Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a
Valašskokloboucku
PRACOVNÍ SKUPINA: OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA (OSaR)
Název cíle:

Struktura jednotlivých cílů a opatření v Komunitním plánu
1. Podpora a rozvoj terénní práce v oblasti
 Cílem je udržení a rozvoj terénních služeb v přirozeném
prostředí klientů v ORP Val. Klobouky, zejména pro
rodiny s dětmi
 Pro děti a mládež ohrožené závislostmi (alkohol, drogy)
 Pro romské občany ohrožené sociálním vyloučením
 Podpora pěstounských rodin
 Cíl reaguje na SWOT analýzu z pracovní skupiny

Popis a zdůvodnění cíle:

Důvody k zařazení cíle
do komunitního plánu:
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Rozvoj terénní asistenční služby
Zajištění mediátora pro ORP Val. Klobouky
Zajištění služeb pro pěstouny
Zajištění asistovaných kontaktů pro rodiny s dětmi
Rozvoj cílové skupiny a pokrytí službou nízkoprahového
zařízení Kam Pak? v ORP Valašské Klobouky
1.6. Podpora terénní práce pro Romy v ORP
1.7. Podpora terénních a ambulantních služeb pro práci
s osobami závislými na návykových látkách
1.8. Centrum sociálních služeb Valašské Klobouky
Rozvoj terénní asistenční služby
 Realizace terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením
 Posílení rodičovských a sociálních kompetencí
 Zlepšení životní situace rodin
 Zlepšení bytové a finanční situace rodin
 Vytvoření bezpečného prostředí pro zdárný vývoj dětí
 Zkvalitnění způsobu volného trávení času v rodinách
 Lepší uplatnění rodičů na trhu práce
 Prevence zadlužování rodin
 Sanace rodiny-prevence k nařízení ústavní výchovy dětí
 Zlepšení péče o ohrožené děti
 Po dobu realizace komunitního plánu

1.1.

 Podpora stávajících služeb
 700 000 Kč / rok
 Zlínský kraj, Město Valašské Klobouky, Ministerstvo
práce a sociálních věcí, finanční dary
 Volný čas, zaměstnavatelé, školství

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Rodinné
centrum Kaštánek, Oddělení sociálně právní ochrany
dětí Městského úřadu Valašské Klobouky, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
 50 rodin / 5 let, 3000 intervencí / 5let

Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

1.2.








Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:

 Vznik nové služby, doplnění služeb pro rodiny s dětmi
 16 000 000 Kč / 1 rok (1 dohoda/4 hod. – 400 Kč/hod.)
 Město Valašské Klobouky, Strukturální fondy ESF,
formou minitendrů
 Ostatní cílové skupiny komunitního plánu, veřejnost
 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Rodinné
centrum Kaštánek, Oddělení sociálně právní ochrany
dětí města Valašské Klobouky
 50 uzavřených mediačních dohod /5 let

Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

1.3.









Předpokládané dopady
opatření:

Zajištění mediátora pro ORP Valašské Klobouky
Realizace mediace v rodinách s dětmi ohroženými
sociálním vyloučením
Smírné řešení sporů v rodině
Obnovení komunikace mezi rodiči
Dosahování dohod o výchově a výživě nezletilé dětí
Stanovení výše výživného
Zkrácení soudního sporu
Po dobu platnosti komunitního plánu

Zajištění služeb pro pěstouny
Zjištění konkrétní poptávky pěstounů – jaké informace,
dovednosti a služby pěstouni potřebují
Vzdělávání pěstounů, pobytové setkávání pěstounský
rodin (sociálně-aktivizační pobyty pro děti v pěstounské
péči)
Návazné psychosociální služby pro pěstounské rodiny
(odborné sociální poradenství, psychologické,
výchovné, asistované kontakty s biologickými rodiči)
Zajištění vhodného vybavení prostor pro vzdělávání
Zajištění bezpečného a stimulujícího prostředí pro
setkání pěstounských rodin a pro práci svépomocné
skupiny pěstounů
Zajištění podmínek pro péči o děti v pěstounské péči,
vznik klubu pro děti v pěstounské péči
Výměna zkušeností mezi pěstounskými rodinami
Osvěta o NRP

 Čerpání grantů
 Snížení problémů v pěstounských rodinách

 Zvýšení kvality rodinného života pěstounských rodin
 Zvýšení rodičovských kompetencí pěstounů
 Rozvoj vrstevnických vztahů a vzájemná podpora dětí
v pěstounské péči
 Zlepšení informovanosti pěstounů v oblasti péče o
svěřené děti a prevence vyhoření pěstounů
 Zabránění sociální izolace pěstounů, svépomoc ve
skupině, posilování rodičovských kompetencí
náhradních rodin
 Pomoc při řešení výchovných problémů v náhradních
rodinách prostřednictvím individuálních nebo
skupinových konzultací (psycholog, sociální pracovník,
skupinová setkávání)
 Zvyšování vzdělanosti v oblasti náhradní rodinné péče
 2015 - 2020

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 Udržení a rozvoj stávajících služeb, rozšíření služeb v
oblasti terénní sociální práce
 150 000 Kč/rok RC Kaštánek
 70 000 Kč / rok Azylový dům pro matky s dětmi
 MPSV, Město Valašské Klobouky, sponzoři

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:

 Osoby se zdravotním znevýhodněním, etnické menšiny
 Rodinné centrum Kaštánek, Azylový dům pro ženy a
matky s dětmi o.p.s, Oddělení sociálně právní ochrany
dětí města Valašské Klobouky
 20 proškolených pěstounů, 1 klub pro děti v pěstounské
péči
 50 hodin individuálních konzultací nebo 20 skupinových
konzultací /5 let
 10 besed s rodinami (výměna zkušeností) /5 let
 5 pobytů pěstounských rodin /5 let

Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších

1.4.





Zajištění asistovaných kontaktů pro rodiny s dětmi
Znovunavázání kontaktu dítěte s rodičem, jestliže kvůli
rozchodu rodičů došlo k přerušení vztahů na delší dobu
Adaptace dětí na setkávání dítěte s rodičem
Podpora a udržení kontaktu mezi dětmi a rodinnými
příslušníky či osobami blízkými
Po dobu realizace komunitního plánu

 Vznik nové služby pro rodiny s dětmi
 46 200 Kč / 1 rok (70 hod/1 dohoda - 220 Kč/hod)
 Město Valašské Klobouky, Zlínský kraj
 Osoby se zdravotním znevýhodněním, etnické menšiny

oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Oddělení
sociálně právní ochrany dětí města Valašské Klobouky
 15 dohod o asistovaném kontaktu / 5 let
Rozvoj cílové skupiny a pokrytí službou
Nízkoprahové
zařízení Kam Pak? v ORP Valašské Klobouky
 Rozšíření cílové skupiny služby (plán 6 – 26 let; nyní
pouze 11 – 26 let), rozšíření formy poskytování služby
(doplnění o terénní formu poskytování, nyní pouze
ambulantní), navýšení provozní doby služby (min. plán
32 hodin/ týden, nyní pouze 24 hodin/ týden).
 Rozšíření služby o další detašované pracoviště
v Brumově - Bylnici. Lze realizovat za předpokladu
aktivního zapojení samospráv obcí.
 Posílení prevence a eliminace rizikového chování dětí a
mládeže.
 Posílení nabídky možností smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže.
 Posílení nabídky odborné pomoci pro rodiny s dětmi při
řešení výchovných a jiných problémů.
 Posílení nabídky odborné pomoci dětem a mládeži, které
se nachází v nepříznivé životní nebo sociální situaci.
 Posílení nabídky spolupracujících institucí OSPOD.

1.5.

 Od 1. 1. 2015
 Rozšíření cílové skupiny služby na děti, mládež a mladé
dospělé ve věku od 6 do 26 let ohrožené nebo zasažené
sociálně patologickými jevy
 Rozšíření formy poskytování služby o terénní formu
poskytování
 Navýšení provozní doby zařízení minimálně o 1 den
v týdnu (8 hodin)
 Navýšení pracovních úvazků pracovníků v přímé péči
minimálně o 1 PÚ
 Dle rozpočtu
 Dotační řízení MPSV; dotace města Valašské Klobouky
obcí, kde bude zařízení působit
 Podpora práce s rodinami s dětmi; podpora využití
volného času neorganizovaných dětí a mládeže
 Nízkoprahové zařízení KamPak?, Město Valašské
Klobouky, obce v regionu
 Navýšení počtu provozních hodin služby na pracovišti
ve Val. Kloboukách o min. 8 hodin týdně
 Navýšení počtu uživatelů služby o min. 30 osob
 Navýšení pracovních úvazků pracovníků v přímé práci o

minimálně 1 PÚ

Název opatření:

Podpora terénní práce pro národnostní menšiny
v ORP
Valašské Klobouky
 Realizace terénní asistenční služby pro romské rodiny
ohrožené sociálním vyloučením
 Posílení kompetencí
 Zlepšení životní úrovně
 Zlepšení bytové a finanční situace
 Vytvoření bezpečného prostředí pro zdárný vývoj dětí
 Zkvalitnění způsobu trávení volného času v rodinách
 Lepší uplatnění rodičů na trhu práce
 Prevence zadlužování rodin
 Po dobu realizace komunitního plánu, dále bez časového
omezení
 Udržení stávající služby

1.6.

Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 450 000 Kč/rok

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

 Úřad vlády, stát, Město Valašské Klobouky, Město
Brumov-Bylnice, obce, Charita Val. Klobouky, Charita
Sv. Vojtěcha
 Děti, mládež, rodiny s dětmi, jednotlivci, senioři, osoby
se zdravotním postižením
 Město Valašské Klobouky, Město Brumov-Bylnice

Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

 15 dohod/1 rok, 750 intervencí /rok
Drogové závislosti
 Podpora terénní práce pro osoby závislými na
návykových látkách (dále NL)
 Podpora socioterapeutické a poradenské práce s osobami
závislými na nealkoholových NL nebo ohroženými
závislostí na nealkoholových NL
 Posílení preventivních aktivit v oblasti nealkoholových
závislostí – primární a sekundární prevence
 Posílení služeb terciární prevence v oblasti
nealkoholových NL
 Přednášky na základních a středních školách
 Pravidelné kontroly kulturních a společenských akcí
kde je předpoklad užívání a distribuce OPL (diskotéky,
taneční zábavy, koncerty)
 Kontroly skate parky, nádraží, dětská hřiště …
 Kontroly v BESIPu
 Snížení počtu osob závislých na návykových látkách
 Eliminace počtu potencionálních uživatelů NL

1.7.

 Prevence šíření infekčních aj. onemocnění
 Zvýšení informovanosti ohrožených skupin o
negativních dopadech užívání NL
 Po dobu realizace komunitního plánu

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 Realizace programů specifické primární prevence
v oblasti závislostního chování pro cílovou skupinu
služby (v rámci poskytování sociální služby)
 Poskytování základního sociálního poradenství pro
uživatele NL a jejich blízké osoby – pomoc
s vyhledáním návazné adiktologické nebo zdravotnické
služby
 Průběžná spolupráce s návaznými službami v rámci
interdisciplinární spolupráce v zájmu uživatelů služby –
včasné zachycení počátku závislostního chování u dětí a
mládeže a v jejich blízkém okolí
 V rámci stanoveného rozpočtu realizátorů opatření

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:

 Ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí,
města, obce
 Rodiny, senioři, osoby se zdravotním postižením,
etnické menšiny
 Nízkoprahové zařízení KamPak?, Policie ČR, komise
prevence kriminality, komise sociálně-právní ochrany
dětí, obce
 Min. 1 x ročně přednáška nejvíce ohrožených skupin
 20 kontrol kulturních a společenských akcí ročně
 Pravidelné kontroly skate patry, nádraží, dětská hřiště,
prostranství u škol, zastávky … (denně)
 Snížení počtu osob ohrožených závislostí na
návykových látkách

Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

1.8.









Alkoholismus
Podpora terénní práce pro osoby závislými na
návykových látkách
Podpora socioterapeutické a poradenské práce s osobami
závislými na nealkoholových NL nebo ohroženými
závislostí na NL
Posílení preventivních aktivit v oblasti nealkoholových
závislostí – primární a sekundární prevence. Posílení
služeb terciární prevence v oblasti nealkoholových NL
Pravidelné kontroly kulturních a společenských akcí kde
je předpoklad zvýšené konzumace alkoholu (diskotéky,
taneční zábavy, koncerty, sportovní utkání …)
Kontroly v BESIPu
kontroly restauračních a jiných obdobných zařízení, kde
dochází k prodeji a konzumaci alkoholu
Kontroly prostranství, kde se shromažďuje mládež
(hřiště, parky, nádraží, zastávky …)
Přednášky domovy pro seniory a další obdobná sociální

Předpokládané dopady
opatření:






Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:



Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

zařízení
Snížení počtu osob závislých na návykových látkách
Eliminace počtu potencionálních uživatelů NL
Prevence šíření infekčních aj. onemocnění
Zvýšení informovanosti ohrožených skupin o
negativních dopadech užívání NL
Po dobu realizace komunitního plánu

 Realizace programů specifické primární prevence
v oblasti závislostního chování pro cílovou skupinu
služby (v rámci poskytování sociální služby)
 Poskytování základního sociálního poradenství pro
uživatele NL a jejich blízké osoby – pomoc
s vyhledáním návazné adiktologické nebo zdravotnické
služby
 Průběžná spolupráce s návaznými službami v rámci
interdisciplinární spolupráce v zájmu uživatelů služby –
včasné zachycení počátku závislostního chování u dětí a
mládeže a v jejich blízkém okolí
 V rámci stanoveného rozpočtu realizátorů opatření
 Ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí,
města, obce
 Rodiny, senioři, osoby se zdravotním postižením,
etnické menšiny
 Nízkoprahové zařízení KamPak?, Policie ČR, komise
prevence kriminality, komise sociálně-právní ochrany
dětí, obce
 Min. 1 x ročně přednáška v domovech pro seniory a
obdobných sociálních zařízeních
 20 kontrol kulturních, společenských a sportovních akcí
ročně
 Pravidelné denní kontroly restauračních a jiných zařízení
kde dochází k prodeji a konzumaci alkoholu, hřiště,
parky, nádraží, zastávky …
 Snížení počtu osob ohrožených závislostí na
návykových látkách
1.9. Centrum sociálních služeb Valašské Klobouky
 Rekonstrukce budovy
 Modernizace prostor pro aktivity nízkoprahového
zařízení
 Rekonstrukce a modernizace dalších prostor pro aktivity
poskytovatelů sociálních služeb (psycholog, terénní
služby pro rodiny s dětmi, odborné poradenství)
 Vytvoření vhodného zázemí pro poskytování služeb
 Vytvoření centra navazujících sociálních služeb
 Rozšíření a zkvalitnění služeb
 Vznik nových pracovních míst

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 2015 - 2020

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

 8 000 000 Kč ( rekonstrukce budovy vč. přilehlých
venkovních prostor)
 Dotace - ROP Střední Morava, Město Val. Klobouky

Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření:
Popis opatření:

 Investiční

 Zaměstnanost, rodina, děti, mládež, senioři, osoby se
zdravotním postižením
 Město Valašské Klobouky
 Vybudování komplexního centra sociálních služeb pro
rodiny s dětmi
2. Vytvoření funkčních kapacit poraden v ORP Valašské
Klobouky
 Cílem je vytvořit sociální poradenství, které v rámci
ORP Val. Klobouky chybí
 Poradenské centrum bude zaměřeno na podporu řešení
nepříznivých sociálních situací rodin, manželských a
partnerských svazků, jednotlivců a sociálních skupin,
ohrožených sociálním vyloučením
2.1. Poradenství pro rodiny s dětmi
2.2. Detašované pracoviště krajské poradny ORP VK
2.3. Dluhové poradenství
2.1. Poradenství pro rodiny s dětmi
 Přijmout a správně uchopit novou roli rodiče
 Zajistit poradnu pro rodiny s dětmi zajištění
systematické a dlouhodobé podpory či jednorázového
poradenství pro rodiny s dětmi
 Zajistit kvalifikované pracovníky pro poradnu
 Zajistit rodičům možnost včas řešit problémy
s výchovou a péčí o děti
 Zajistit rodičům a dětem možnost včas řešit vztahové a
partnerské problémy
 Zajistit rodičům a dětem možnost včas řešit
mezigenerační problémy v rodinách
 Zajistit rodičům konzultace – logopedie, konzultace
fyzioterapeutky, konzultace porodní asistentky,
konzultace dětské sestry, laktační poradnu, dluhovou
poradna a zprostředkovávat kontakty na další instituce a
organizace, které by mohly klientům pomoci situaci řešit
 Zajistit rodičům a dětem možnost řešit krizové situace
 Zajistit začínajícím rodičům mediátora pro řešení sporů
mezi rodiči
 Zajistit bezpečné prostředí pro předávání dětí mezi
rodiči, případně mezi pěstouny a biologickými rodiči
 Zajistit asistovaný kontakt pro děti a rodiče s cílem


Předpokládané dopady
opatření:
















Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:



obnovy nebo udržení vztahů mezi dětmi a rodiči
Zajistit poradenství pro rodiče dětí se speciálními
potřebami
Zvýšení kvality života v rodinách
Rozvoj rodičovských kompetencí rodičů
Zvýšení kompetence rodičů včas, aktivně a zodpovědně
řešit své problémy
Snížení počtu rodin v krizi
Zlepšení života dětí v agendě SPOD (zvýšení
psychického a sociálního komfortu)
Obnova a udržení vztahů rodičů a dětí
Fungující mediační dohody mezi rodiči – snížení míry
nevyřešených sporů v rodinách (rozvod, úprava styku,
výše výživného, atd.)
Zvýšení počtu rodičů uvědomujících si důležitost
zodpovědnosti za zdraví dětí (zdravý životní styl,
udržitelný rozvoj)
Lepší připravenost rodičů pečovat o děti
Lepší připravenost dětí na školu
Snížení stresu a zlepšení úspěšnosti dětí v životě
Prevence proti zadlužování, rozvoj finanční gramotnosti
získání kompetencí a odpovědnosti při nakládání
s finančními prostředky
Snižování dopadů zadlužení (narušené vztahy, rozvody,
asociální chování rodičů i jejich dětí, alkoholismus,
zdravotní problémy, deprese, nezaměstnanost,
kriminalita, nebezpečí sociálního vyloučení, ztráta
bydlení…..)
Snížení počtu osob ohrožených sníženou životní úrovní
a chudobou
2015 - 2020

 Vznik nové služby
 500 000 Kč/rok
 MPSV, Kraj Zlínský, Město Val. Klobouky
 Nezaměstnaní, sociálně-právní ochrana, terénní
asistenční služby
 Rodinné centrum Kaštánek
 60 rodin využívajících ročně poradenství a konzultace
(250 hodin)
 1 pracovní místo, 7 DPP
2.2. Detašované pracoviště krajské poradny pro rodinné a
partnerské vztahy v ORP Valašské Klobouky
 Zajištění odborného poradenství a služeb pro osobní,
rodinné a jiné vztahové problémy (partneři, jednotlivci,
děti, senioři – bez omezení věkem)

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

 Rozšíření služeb psychologa
 Pomoc osobám při řešení vztahových problémů, které
nejsou schopny zvládat vlastními silami
 Poradenství a podpora osobám ohroženým násilným
chování partnera, dětí…
 Pomoc při rozpoznávání a řešení příčin a důsledků
osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí
 Motivace a podpora k soudržnosti a k vytváření
pozitivního harmonického prostředí pro zdravý vývoj
dětí
 Právní poradenství
 Zmírňování negativních dopadů rozvodů manželství
 Posílení psychické odolnosti a zlepšení rodinných a
jiných mezilidských vztahů
 Snížení počtu osob v krizové situaci
 Zvýšení počtu osob řešit samostatně osobní situaci
 Včasné řešení problémů ve výchově a partnerských a
jiných vztazích
 Snížení počtu dětí žijících v disharmonickém prostředí
 Přiblížení služby občanům, pro které je služba
z finančních, časových, vzdálenostních či jiných důvodů
obtížně dostupná
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Rozšíření služby, neinvestiční
 Vzejde z poptávky
 MPSV, kraj, obec
 Provázanost s ostatními poskytovateli služeb, škola,
rodina, děti, mládež, senioři, jednotlivci
 Krajský úřad, Město Val. Klobouky
 1 pracovní úvazek
 1 kancelář
2.3. Dluhové poradenství
 Zajištění dluhové poradny pro rodiny
 Čerpání grantů
 Zlepšení situace zadlužených rodin
 SPOD dětí zadlužených rodin
 Zvýšení kvality života zadlužených
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Vznik nové služby
 100 000 Kč/rok
 MPSV, Kraj Zlínský, Město Val. Klobouky

Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

Důvody k zařazení cíle
do komunitního plánu
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

 Nezaměstnaní, sociálně-právní ochrana, terénní
asistenční služby
 Rodinné centrum Kaštánek
 15 rodin využívajících ročně poradenství a konzultace
3. Podpora zaměstnanosti v regionu
 Motivace k zaměstnání a zvýšení počtu klientů.
zapojených na otevřený trh práce
 Rovné příležitosti na trhu práce a sladění pracovního a
rodinného života
 Zvýšením zaměstnanosti a zajištěním dostatečného
příjmu eliminovat závislost klientů na dávkách v hmotné
nouzi
 Cíl reaguje na výstupy z dotazníkového šetření potřeb
uživatelů ORP VK, část B, otázka 1 a na SWOT analýzu
z PS
3.1. Vznik sociálních firem
3.2. Podpora dobrovolnické práce jako krok k zaměstnání
3.1. Vznik sociálních firem
 Vznik zařízení, kde jsou pracovní místa obsazena
obtížně zaměstnavatelnými klienty
 Zvýšení zaměstnanosti, rozšíření nabídky služeb pro
obyvatelstvo
 Informovanost obyvatel
 Příklad dobré praxe
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Vznik a podpora nové formy podnikání
 Dle projektu
 Stát, obec, strukturální fondy Evropské unie, rozpočet
realizátora, Město Valašské Klobouky
 Zaměstnavatelé, dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení
sociálním vyloučením
 Město Brumov-Bylnice, Město Valašské Klobouky,
OSVČ (drobní živnostníci), úřad práce, města, obce,
farnosti, zaměstnavatelé, Rodinné centrum Kaštánek
Val. Klobouky
 Počet zaměstnaných osob, počet nově vzniklých firem
3.2 Podpora dobrovolnické práce jako krok k zaměstnání
 Vznik databáze dobrovolníků, kteří jsou ochotni zdarma
jednorázově nebo dlouhodobě pracovat v různých
oblastech (typ práce, kolik hodin týdně, kontakty)
propagace dobrovolnictví jako smysluplné a
společensky oceňované práce s oboustranným přínosem

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

 Pomoc formou asistence dětem s postižením ve
vzdělávacích a výchovných zařízeních
 Sebeuplatnění a sebenaplnění formou pomoci druhým,
pocit potřebnosti, uplatnění a pomoci druhým
 Vyloučení možného osamocení a nepotřebnosti
společnosti některých skupin obyvatelstva, taková
asistence by byla možná i ve startovacích bytech pro
mládež odcházející z dětského domova (ti, kteří nejsou
schopni samostatného života, potřebují občasnou pomoc
či radu)
 Dobrovolníci získají praxi a pracovní návyky
 Prevence sociální izolace nezaměstnaných osob
 Lepší pozdější uplatnění na trhu práce, jsou blíž
pracovnímu prostředí, mohou snadněji najít práci
 Dobrovolník – atraktivnější uchazeč o zaměstnání pro
zaměstnavatele
 Zaměstnavatelé mohou využít databázi k rychlejšímu
získání dobrovolníků
 Základní proškolení
 Bezúhonnost
 Radost z práce s lidmi s postižením, vzájemné
obohacení (lidí s postižením a sebenaplnění
osamocených)
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Vznik nového programu
 Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, rozvoj
aktivity, vznik nového programu.
 0,2 úvazku
 Dle formy realizace
 Kraj, města, obce, nadace
 Dlouhodobě nezaměstnaní, studenti
 osamocení a ti, kteří trpí pocitem nepotřebnosti pro
společnost
 a další život
 Zaměstnavatelé, dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení
sociálním
 vyloučením.
 Úřad práce, farnosti, střední školy se sociálním
zaměřením, obce, občanská sdružení.
 20 – 50 dobrovolně pracujících ročně.
 Zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu a péče o
děti, mládež a dospělé s handicapem nebo zdravotně či
jinak znevýhodněné a samostatně neprospívající
(potřeba péče a pomoci druhým).
4. Komplexní zajištění možností k bydlení
 Cílem je zajistit bydlení pro zletilé „děti“, po ukončení
pobytu v dětském domově a v pěstounské péči,

Důvody k zařazení cíle
do komunitního plánu
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření:

Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:

k překonání počáteční tíživé bytové situace v začátku
jejich života
 Zajistit bydlení k překonání tíživé bytové situace
mladých rodin v počátku společného soužití
 Cíl reaguje na výstupy z dotazníkového šetření potřeb
uživatelů ORP VK, část B, otázka 4 a na SWOT analýzu
z PS
4.1. Zajištění startovacího bydlení pro děti z dětského domova
a z pěstounských rodin, které odcházejí do života
4.2. Nabídka počátečního bydlení
4.3. Zajištění nabídky sociálního bydlení
4.4. Zajištění dostupnosti parcel pro individuální bydlení
4.5. Vytvoření kapacit pro bydlení v turistickém ruchu
4.6. Zřízení azylového domu pro ženy a matky s dětmi
4.7. Prevence ztráty bydlení – spolupráce OSPODu
s pronajímateli v ORP Val. Klobouky
4.8. Zajištění dostupnosti krizového lůžka
4.1. Zajištění startovacího bydlení pro děti z dětského
domova, a z pěstounských rodin, které odcházejí do
života
 Vytipování možností lokalit bydlení, bytů
 Vytipování potenciálních uživatelů i výhledově
 Adaptace či výstavba prostor pro bydlení
 Analýza prostor nebo lokalit
 Vznikne systém pro obsazování bytů
 Vznik bytových jednotek
 Zlepšení životní úrovně a podmínek pro samostatný život
mladých lidí odcházejících z dětského domova a
z pěstounských rodin do života
 Snížení množství sociálních problémů těchto osob
(snížení kriminality)
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Investiční. Společné soužití mladé a staré generace.
Vzájemně se obohacujeme. Mladí pečují o seniory a
senioři předávají zkušenosti mladým.
 Pracovní místa pro děti z dětského domova.
 Navýšení pracovních míst pro ošetřující kvalifikovaný
personál, lékař, psychiatr, pomocný personál.
 500 000 Kč/byt (dle aktuální tržní ceny bytů, dle
kategorie, dle lokality)
 Strukturální fondy EU, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zlínský kraj,
nadace, obce
 Nová pracovní místa pro děti odcházející z dětského
domova a z pěstounských rodin, kvalifikovaný personál,
lékař, psychiatr, psycholog, zaměstnavatelé
 Evropská unie, Zlínský kraj, města, obce Město Valašské
Klobouky, Město Brumov-Bylnice

Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 Do „života „ odejde v průběhu 5 let - cca 14 dětí
 Dva startovací byty v ORP Valašské Klobouky pro 2 – 4
klienty
4.2. Nabídka počátečního bydlení
 Vytipování možností lokalit počátečního bydlení, bytů
 Vytipování potenciálních uživatelů i výhledově
 Adaptace či výstavba prostor pro bydlení
 Byty v činžovním domě – startovací byty 2
 Byty v domě pro seniory – startovací byty 2
 Analýza prostor nebo lokalit
 Vznikne systém pro obsazování bytů
 Vznik bytových jednotek
 Zlepšení situace mladých rodin
 Snížení nároků na sociální dávky
 Snížení odlivu mladých rodin z regionu
 Pomoc sociálně znevýhodněným a slabým skupinám
 Obyvatelstva (z dětského domova, pěstounských rodin),
zadaptování chátrajících a nevyužitých budov ve městěobci, vytvoření nových pracovních míst
 Dle zmapované potřeby sociálně znevýhodněných
skupin obyvatelstva – časově neomezeně.
 Po dobu realizace komunitního plánu.
 Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik
nového programu
 500 000 Kč/byt (dle aktuální tržní ceny bytů, dle
kategorie, dle lokality)
 Stát, kraj, obec, Evropská unie
 Nová pracovní místa, mládež-senioři/spolužití/
 Kraj, města, obce
 Dva počáteční byty pro 6 – 8 uživatelů
 Vytvoření nových pracovních míst
4.3. Zajištění nabídky sociálního bydlení
 Výstavba dalších bytových jednotek pro nízko příjmové
osoby a rodiny
 Rekonstrukce prostor a objektů za účelem vytvoření
nových bytových jednotek
 Rekonstrukce a údržba stávajícího bytového fondu
 Optimalizace podle poptávky
 Bude uspokojena poptávka po sociálním bydlení
 Uspokojením části poptávky po sociálním bydlení dojde
ke komplexnímu využití nevyužívaných objektů
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik
nového programu, stávající služby atd.

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

 5 300 000 Kč – Město Brumov-Bylnice
 7 000 000 Kč - MěstoVal. Klobouky
 Rozpočet města Brumov-Bylnice, Rozpočet města Val.
Klobouky, dotace Ministerstva pro místní rozvoj na
podporované byty
 Cílové skupiny – sociálně znevýhodnění (děti z dětského
domova a pěstounských rodin, sociálně slabí, senioři).
 Vytvoření nových pracovních příležitostí – ošetřující a
odborný personál, dobrovolníci.
 Nízkopříjmové skupiny osob.
 Stát, kraj, obec, charita, Evropská unie, Město BrumovBylnice, Město Val. Klobouky
 Dle počtu vytvořených bytových jednotek a míst
k bydlení.
4.4. Zajištění dostupnosti parcel pro individuální bydlení
 Vybudování technické infrastruktury pro individuální
bytovou výstavbu ve schválené lokalitě (I. Etapa –
Říky, Brumov-Bylnice)
 Vybudování komunikace a základního technického
vybavení ve schválené lokalitě u koupaliště ve Val.
Kloboukách
 Dostatečná nabídka
 Omezení vylidňování, zmenšení ztráty perspektivní
pracovní síly
 Uspokojení části poptávky po stavebních parcelách
 Zastavení snižování počtu obyvatel města
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Investiční
 1 500 000 Kč Brumov-Bylnice
 22 000 000 Val. Klobouky
 Rozpočet Města Brumov-Bylnice, rozpočet města Val.
Klobouky, dotace, částečně příjem z prodeje stavebních
parcel
 Zaměstnavatelé, rodiny s dětmi, …
 Město Brumov-Bylnice, Město Val. Klobouky, vlastníci
pozemků určených k individuální bytové výstavbě
 3 stavební místa (Brumov-Bylnice)
 15 stavebních parcel (Val. Klobouky)
4. 5. Vytvoření kapacit pro bydlení v turistickém ruchu
Naplánovaná revitalizace a rekonstrukce areálu bývalého
pivovaru je rozdělena do tří etap:
I.etapa - vybudování ubytovacího zařízení (penzionu)
včetně parkoviště, rekonstrukce řešených budov, výstavba
dětského hřiště a vybudování lanového centra, výstavba

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:

squash centra a multifunkčního hřiště.
II. etapa – rekonstrukce prostor pro potřeby městského
muzea, vytvoření výstavní galerie a zázemí pro jarmarky a
slavnosti, výstavba wellness a sportovně rekreační části,
vybudování minipivovaru s restaurací.
III. etapa – vybudování jízdárny, úprava ploch pro
paintball, aquazorbing, lukostřelbu a sportovní rybaření,
zahradní úpravy, regenerace vodních ploch a okolí.
 Zvýšení cestovního a turistického ruchu v oblasti
regionu
 Zlepšení propagace regionu
 Zvýšení ubytovacích kapacit
 Vytvoření kvalifikovaných pracovních míst
 Vytvoření společenského a kulturního zázemí pro
pořádání akcí
 Zvýšení životní úrovně
 Rozšíření služeb cestovního a turistického ruchu
v oblasti
 Využití revitalizovaného areálu ke sportovním,
kulturním a rekreačním aktivitám návštěvníků penzionu
a obyvatel města
 Zachování kulturního dědictví pro další generace
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Investiční. Rozšíření služeb.
 Vzejde z projektové dokumentace
 Rozpočet Města Brumov-Bylnice, dotace - stát, obec,
kraj, sponzoři, Evropská unie
 Služby v cestovním ruchu
 Soukromé subjekty, další partneři
 V penzionu je navrženo 14 pokojů pro 29 osob
 Zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch
 Rozšíření rekreační, kulturní a sportovní nabídky pro
návštěvníky a obyvatele města všech věkových kategorií
 Vytvoření nových pracovních míst
4. 6. Zřízení azylového domu pro ženy a matky s dětmi
 Vytipování možných lokalit k bydlení, bytů
 Vytipování potenciálních uživatelů i výhledově
 Adaptace či výstavba prostor pro bydlení
 Snížení počtu sociálně vyloučených žen a matek
 Snížení počtu domácího násilí
 Snížení počtu sociálně vyloučených osob
 Snížení počtu osob bez přístřeší
 Po dobu realizace komunitního plánu

Charakter opatření:

 Investiční, neinvestiční

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

 Vzejde z projektové dokumentace

Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše

 Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, kraj, města a obce v ORP Valašské
Klobouky
 Průřezově - rodiny, jednotlivci, osoby se zdravotním
postižením, senioři, děti z dětských domovů
 Města, obce, farnosti
 Počet bytů pro ženy a matky s dětmi
4.7. Prevence ztráty bydlení – spolupráce orgánu sociálně
právní ochrany dětí s pronajímateli v celém ORP
 Vyhledávání rodin s dětmi ve spolupráci s pronajímateli
bytových prostor aj. institucemi
 Prevence před narůstající zadlužeností rodin s dětmi
 Prevence před ztrátou bydlení
 Snížení počtu ohrožených rodin s dětmi
 Snížení počtu sociálně vyloučených osob
 Snížení počtu rodin bez přístřeší
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Preventivní opatření, pomoc rodinám s dětmi při řešení
finančních problémů v počáteční fázi
 V rámci činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí aj.
institucí a spolupracujících subjektů
 Město Val. Klobouky – sociálně-právní ochrana dětí,
obce, pronajímatelé bytů
 Nárůst terénní práce v rodinách, nárůst pracovních míst,
nárůst poradenských služeb
 Město Valašské Klobouky, Město Brumov-Bylnice,
pronajímatelé bytů, instituce
 19 rodin s dětmi ohrožených zadlužením a ztrátou
bydlení/rok
4.8. Zajištění dostupnosti krizového lůžka
 Vytipování vhodných prostor (místnosti)
 Vybavení pokoje lůžky a nábytkem
 Zajištění zázemí pro osoby v akutní životní situaci, krizi
(matky s dětmi, senioři apod. ocitající se na ulici, oběti
domácího násilí, osoby ve finanční nouzi apod.)
 Zajištění navazujících služeb sociální péče a pomoci
 V trvání komunitního plánu, 5 let
 Investiční, neinvestiční
 70 000 Kč (vybavení pokoje)

finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

Důvody k zařazení cíle
do komunitního plánu
Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření:
Popis opatření:

 Město Valašské Klobouky
 Rodiny s dětmi, senioři, jednotlivci, poskytovatelé
služeb
 Město Valašské Klobouky
 Zřízení jednoho pokoje
5. Poskytování vzdělávacích programů při fungujících
organizacích
 Zlepšení životní úrovně obyvatel ORP Val. Klobouky
 Zprostředkování kontaktu pro děti, mládež a dospělé se
společenským prostředím, zajištění různých forem
vzdělávání a volnočasových aktivit a předcházet tak
sociálně patologickým jevům
 Zaměření se na volnočasové vzdělávání pro děti, mládež
a dospělé.
 Zapojení a zkvalitnění činnosti pro větší počet obyvatel.
 Značná část dětí a mládeže se nezapojuje do aktivit,
převážně tráví volný čas u počítačů, internetu a
v restauračních zařízeních.
 Cíl reaguje na SWOT analýzu z pracovních skupin
5.1. Udržení a podpora služeb rodinných mateřských center a
klubů maminek
5. 2. Poskytování vzdělávacích programů při Rodinném centru
Kaštánek
5.3. Poskytování vzdělávacích programů při Rodinném
mateřském centru Malenka
5. 4. Poskytování vzdělávacích programů Centra pro rodinu
Valašské Klobouky
5. 5. Poskytování vzdělávacích programů organizací ČČK
Valašské Klobouky
5.6. Poskytování vzdělávaní v Domě dětí a mládeže
Brumov-Bylnice v oblasti společenské, technické,
přírodovědné a sportu
5. 7. Rozšíření nabídky služeb v Domě dětí a mládeže ve
Val. Kloboukách
5. 8. Podpora a osvěta tradiční lidové kultury DDM VK
5.1. Udržení a podpora služeb rodinných mateřských center
a klubů maminek
 Zjištění poptávky u cílových skupin
 Zajištění kvalifikovaných osob pro práci s rodinami
lektorů
 Zajištění atraktivního programu pro cílovou skupinu
 Zajištění vhodného vybavení prostor
 Zajištění bezpečného a stimulujícího prostředí pro
setkání rodin a společné trávení volného času

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

 Podpora vícegeneračního setkávání rodin, zapojení
prarodičů
 Zajištění pestré nabídky volnočasových aktivit pro
rodiče dětí od 0 do 7 let atd.
 Zajištění bezpečného a stimulujícího prostředí pro
setkání rodin a společné trávení volného času
 Čerpání grantů
 Zlepšení komunitního života, seberealizace osob
pečujících o malé děti,
 Zvýšení kvality trávení volného času rodin
 Prevence sociální izolace osob pečujících o malé děti (a
seniory)
 Zvýšení kvality rodinného života a zpevnění vazeb
uvnitř rodiny
 Zvýšení rodičovských kompetencí
 Rozvoj vrstevnických vztahů již od raného dětství
(prevence šikany)
 Zabránění izolaci rodičů na mateřské dovolené,
budování vztahů mezi rodiči a dětmi, integrace dětí do
společnosti zařazení mezi vrstevníky
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Rozvoj stávajících služeb
 Udržení stávající služby
 400 000 Kč/rok
 Ministerstvo práce a sociálních věcí, město, kraj,
nadace, sponzoři, spolufinancování uživateli
 Nezaměstnaní, senioři, osoby pečující o seniory,
handicapované děti, celé rodiny, děti
 Rodinné centrum Kaštánek Val. Klobouky, Centrum pro
rodinu Val. Klobouky, Rodinné mateřské centrum
Malenka Brumov-Bylnice
 600 klientů ročně, 1 pracovní místo, 3 DPP, čerpání
grantů a dotací,
5.2. Poskytování vzdělávacích programů při Rodinném
centru Kaštánek
 Vzdělávací kurzy pro rodiče, těhotné ženy a jejich
partnery
 Kurz AJ/ 2 kurzy ročně po 10 lekcích/1lektor/počet
účastníků 5 – 8 v kurzu
 Kurz první pomoci/5 lekcí za rok/1 lektor/počet
účastníků 10
 Kurz komunikace s dětmi/16 hodin ročně/1 lektor/10
účastníků
 Kurz finanční gramotnosti/10 lekcí ročně/1 lektor/20
účastníků
 Kurz předporodní přípravy/4kurzy ročně po 5 lekcích/1









Předpokládané dopady
opatření:







Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní




lektor/5 – 7 účastníků v kurzu
Kurz zdravého vaření /24 x 3h ročně/ celkem 60
účastníků
Rukodělné workshopy/40 ročně/různí lektoři na
DPP/100 účastníků
Jednorázové přednášky a besedy zaměřené na rozvoj
rodičovských kompetencí v oblasti péče o děti, zdravého
životního stylu, výchovy, vzdělávání, volného času,
práce se specifickými potřebami dětí, přípravy na školu,
40 ročně/odborníci/ 400 účastníků
Setkání a vzdělávání svépomocných skupin – rodiče dětí
od 0 do 18 měsíců, rodiče dětí se specifickými
potřebami, rodiče dětí vzdělávajících se doma, rodiče
vícečetných rodin, sólo rodiče, podpůrná skupina
„rodiče sobě“, prarodiče, rodiče dvojčat a vícerčat,
rodiče dětí předčasně narozených, pěstouni 32 ročně/
300 účastníků
Aktivity v multisenzorickém prostředí Snoezelen – práce
s rodinami a s dětmi, které mají speciální potřeby (120
hodin ročně/ 200 účastníků)
Zajištění hlídání dětí při účasti na výše uvedených
aktivitách
Osobnostní rozvoj, posílení sebevědomí zlepšení kvality
života v rodinách, zvýšení rodičovských kompetencí,
vztahů v rodinách, prevence vzniku problémů
v rodinách a jejich včasné řešení
Zlepšení informovanosti rodičů v péči o děti, sociálních
službách a v možnostech seberealizace a pozdějšímu
uplatnění na trhu práce, získání dovedností potřebných
pro dobré vykonávání rodičovské role
Posílení pocitu vlastní hodnoty a zlepšení péče o druhé
(děti, senioři)
Prevence sociální izolace této skupiny, prevence
syndromu vyhoření
Lepší pozdější uplatnění na trhu práce
2015 - 2020

 Investiční – vybavení učebny, neinvestiční – mzdy
lektorů, náklady na provoz.
 500 000 Kč/rok
 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Valašské
Klobouky, kraj, nadace
 Senioři, dlouhodobě nezaměstnaní, SPOD
 Rodinné centrum Kaštánek
 400 klientů, kteří se zúčastnili vzdělávání, 2 pracovní
místa, 6 DPP, čerpání grantů, dotací,

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších oblastí:
Předpokládaní realizátoři,
partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:

5.3. Poskytování vzdělávacích programů při Rodinném
mateřském centru Malenka
 Realizace kurzů a přednášek pro klienty RMC Malenka
a pro ostatní veřejnost, zaměřeno především na rodiny
s dětmi do 6 let věku – Charita Valašské Klobouky
 Větší informovanost rodičů a získání nových poznatků
v oblastech výchovy, zdravotních rizik
 Realizace cvičení pro těhotné, pro ženy po porodu,
společné cvičení rodičů s dětmi od narození
 V rámci společných aktivit rodičů s dětmi upevnění
vzájemných vazeb
 Po dobu komunitního plánu – Charita Valašské
Klobouky
 Realizace v rámci stávající služby – Charita Valašské
Klobouky
 150 000/rok - na zajištění lektorů, hlídání dětí a
provozní náklady
 Ministerstvo práce a sociálních věcí, město, kraj,
nadace,sponzoři, uživatelé – Charita Valašské Klobouky
 Rodiny s dětmi, podpora rodin v rámci návratu na
pracovní trh
 Charita Valašské Klobouky
 800 účastníků /rodičů/ na akcích za rok /1100 dětí/
5.4. Poskytování vzdělávacích programů Centra pro rodinu
Valašské Klobouky
 Vzdělávací kurzy pro rodiče: Kurz efektivního vzdělávání
 Kurz Manželské večery
 Aktivizační programy pro seniory
 Zvýšení vzdělanosti v oblasti výchovy
 Zkvalitňování vztahů v rodinách
 Průběžně každý rok 1 – 2 kurzy v každé oblasti
 Rozvoj a udržení stávajících služeb
 50 000 Kč/rok
 Vlastní zdroje, sponzoři, účastnické poplatky





Celé rodiny, děti
Centrum pro rodinu Val. Klobouky
Centrum pro rodinný život Olomouc
2 -3 kurzy po 8 setkáních počet účastníků kurzů 12 –
20/kurz 3 lektoři

5.5. Poskytování vzdělávacích programů organizací ČČK

Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

Valašské Klobouky
 Zřízení učebny v Domě dětí a mládeže Val. Klobouky k
výuce první pomoci k proškolování členů ČČK, učebnu
hodláme využívat rovněž k proškolování veřejnosti,
žáků v autoškolách studentů základních a středních škol
 Zvýšení vzdělanosti v oblasti zdravotní výchovy,
zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež
 Po dobu trvání komunitního plánu
 Investiční i neinvestiční - materiální vybavení učebny
 50 000 Kč (zřízení učebny)
 Vlastní zdroje, Město Valašské Klobouky, sponzoři
 Senioři (pokud se budou vzdělávat i oni, popř. jiné
cílové skupiny)
 Místní skupina ČČK Valašské Klobouky, Dům dětí a
mládeže Valašské Klobouky, Oblastní spolek ČČK Zlín
 Zaměstnání pro 2 lektory
 Realizace 53 hodinových kurzů - zdravotních
zotavovacích
 akcí pro 60 účastníků ročně
5.6. Poskytování vzdělávaní v Domě dětí a mládeže
Brumov-Bylnice v oblasti společenské, technické,
přírodovědné a sportu
 Zjištění zájmů vyplývajících z požadavků veřejnosti
 Zjištění a analýza poptávky a nabídky
 Efektivní nabídka (čas, výběr zájmových útvarů, jeho
úroveň)
 Zajištění kvalitně vzdělaných vedoucích zájmových
útvarů, doplnění potřebného vzdělání u externích
vedoucích
 Zajištění a efektivní využití prostorů, vybavenost
kluboven, výukových materiálů
 Zajistit spolufinancování
 Zdokonalení se ve zvoleném zájmovém útvaru,
prohloubení svých znalostí a dovedností
 Zvýšení sebevědomí, vzájemné spolupráce
 2015-2020
 Neinvestiční – materiální vybavení kluboven v Domě
dětí a mládeže Brumov-Bylnice
 180 000 Kč/rok
 Vlastní zdroje, Město Brumov-Bylnice, nadace, sponzoři
 Pro zájemce všech věkových kategorií města BrumovBylnice, tak i okolních obcí

Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

 Zájemci o danou problematiku
 Předpokládaný počet zájemců - předškoláků, dětí,
mládeže a dospělých: 800
 Počet vedoucích a zájmových útvarů: 40 - 65
 Počet kluboven: 10
5.7. Rozšíření nabídky služeb v Domě dětí a mládeže ve Val.
Kloboukách
 Rozšíření nabídky DDM – výukové programy pro ZŠ,
MŠ
 Účast zájmových útvarů na soutěžích a přehlídkách –
dotace dopravy
 Pořádání soutěží, besed, setkání …
 Rozšíření nabídky DDM o akce o víkendech a
prázdninách
 Rozšíření nabídky aktivit na větší množství osob
 Prezentace kroužků na soutěžích a setkáních v místě i
mimo město
 Využití zařízení DDM ve dnech volna, nabídka činností
pro širokou veřejnost
 2015-2020
 Říjen – květen – po dobu činnosti DDM
 Červen – září – dle požadavků prázdninové aktivity,
setkání, soutěže….
 Neinvestiční
 200 000 Kč/rok
 Vlastní zdroje, Město Valašské Klobouky, nadace, Kraj
Zlín
 Účastníci zájmových útvarů, děti i dospělí
 Volnočasové aktivity
 Zaměstnanci DDM, externí pracovníci DDM, studenti,
neziskové organizace a školy
 Účastníci zájmových útvarů, děti i dospělí – 600
osob/rok
 Volnočasové aktivity ve volných dnech – 50
osob/měsíc/9 měsíců.
5.8. Podpora a osvěta tradiční lidové kultury
 Péče a prezentace tradiční lidové kultury ve vzdělávání
na školách a ve volném čase široké veřejnosti.
 Zájem samospráv o tradiční kulturu při prezentaci a
reprezentaci obcí mimo region
 Využití tradic lidové kultury ve vzdělávání ve školách
 Podpora trhu lidových řemesel a umělecké výroby
 Dokumentace hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury
 Zvýšení zájmu občanské společnosti o tradiční kulturu –
její popularizace

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

Důvody k zařazení cíle
do komunitního plánu
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

 Podpora akcí a setkávání veřejnosti s lidovou kulturou
 Zvýšení estetické úrovně veřejnosti
 Zvýšení turistického ruchu se zájmem o místní tradiční
kulturu
 2015 - 2020
 Investiční, neinvestiční.
 600 000 Kč/rok
 Neziskové organizace, místní samosprávy, Zlínský kraj,
nadace, veřejnost
 Občanská společnost
 Občanské sdružení Klobučan, folklorní soubory a
sdružení na regionální a státní úrovni, nezisková
sdružení, školy
 Prezentace a reprezentace regionu – 1 akce/1 rok 40
osob + min.1 000 diváků
6. Zlepšení dopravní dostupnosti
 Zlepšení kvality života, odstraňování izolovanosti,
udržování kontaktů
 Umožnění začlenění do běžného života, usnadnění
pohybu po komunikačních spojnicích v návaznosti na
potřeby cílových skupin obyvatel oblasti
Cíl reaguje na SWOT analýzu z PS
6.1 Zlepšení dopravní dostupnosti
 Zajištění efektivní dopravy do oblasti
 Zajištění funkční dopravy uvnitř oblasti v návaznosti na
potřeby cílových skupin
 Efektivnost jízdních řádů
 Zvýšení zaměstnanosti
 Kulturní vyžití
 Snížení individuální automobilové dopravy
 Zlepšení životního prostředí
 Nesnižování počtu obyvatel v regionu
 Dle potřeb občanů
 Investiční, rozšíření služby, pomoc imobilním a méně
fyzicky zdatným obyvatelům, /doprava k lékaři, kultura,
sport, rozvoj aktivity, atd.
 Dle zmapované situace
 Stát, obec, kraj, Evropská unie
 Lékař, zaměstnavatelé, moderní technologie, děti,
mládež, senioři

Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název cíle:
Popis a zdůvodnění cíle:

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

Název opatření:
Popis opatření:

 Obce, města, kraje, dopravní společnosti
 Pomoc imobilním a méně fyzicky zdatným, seniorům.
Doprava za prací.
7. Zdravý životní styl – vytvoření zázemí pro sportovní,
pohybové a volnočasové aktivity
 Rozšíření lokalit a tras pro alternativní způsoby trávení
volného času obyvatel
 Zlepšení infrastruktury pro sport a pohybové aktivity
 Vytvoření nových sportovišť
 Rekonstrukce a modernizace objektů pro volnočasové
aktivity
 Vybavenost a rozšíření nabídky výukových materiálů
 Zajištění spolufinancování
7.1. Přeměna pozemků MŠ ve Val. Kloboukách na přírodní
zahradu pro děti školy
7.2. Vznik nových prostorů MŠ ve Val. Kloboukách –
tělocvična
7.3. Vytvoření a vybavení venkovního sportovně - relaxačního
areálu při ZŠ Brumov-Bylnice
7.4. Vytvoření podmínek pro venkovní zájmové vzdělávání při
ZŠ Brumov-Bylnice
7.5. Přeměna pozemků ZŠ ve Val. Kloboukách na multifunkční
areál pro žáky školy a veřejnost
7.6. Vybudování dopravního hřiště v areálu ZŠ ve Val.
Kloboukách
7.7. Zmapování podmínek a tras pro pohybové aktivity
obyvatel, jejich funkční prezentace pro veřejnost
7.8. Vybudování víceúčelového hřiště a dětského bazénu ve
sportovně rekreačním areálu koupaliště v Brumově-Bylnici
7.9. Vybudování multifunkčního hřiště v sídlišti Rozkvět
v Brumově-Bylnici
7.10. Přístavba kuželny, nástavba a stavební úpravy tělocvičny
v Brumově-Bylnici
7.11. Rozšíření příměstských sportovišť a odpočinkových zón
ve Val. Kloboukách
7.1. Přeměna pozemků MŠ ve Val. Kloboukách na přírodní
zahradu pro děti školy
 Zahradu u MŠ proměnit v "přírodní učebnu", kde děti
mohou objevovat, rozvíjet svou fantazii, schovávat se,
setkávat se, spolupracovat a inspirovat se navzájem,
radovat se a cítit se pohodově a bezpečně
 S maximálním využitím stávajících zdrojů zahrady
(dřeviny, terénní vlny) vytvořit smysluplný celek
v jednotné linii putování – zahradou, světem, poznáním
 Ochranné pergoly nad pískoviště - odnímatelné
 Herní a překážkové prvky (houpačky, lanové dráhy,
horolezecké stěny, domečky)






Předpokládané dopady
opatření:









Dráhy pro koloběžky
Prostory pro pěstování zeleniny
Hmatová stezka
Bylinkové zahrádky, vrbové tunely, tůňky
Přírodní učebna - úplně nebo částečně zastřešený
případně proti slunci zastíněný prostor pro děti
Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí pro
setkávání, pohyb a vzdělávání dětí předškolního věku.
Realizace záměru zásadním způsobem obohatí a
prohloubí stávající výukový a výchovný koncept v
mateřské škole
Bude sloužit k vytvoření prostředí, které je plné podnětů,
možností a informací. Nové prostředí má stimulovat
dětskou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a
nabízet podněty přiměřené věku dětí vedoucí k
aktivnímu učení pozorováním a experimentováním
Sociální interakce dětí, rozvoj osobnosti, ohleduplnost,
empatie a sdílení
Pobyt na čerstvém vzduchu a prevence a zdraví
Pohyb a podpora motorických dovedností

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 2015-2020

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

 500 000,-Kč dle projektové dokumentace

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

 Investiční

 Město Valašské Klobouky, nadace, dotace z fondů
Evropské unie
 Rodina, děti se zdravotním postižením, etnická menšina
 Město Valašské Klobouky, rodiče dětí MŠ Val.
Klobouky
 Výčet prvků viz. projekt
 Projektová dokumentace a vizualizace projektu
(architekti, učitelky MŠ)
7.2. Vznik nových prostorů MŠ – tělocvična
 Zřízení tělocvičny v MŠ s využitím stávajících prostorů
skladu MŠ
 Vznik prostorů k využití širší veřejnosti s předškolními
dětmi
 Využití širší veřejností s předškolními dětmi
 Pohyb a podpora motorických dovedností

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 2015-2020

Předpokládaná výše

 Vzejde z projektové dokumentace

 Investiční

finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

 Město Valašské Klobouky, nadace, dotace z fondů
Evropské unie, částečně rozpočet školy
 Rodina, děti se zdravotním postižením, etnická menšina
 Město Valašské Klobouky,
 Výčet prvků viz.vize MŠ (vzejde z projektu)
7.3. Vytvoření a vybavení venkovního sportovně –
relaxačního areálu při ZŠ Brumov-Bylnice
 Vytvoření a vybavení venkovního sportovně-relaxačního
areálu pro teenagery na školním nádvoří I. stupně a na
travnaté ploše mezi ZŠ a hlavní silnicí.
 Instalace vhodných„trenažerů“, poskytování kurzů
pohybových aktivit.
 Rozvoj pohybových dovedností teenagerů
 Příležitost k rozvoji zdravého životního stylu mládeže
 Prevence kriminality, prevence zneužívání drog
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Neinvestiční i investiční (náklady na jednotlivé prvky
mohou přesáhnout 40 000 Kč).
 300 000 Kč
 Město Brumov-Bylnice, dotace Zlínského kraje –
vytvoření a vybavení areálu; cílová skupina – platba
lektorů.
 Dospělí, senioři
 Město Brumov-Bylnice, partnerství ZŠ Brumov-Bylnice
 10 venkovních trenažerů, 4 kurzy pohybových aktivit
ročně po 8 hodinách, 2 lektoři, předpokládaný počet
účastníků kurzů cca 130 osob, spontánní
neorganizované využití relaxačního areálu se bude týkat
cca 500 osob ročně
7.4. Vytvoření podmínek pro venkovní zájmové vzdělávání
při ZŠ Brumov-Bylnice
 Vytvoření a vybavení učebny v přírodě na školním
nádvoří 2. stupně ZŠ a v prostoru u skalky západně za
školou.
 Postavení přístřešků a umístění dřevěných stolů a lavic.
Realizace výuky přírodovědných předmětů
v motivačním prostředí, realizace zájmového
vzdělávání.
 Zlepšení hygieny výuky (alternace venkovního prostředí
výuky v mimořádně teplém počasí)

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

 Prohloubení motivace žáků pro výuku přírodovědných
oblastí
 Propojení teoretické výuky s praktickými dovednostmi
 Podpora smysluplnosti výuky
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Neinvestiční i investiční
 300 000 Kč
 Město Brumov-Bylnice, dotace, granty
 Zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
 Město Brumov-Bylnice, partnerství ZŠ Brumov-Bylnice
 2 přístřešky, 5 stolů, 10 lavic (kapacita 30 osob). Výuku
zajistí pedagogičtí pracovníci ZŠ Brumov-Bylnice
v rámci svého pracovního úvazku bez dalších mzdových
požadavků, využití pro 450 žáků ročně
7.5. Přeměna pozemků ZŠ ve Val. Kloboukách na
multifunkční areál pro žáky školy a veřejnost
 Přebudování stávajícího pozemku kolem základní školy
na areál, který by obsahoval:
 Zmenšené ukázky biotopů Země (mokřad, močál, les,
jezírko, step, louka, skleník, atd.) a ukázky co možná
největšího množství druhů rostlin.
 Tzv. zelené pracovny – úplně nebo částečně zastřešené či
proti slunci odstíněné učebny s pracovišti pro žáky a
učitele
 Mobiliář pro výuku TV – posilovací a překážkové prvky
posilující sílu, obratnost a výdrž dětí, netradiční prvky
jako horolezecká stěna apod.
 Mobiliář pro volný čas dětí a dospělých po vyučování –
lavičky, altánky, místo pro opékání a rožnění
 Trasy pro bikery a kolečkové brusle, koloběžky apod.
A) DOPOLEDNE PRO ŽÁKY:
 Nové formy a metody výuky mimo standardní učebny a
odborné pracovny, zážitkové a činnostní vyučování
přírodovědných předmětů v částech pozemku simulujících
různé biotopy Země
 Změna prostředí při výuce ostatních předmětů v tzv.
„Zelených učebnách“ především v horkých letních dnech
se zlepší hygienické podmínky pro vyučování
 Rozvoj pohybových dovedností teenagerů v hodinách TV
na jiných cvičebních nářadích a prvcích než poskytuje
tělocvična.
 Vytvářením a údržbou zařízení a vybavení areálu se
v žácích posiluje pocit spoluzodpovědnosti za používané

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:

Předpokládané
výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše

vybavení a majetek
B) DOPOLEDNE I ODPOLEDNE PRO RODIČE:
 Areál školy může poskytovat odpočinkové a relaxační
zákoutí pro rodiče s dětmi, stejně tak příležitost pro
aktivní využívání volného času dětí a mládeže na
vybudovaném mobiliáři a vybavení.
 Záměrem je vytvořit prostory pro dopolední vyučování
pro žáky a zároveň poskytnout občanům Valašských
Klobouk prostor pro volný čas.
 Obecně nabídnutí alternativy proti pasivnímu trávení
volného času u počítače a televize, prevence kriminality a
užívání drog.
 2015 - 2020
 Neinvestiční i investiční (náklady na některé jednotlivé
prvky přesáhnou 40 000 Kč)
 Vzejde z projektové dokumentace.
 Město Valašské Klobouky, dotace a granty, dále
příspěvky Zlínského kraje, částečně rozpočet školy.
 Areál bude mimo vyučování sloužit všem obyvatelům a
návštěvníkům Valašských Klobouk.
 Realizátoři: Město Valašské Klobouky, realizační a
dodavatelské firmy, žáci a zaměstnanci ZŠ, členové
Rodičovského sdružení
 Partneři: Město Valašské Klobouky, neziskové
organizace ve městě jako je Kosenka, Dům dětí a
mládeže, Sokol, Spartak, Kulturní dům Klobučan,
Rodinné centrum Kaštánek, Centrum pro rodinu Val.
Klobouky, atd.
 Projektová dokumentace a vizualizace projektu odborníky
(zahradní architekti, pedagogové volného času atd.)
 Výčet prvků - viz. popis opatření
7.6. Vybudování dopravního hřiště v areálu ZŠ ve Val.
Kloboukách
 Na části školního pozemku vybudované dopravní hřiště
pro výuku dopravní výchovy především na prvním stupni
ZŠ.
 Snížení počtu tragických dopravních nehod dětí
 Zvýšení „dopravní gramotnosti“ žáků v době stoupající
automobilové dopravy ve městě
 Účinnější formy a metody výuky dopravní výchovy
v prostředí simulujícím reálný provoz a dopravní situace
 2015 - 2020
 Investiční, odhad nákladů podle poptávky u dodavatelů
dopravních hřišť se pohybuje kolem 1 200 000 Kč mimo
terénní úpravy.
 Celkové náklady cca 1 600 000 Kč

finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:

 Město Valašské Klobouky, nadace a granty
 Děti z okolních škol spádové oblasti Valašskokloboucka
 Město Valašské Klobouky, zaměstnanci ZŠ Val.
Klobouky
 Realizované kurzy dopravní výchovy pro žáky ZŠ Val.
Klobouky a okolních škol
7.7. Zmapování podmínek a tras pro pohybové aktivity
obyvatel, jejich funkční prezentace pro veřejnost
A. Záměry Města Brumova-Bylnice:
 Zpracování projektové dokumentace a realizace
výstavby dalších úseků cyklostezky Bečva – Vlára –
Váh (Brumov-Bylnice II. etapa, Brumov - Valašské
Klobouky, Bylnice - Svatý Štěpán - Sidonie)
 Jednoduchá odpočívadla a posezení pro občany i turisty
 Rozhledna v Brumově-Bylnici
B. Záměry Města Valašské Klobouky:
 Realizace výstavby cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (úsek
Poteč – Val. Klobouky po zemědělské učiliště)
 Zpracování projektové dokumentace úseku cyklostezky
Val. Klobouky – Brumov )
 Zvýší se pohybová aktivita
 Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
 Zlepšení informovanosti
 Zvýšení turistického ruchu
 Zlepšení mobility obyvatel
 Zajištění větší bezpečnosti silničního provozu
(cyklostezka
 Jako alternativní dopravní cesta mimo silnici I/57)
 Zlepšení infrastruktury pro sport a různé pohybové
aktivity
 Rozšíření nabídky doplňkových aktivit pro pohybové
aktivity
 Občanů i návštěvníků města
 Zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 Po dobu realizace komunitního plánu 5 let

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

 17 600 000 Kč – Val. Klobouky
 60 000 000 Kč - Brumov-Bylnice
 Rozpočet měst a obcí, dotace kraje, stát, obec,
strukturální fondy Evropské unie

Přesahy do dalších
oblastí:

 Prevence sociálně patologických jevů, zvýšení tělesné i
duševní zdatnosti dětí a mládeže, zapojení tech. služeb

 Investiční,


Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady
opatření:

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření:
Popis opatření:
Předpokládané dopady











města do údržby, pracovní místo.
Služby v cestovním ruchu, infrastruktura pro sport a
volný čas, senioři a osoby se zdravotním postižením.
Cestovní ruch, turistika, sport, volný čas.
Městské informační centrum Brumov-Bylnice
Informační centrum Valašské Klobouky
Město Brumov-Bylnice
Město Valašské Klobouky
Informační brožury,
Nové úseky cyklostezek
Nově vzniklá odpočinková místa
1 nový turistický cíl

7.8. Vybudování víceúčelového hřiště a dětského bazénu ve
sportovně rekreačním areálu koupaliště v BrumověBylnici
 Vybudováním víceúčelového hřiště a dětského bazénu
dojde k rozšíření nabídky sportovního a odpočinkového
vyžití ve sportovně rekreačním areálu koupaliště
 Rozšíření nabídky volnočasových aktivit
 Zvýšení pohybové aktivity obyvatelstva všech věkových
kategorií
 Nácvik základních plaveckých dovedností dětí
 Zvýšení bezpečnosti dětí
 Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
 Po dobu realizace komunitního plánu
 Investiční
 Vzejde z projektové dokumentace
 Dotace z EU, Ministerstvo školství, Město BrumovBylnice
 Děti, mládež, dospělí, senioři, rodiny s dětmi, sportovní
oddíly, turisté
 Město Brumov-Bylnice
 Rozvoj volnočasových aktivit
 Zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch
 Multifunkční hřiště a dětský bazén v areálu koupaliště
ke sportovním aktivitám obyvatel a návštěvníků města
7.9. Vybudování multifunkčního hřiště v sídlišti Rozkvět
v Brumově-Bylnici
 Dojde k úpravě stávajícího hřiště na multifunkční hřiště
s širokou nabídkou využití – volejbal, tenis, malá
kopaná, florbal
 Rozvoj pohybových aktivit osob všech věkových

opatření:



Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři, partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název opatření:
Popis opatření:

Předpokládané dopady
opatření:





kategorií
Zlepšení zdravotní stavu obyvatelstva
Smysluplné trávení volného času dětí a mládeže –
prevence kriminality, užívání drog
Vybudování zázemí pro sportovní oddíly
Rozvoj sportovních oddílů
Po dobu realizace komunitního plánu

 Investiční
 Vzejde z projektové dokumentace
 Dotace, Ministerstvo školství, Město Brumov-Bylnice
 Děti, mládež, dospělí, senioři, sportovní oddíly
 Město Brumov-Bylnice
 Rozvoj volnočasových aktivit
 Multifunkční hřiště ke sportovním aktivitám pro
obyvatele města všech věkových kategorií
7.10. Přístavba kuželny, nástavba a stavební úpravy
tělocvičny v Brumově-Bylnici
 Dojde k přístavbě kuželny ke stávající tělocvičně a k
nástavbě a stavební úpravě tělocvičny na sportovní halu
s širším standardem využití – vybudování nové tribuny a
fitnes centra
 Rozšíření možností pro pořádání turnajů, regionálních
soutěží a různých sportovních akcí
 Rozvoj pohybových dovedností osob všech věkových
kategorií
 Zvýšení tělesné a duševní zdatnosti obyvatelstva
 Zlepšení zdravotní stavu obyvatelstva
 Aktivní trávení volného času dětí a mládeže
 Vybudování zázemí pro sportovní oddíly
 Rozvoj sportovních oddílů

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

 Po dobu realizace komunitního plánu

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

 40 000 000 Kč

Předpokládaní
realizátoři, partneři:

 Město Brumov-Bylnice

 Investiční

 Dotace, Město Brumov-Bylnice
 Děti, mládež, dospělí, senioři, sportovní oddíly

Předpokládané výstupy:
kvantitativní

 Rozvoj volnočasových aktivit
 Zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch
Rozšíření sportovní nabídky pro obyvatele města všech
věkových kategorií

