat

 Více na https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

dochází k předcházení situacím, kvůli nimž vznikají společenské rozdíly, porušování 
sociálních vazeb mezi lidmi a sociálnímu vyčleňování
jsou posilovány rodinné i sousedské vztahy nejen za účelem fungujícího 
společenského života v obci, ale i s přihlédnutím k možné pomoci a slaďování potřeb 
pracujících občanů ve spolupráci s jejich příbuznými a přáteli
je udržována zdravá sociální komunita, sousedská soudržnost a posilovány rodinné 
vazby
existují finančně dostupné volnočasové aktivity pro CS, dochází k její aktivizaci
 přibývá dobrovolníků věnujících se práci se seniory, senioři se zapojují do 
dobrovolnických aktivit a nedochází k prohlubování mezigeneračních rozdílů

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 7

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 4 osoby z aktivit 
realizovaných Centrem sociálních služeb Kyjov, p.
o. města Kyjova v následujících 2 letech AP - 3 
osoby z aktivit realizovaných Centrem sociálních 
služeb Kyjov, p.o. města Kyjova - Při stanovení 
hodnoty bylo přihládnuto k tomu, že osoby se 
mohou ročně opakovat, ale za "projekt" se 
vykazují jen 1x.Současně lze počítat, že tyto osoby 
pravděpodobně obdrží vvýrazně větší podporu 
než je 40 h. bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 92

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 40 osob z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.
s. (dáno velikostí personálu a limitováno počtem 
míst prostor pro konání akcí, případně počet míst 
dopravního prostředku ); 6 osob z aktivit 
realizovaných Centrem sociálních služeb Kyjov, p.
o. města Kyjova (dáno velikostí personálu) v 
následujících 2 letech AP - 40 osob z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.
s. (dáno velikostí personálu a limitováno počtem 

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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míst prostor pro konání akcí, případně počet míst 
dopravního prostředku ); 6 osob z aktivit 
realizovaných Centrem sociálních služeb Kyjov, p.
o. města Kyjova (dáno velikostí personálu)

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 707

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 350 osob z aktivit 
realizovaných Kyjovským Slováckem v pohybu, z.
s.; 4 osob z aktivit realizovaných Centrem 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova v 
následujících 2 letech AP - 350 osob z aktivit 
realizovaných Kyjovským Slováckem v pohybu, z.
s.; 3 osob z aktivit realizovaných Centrem 
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova - Při 
stanovení hodnoty bylo přihládnuto k tomu, že 
osoby se mohou ročně opakovat, ale za "projekt" 
se vykazují jen 1x.

1.4.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora komunitních aktivit pro osoby v post produktivním věku a mezigenerační 
aktivity

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Setkáv. osob v post prod. věku, zvýšení zapojování do života v obcích a 
rozvoj kom. života - v 7 mikroregionech 2x ročně
Aktivity vzniklé z kom. činnosti a setkáv. (rukoděl. aktivity, přednášky, 
besedy, akce k upevňování tradic, vědomostí, potírání sociální segregace, 
separace, zaměřené na zdraví, k podpoře potřebných) - v 7 mikroreg. 2x 
ročně
Mezigeneračních akt.: rukoděl. tvoření - 4x ročně (výroba dekorací a 
doplňků (jarních) + advent. tvorba) - aktivizace, integrace. Společná oslava 
mezinárod. a význam. dnů spojená se sport. aktivitami - 2x ročně (ke Dni 
dětí, ke Dni seniorů)-  posilování volních dovedností, aktivizace a posílení 
smyslu fair play, uvědomění si omezení schopností jedince spojených s 
věkem u odlišných skupin obyvatel. Společné mezigenerační výlety a 
exkurze - 6x ročně. Podpora vitality seniorů, jemné motoriky a také 
smysluplné trávení volného času, propojení generací
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Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

PN: (O1) 940 806 Kč; (O2) 627 204 Kč

Komunitní pracovníci kom. a mezigener. aktivit – tvorba komunity a její vize, exkurze, 
výlety, tvoření, vzděl.

NN: (O1) 376 322 Kč; (O2) 250 882 Kč

Pronájem prostor, administrativa, nákup vybavení a materiálně-tech. zázemí pro 
činnost, materiál pro aktivity, vzděl. a osvětové aktivity na přání komunity, lektorné, 
odborní poradci a konzultanti

Nákup služeb – doprava autobusy, vstupné na výlety a exkurze

Materiál pro tvoření a dílničky

Odměny do soutěží

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na realizaci aktivity se budou podílet zaměstnanci MAS Kyjovské Slovácko v 
pohybu, z.s. Dále také partner s finančním příspěvkem, který se CS věnuje 
dlouhodobě. Činnosti mezigeneračních aktivit bude realizovat partner 
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova. Aktivitou budou dotčeny 
také CS  - Rodiny s dětmi, děti a dospívající; Dospělí se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním a pečující osoby.
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1.5 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Veřejnost, participující členové komunity, odborní pracovníci místních NNO, obcí, dobrovolných 
svazků, zaměstnavatelů a podnikatelů

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Cílovou skupinu tvoří občané 45 obcí z území MAS (více než 61 tis. osob), participující 
členové komunity (členové MAS, zástupci partnerských organizací a jejich cílové skupiny), 
odborní pracovníci místních NNO, obcí, dobrovolných svazků, zaměstnavatelů a podnikatelů.

Problémy a potřeby CS

málo rozvinuty komunitní aktivity pro podporu setkávání občanů všech věkových 
kategorií, sdílení a vzdělávání (např. pečujících osob), pořádání besed, kulturních setkání 
…
území MAS se potýká s nízkou mírou důvěry v mezipodnikovou a mezioborovou 
spolupráci
přetížení pracovníků v sociální oblasti, chybí audit pracovní zátěže, chybí age 
management, case management, vzdělávání pracovníků se zaměřením na sebepéči, 
odpočinek, relaxaci a psychohygienu, která je s prací s náročnými cílovými skupinami 
nezbytná
kromě kom. plánování soc. služeb, která se věnuje převážně registrovaným soc. službám 
neexistuje platforma koordinace aktivit a sdílení

 

Problémy a potřeby CS jsou blíže konretizovány na stránce: https://www.kyjovske-slovacko.
com/cs/akcniplanOPZ

Velikost cílové skupiny

V rámci cílové skupiny se předpokládá zapojení 170 osob z cílové skupiny.  

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

„neexistence“ komunitních center -  na území nacházejí tři budovy "komunitních center" 
ani jedno neplní svou funkci v rámci celého regionu a jsou zaměřeny pouze na aktivity s 
krátkým dosahem a omezené cílové skupiny (Kyjov - pouze nevidomí, Želetice - pouze 
obyvatelé obce, Vlkoš - zatím není dokončeno a dosahem je pouze pro občany farnosti 
Vlkoš, Vracov, Skoronice, Kelčany)
v naplňování potřeb vzdělávání ve výše uvedených oblastech brání zejména finanční 
situace organizací pracující v sociální oblasti, které ze svých zdrojů nedokáží pokrýt další 
vzdělávání nad rámec běžného vzdělávání souvisejícího se sociálními službami podle 
zákona

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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s ohledem na tlak na pracovní výkony apod. roste pasivita občanů v komunitním životě 
obcí

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Z pohledu komunitního rozvoje je v období po pandemii patrná pasivita občanů vůči 
některým společenským akcím. Obce se snaží zajistit komunitní a společenský život 
spoluprací s neziskovými organizacemi v nich působícími. Situace je však s prodlužováním 
doby odchodu do důchodu a tlakem na pracovní výkony náročnější a spousta občanů se 
stává čím dál více pasivními v komunitním životě obcí. V území působí pár komunitních 
center zaměřených na úzkou CS – např. nevidomí apod., nedochází zde však k propojování a 
potkávání různých CS, aktivity v regionu ať už kulturní nebo vzdělávací nejsou nijak 
koordinovány. O pořádání komunitních aktivit se většinou starají místní spolky, kde jejich 
činnost stojí na pár aktivních osobách. Odborní pracovníci se vzdělávájí pouze v oblastech 
nezbytných pro výkon jejich činnosti. Nezbývá prostor a finance na psychohygienu a jiný 
osobnostní rozvoj.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

bude probíhat fluktuace zaměstnanců, kteří budou odcházet z organizací spojených s 
aktivitami fakultativních činností sociálních služeb vyčerpání náročnou duševní prací, či k 
vůli nemožnosti dalšího rozvoje
bude přetrvávat situace, kdy spolu organizace téměř nespolupracují
aktivity v území nebudou koordinované, nebude zajištěna jejich budoucnost
bude růst pasivita občanů v podílení se na komunitním životě obcí

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Kyjov a jeho okolí nabízí silné kulturní a sociální zdroje, které se projevují v místních tradicích 
a ochotě lidí podílet se na dobrovolnických aktivitách. Základ tvoří menší obce, což jsou v 
podstatě „komunitní celky“. Ty se prostřednictvím tradic propojují a vzájemně prolínají. Je 
zde fungující samospráva, existuje sociální neziskový sektor. Obce spolupracují s místními 
spolky, podporují sociální služby a snaží se, aby bylo zajištěno kulturní vyžití občanům i 
zájemcům z okolních obcí a docházelo k utváření nových a upevňování již vzniklých 
sociálních vazeb, potírání sociálních a mezigeneračních rozdílů.

1.5.1 Opatření

Název opatření
Inovace, animace, vzdělávání, spolupráce v sociálních službách

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření koncepční části SCLLD 3.3.1.  V rámci CS se opatření zaměřuje na:
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výměnu zkušeností, osvětu, propagaci, přenos informací, dobré praxe, spolupráci a 
sdružování
systematické vzdělávaní, výchovu a získ. dovedností, vzdělávání pracovníků v klíč. 
kompetencích pro zlepšení systému soc. služeb a soc. práce, včetně komunitní soc. 
práce
rozvoj komunitního plánování a zapojování klientů do rozhodovacích procesů, vznik 
sebeobhájcovských skupin
podporu sociálních inovací, nové přístupy k veřejným službám
posílení výkonu a metodickou podporu sociální práce na obcích
rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování
rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností
sociální experimentování, zlepšování kvality veřejných služeb pomocí nových 
přístupů, rozšiřování inovativních řešení a přístupů 

 Více na   https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

dojde k vytvoření mezioborového propojení aktivit reagujícího na aktuální potřeby 
obyvatel. Vytvoření bezpečného prostředí pro komunikaci. Vytvoření portfolia aktivit 
a činností s pestrou nabídkou pro různé typy komunit 
pracovníkům a dobrovolníkům v soc. oblasti umožníme dostatečné vzdělávání v 
oblastech, které přímo nesouvisí s prací s klienty, ale umožní jim rozvoj klíčových 
kompetencí, které pro svou práci využijí
dojde k rozšíření spolupráce mezi příspěvkovými, neziskovými i státními institucemi 
k zajišťování aktivního společenského života v obcích
občanům budou aktivity nápomocny při řešení jejich problémů, bude existovat 
pomoc při řešení obtížných situací (konec dodavatele energie, následky 
nepředvídatelné události...)
dojde ke zlepšení občanského pohledu na život v obcích, zmenšování migrační 
politiky 
budou probíhat akce (besedy, workshopy, přednášky) zaměřené na prevenci

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 10

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 5 osoby z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. v následujících 2 letech AP - 5 osoby z 
aktivit realizovaných MAS Kyjovským Slováckem v 
pohybu, z.s. - Při stanovení hodnoty bylo 
přihládnuto k tomu, že osoby se mohou ročně 
opakovat, ale za "projekt" se vykazují jen 1x.
Současně lze počítat, že tyto osoby 
pravděpodobně obdrží vvýrazně větší podporu 
než je 40 h. bagatelní podpory.

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/akcniplanOPZ
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670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 40

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 20 osob z aktivit 
realizovaných MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.
s. (dáno velikostí personálu a limitováno počtem 
míst prostor pro konání akcí) v následujících 2 
letech AP - 20 osob z aktivit realizovaných MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. (dáno velikostí 
personálu a limitováno počtem míst prostor pro 
konání akcí)

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 160

Indikátor byl stanoven následujícím způsobem: v 
prvních 3 letech AP - 80 osob z aktivit 
realizovaných Kyjovským Slováckem v pohybu, z.
s.; v následujících 2 letech AP - 80 osob z aktivit 
realizovaných Kyjovským Slováckem v pohybu, z.
s.; - Při stanovení hodnoty bylo přihládnuto k 
tomu, že osoby se mohou ročně opakovat, ale za 
"projekt" se vykazují jen 1x.

1.5.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Vytvoření zaštitující platformy pro komunitní činnosti v území a spolupráci

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Vytvoření platformy pro komunitní činnost a mezioborovou spolupráci -  setkávání 
3x měsíčně; komunitní práce 30 h týdně.

"komunitní centrum", které bude koordinovat komunitní aktivity na území MAS
organizace pravidelných setkávání partnerů a zástupců CS, sběr podnětů, 
předávání zkušeností, sdílení nápadů, komunitní plánování
vytvoření kom. strategie včetně webového rozhraní, kde budou prezentovány 
akce, vzdělávání, výstupy a informace z „komunitního centra“
bude realizována komunitní práce, vytvoření plánu vzdělávání aktérů v soc. 
oblasti -  3 x vzdělávací aktivity ročně
 zvýšení zapojování se občanů do života v obcích a rozvoj komunitního života

 

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)
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Přímé náklady: (O1) 1 929 600 Kč; (O2) 1 286 400 Kč

Koordinátor (koord. součinnost všech projek. aktivit, provazuje aktéry z území v dané 
oblasti, zajišťuje komunikaci projektu s veřejností)

Nepřímé náklady: (O1) 771 840 Kč; (O2) 514 560 Kč

Evaluátor, fin. manažer, vybavení a materiálně-tech. zázemí, lektorné, pronájem 
prostor a kanceláře, náklady na virtuální kom. centrum – web, IT práce, práce grafika, 
optimalizace webu, domény, přípravy textů, odborné poradenství, komunikační 
platforma apod.

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na realizaci aktivity se budou podílet primárně zaměstnanci MAS. Součástí členské 
základny MAS jsou i aktivní neziskové organizace, které se snaží o rozvoj 
komunitního života na obcí, obce a mikroregiony. S těmito členy může MAS 
konzultovat případnou realizaci aktivit. Aktivitou mohou být dotčeny všechny výše 
uvedené cílové skupiny.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu
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Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna

Mezi další klíčová témata, která v území rezonují, ale nebyl z důvodu omezených financí prostor je 
více zařadit do akčního plánu, patří:
Podpora zaměstnávání osoby znevýhodněných na trhu práce – méně aktivních osob. Klíčové pro 
sladění rodinného a profesního života, udržení kontaktu se zaměstnáním a pro prevenci chudoby 
rodin.

Podpora péče o děti do tří let; Podpora péče o předškolní děti; Podpora vzniku firemních 
školek, pro podporu místních zaměstnavatelů
Využívat systém prostupného zaměstnávání s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 
(veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa a následně vstup na otevřený 
trh práce).
Podpora vzniku a fungování chráněných dílen; Podpora vzniku chráněných pracovních míst; 
Podpora vzniku fungování návazných služeb (osobní asistence, sociálně terapeutické dílny, 
agentura pro zaměstnávání OZP); Podpora vzniku a fungování sociálního podniku pro tuto CS

Podpora rozvoje bydlení pro obyvatele v území MAS

Rozvoj strategického plánování prostupného bydlení na obcích
Investice do sociálního bydlení; Výstavba nových bytů; Investice do úpravy stávajících bytů – k 
prostupnému bydlení; Investice do rekonstrukcí a modernizací budov k využití bydlení, pro 
nízkopříjmové obyvatele
Bezbariérovost - Zmapování stávající situace bezbariérovosti; Investice pro bezbariérový 
vstup do objektů poskytujících sociální a komunitní služby pro obyvatele regionu;

Prevence kriminality v území MAS

Navázání spolupráce se školami; Zmapování témat preventivních programů Uskutečnění 
preventivních programů ve školách;
Preventivní programy pro ohrožené CS;
Poradenská činnost pro oběti trestných činů a násilí – zajištění právních služeb, psychologa

 

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

Zahájení příprav v 6. 2020, kdy jsme připravovali pro SCLLD analýzu problémů a potřeb.

Prvním krokem bylo dotaz. šetření pro obce - osloveno 42 obcí, návratnost = 83 %. Dále bylo 
osloveno 13 poskytovatelů soc. služeb + spolky z této oblasti, které nejsou v síti poskyt. JMK - 
Návratnost = 100%.
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Následně proběhlo v 9 organizacích šetření na místě metodou řízeného rozhovoru. Jednalo se o 
následující organizace: Domov Horizont; Centrum služeb pro seniory Kyjov; Krok Kyjov, z.ú.; 
Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. ; Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. - 
pobočka Kyjov; Centrum sociálních služeb Kyjov; Charita Kyjov; Město Vracov - Peč. služba; Město 
Bzenec - Peč. služba. Ve spolupráci s oborníkem Mgr. Dagmar Svobodovou byla vypracována 
podrobná analýza rozvojových potřeb na Kyjovsku.

V 9. 2021 proběhlo oslovení veřejnosti ve FCB anketě (osobní projednání nebylo možné z důvodů 
opatření COVID). V říjnu 2021 se sestavil prac. tým, který připravoval  akční plán v návaznosti na 
alokaci.

V poměru k velkému množství potřeb a nízké alokaci jsme došli k závěru, že je nezbytné 
vyselektovat zásadní oblasti. Vznikl nápad na založení „komunitního centra“, které by ve spolupráci 
s partnery realizovalo komunitní práci.

Abychom postupovali transparentně a zahrnuli partnery, kteří budou spolehlivý, zvolili jsme formát 
„předvýzvy“ v souladu s aktivitami OPZ+ a zpracovanou analýzou problémů a potřeb.

Výzvě předcházelo setkání, kde byl záměr představen a komunikován s potencionálními partnery. 
Výzva byla vyhlášena prostřednictvím webových stránek MAS v únoru 2022. Sešlo se 8 projektů, u 
kterých proběhl standandní proces hodnocení na základě dopředu daných preferenčních kritérií. 
Viz. https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/aktivity-partnerskych-organizaci-v-opz

 

Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

MAS disponuje kancelářskými prostory, technickým vybavením a lidskými zdroji, které jsou 
dostačující pro připravenost MAS na animační činnosti. Stávající zaměstnanci jsou proškolení 
facilitátoři a absolventi kurzů lektorských a trenérských dovedností. V rámci projektu bude pořízeno 
další materiálně technické zázemí pro nové - proškolené zaměstnance. MAS dlouhodobě 
spolupracuje s partnery v rámci komunitního plánování sociálních služeb a také s představiteli 45 
obcí regionu, kde se budou odehrávat animační aktivity na podporu komunity a mezigenerační 
setkávání. V rámci animačních aktivit vznikne platforma pro komunitní činnosti v regionu, 
mezioborovou spolupráci, vytvoří se bezpečné místo pro sdílení rozvojových záměrů a komunitou 
navrhovaných aktivit. Animační činnosti v území, budou v první fázi zahrnovat organizaci 
pravidelných setkávání partnerů projektu, zástupců sedmi mikroregionů, komunitního plánování, 
OHK, zástupců centra pro technologie a inovativní vzdělávání, ÚP Kyjov a ORP Kyjov. Průběžně bude 
probíhat sběr podnětů, předávání zkušeností, sdílení nápadů. Vytvoří se pracovní místo 
koordinátora aktivit komunitní spolupráce. Ten bude shromažďovat výstupy od jednotlivých 
partnerů a bude podrobně mapovat, zda nastavení činnosti komunitního centra bude dostatečně 
korespondovat s potřebami cílových skupin. Vytvoří se komunikační strategie včetně webového 
rozhraní, kde budou prezentovány akce, vzdělávání, výstupy a informace z „komunitního centra“. 
Další animační aktivity budou zahrnovat exkurze, osvětu, worskshopy, výstavy, prezentace, 
vzdělávání apod.. Veřejnost se bude moci zapojit buď svojí účastí na akcích, nebo poskytnutím 
nápadu, či podnětu na aktivitu, či vzdělávání (komunitní setkání, chatovací okénko na webu, sociální 
sítě).

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/aktivity-partnerskych-organizaci-v-opz
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4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

V říjnu 2021 se sestavil pracovní tým, který se skládal ze dvou zástupců kanceláře MAS (Ing. Kolařík, 
Bc. Horňáková), zástupce komunitního plánování soc. služeb (Bc. Novotná), zástupce spoluprac. 
subjektu - CETIV ((Mgr. Hana Bednaříková) = společný projekt města Kyjov, JMK, MAS, OHK a 
Střední polyt. školy na vznik technologického a inovačního centra pro veřejnost), odborník na soc. 
problematiku Mgr. Svobodová.

Vzhledem velkému území bylo nezbytné zapojit do projektu více partnerů, aby vznikla pestrá paleta 
aktivit. Současně přišel nápad vytvořit „Virtuální komunitní centrum“ jehož sídlo by bylo na MAS a 
kde by probíhala pravidelná setkávání partnerů, poskytování zpětných vazeb, sdílení zkušeností, 
nápadů a prostor pro přenastavení aktivit.

Za účelem zajištění transparentnosti a objektivity výběru partnerů byla v únoru 2022 vyhlášena 
Výzva pro budoucí partnery v rámci OPZ+. Výzva byla odeslána na e-mailové adresy 45 obcí území 
MAS a na emaily adresáře komunitního plánování soc.h služeb, byla zveřejněna na web. stránkách 
MAS a facebooku MAS. V rámci výzvy proběhl seminář pro případné žadatele a zájemce, po celou 
dobu probíhali konzultace jednotlivých projektových záměrů. Více viz https://www.kyjovske-
slovacko.com/cs/aktivity-partnerskych-organizaci-v-opz

Věcné hodnocení výběru partnerů provedla Výběrová komise MAS, společně s externím 
odborníkem. Za Výběrovou komisi MAS každý projekt hodnotili 2 vybraní hodnotitelé z Výběrové 
komise. Hodnotitelé byli vybíráni tak, aby bylo zajištěno, že hodnotitel nebude mít ve věci 
hodnocení daného projektu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně. 
Hodnocení externího odborníka zajistila kancelář MAS na základě zhodnocení profesní odbornosti a 
zajištění že externí odborník nebude mít ve věci hodnocení daného projektu střet zájmů, musí 
hodnocení zpracovat nestranně a transparentně. Věcné hodnocení bylo prováděno podle předem 
uvedených kritérií výzvy MAS. Do kritérií byly zahrnuty aspekty kvality projektů - I. Účelnost, II. 
Potřebnost pro území MAS, III. Proveditelnost a IV. Efektivnost a hospodárnost.

Na základě výsledků výběru projektů probíhalo zpracování projektu MAS. Podané žádosti sloužili 
pracovnímu týmu jako podklad pro zpracování.

 

 

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/aktivity-partnerskych-organizaci-v-opz
https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/aktivity-partnerskych-organizaci-v-opz
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Počáteční příprava na výběr aktivit k realizaci zbývající alokace MAS byla zahájena současně s 
přípravou projektu a akčního plánu MAS. V rámci vyhlášené únorové výzvy na hledání partnerů v 
rámci OPZ+ byly součástí požadovaných informací od organizací také otázky, zda se chtějí zapojit do 
druhého období realizace OPZ+ a za jakých podmínek.
Dle výstupů je zřejmé, že nejefektivnější cestou, kterou by se MAS chtěla také vydat, je pokračování 
v realizaci aktivit z prvního období v podobném rozsahu, pouze poníženém o kratší období realizace.
Finální nastavení projektu však bude reagovat na evaluaci provedenou v rámci konečné fáze 
prvního projektu. Předpokládáme, že dojde k zachování aktivit, které se ukáží jako přínosné a 
efektivní a upravení podoby realizace aktivit, u nichž se v průběhu realizace vyskytnou nějaké 
komplikace tak, aby v druhém projektu již k těmto komplikacím nedocházelo.
V rámci evaluačních aktivit zaměstnanci kanceláře MAS zpracují stručnou evaluační zprávu z 
realizace prvního projektu na základě:

průběžných a závěrečné zprávy z realizace projektu (zhodnocení dosahování cílů projektu a 
plnění indikátorů)
rozhovory se zaměstnanci projektu
rozhovory s partnery projektu.

Poté bude opět svolán pracovní tým ve složení: 2 zaměstnanci z kanceláře MAS, zástupce 
komunitního plánování sociálních služeb, zástupce spolupracujícího subjektu CETIV, externí 
odborník na sociální problematiku, který zhodnotí získané závěry a navrhne úpravy.

 

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 11 999 593,00 60,00

projekt MAS č. 2: 7 998 329,00 40,00

Celkem alokace na AP 19 997 922,00 100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu

Cílem vyhodnocení úspěšnosti AP pro obě období bude evaluace stanovených procesů a činností.

Cílem vyhodnocení bude vyhodnocení :
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Opatření -přínos realizovaných opatření pro každou CS
Indikátorů - naplnění cílových hodnot indikátorů pro daná opatření
Aktivit projektu - naplnění jednotlivých aktivit, co se dařilo, co se nedařilo, harmonogram a 
nákladovost a způsob realizace
Animačních činnosti MAS v průběhu realizace akčního plánu, zhodnocení vč. neúspěchů a překážek 
ve vztahu ke klíčovým aktérům v území včetně veřejnosti a spolků, kraje a dalším institucím

Při hodnocení jednotlivých procesů/opatření bude MAS postupovat podle následující struktury:

1.    MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky:

Jak jsme činnost dělali a pro jaké cílové skupiny?
Kdo činnost vykonával?
Jaké partnery jsme zapojili a jaký myl vzájemný přínos?
Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?
Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problémy?
Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?
Daří se nám dodržovat termíny a indikátory, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak 
je?
Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily?

2.    Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým aktivitám do tabulky zapíše:

Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, klíčové 
faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)
Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, klíčové 
negativní skutečnosti, nedostatky, které negativně ovlivňují provádění dané činnosti ),
Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení 
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.

3.    Formulace klíčových závěrů k danému procesu, které budou sloužit k nastavení dalšího projektu 
OPZ+.

 

8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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