Projekt „Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku
a Valašskokloboucku“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00012)
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE
NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU
Pracovní skupina:
Ohrožené skupiny a rodina (OSaR)
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Komunitní plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a
Valašskokloboucku
PRACOVNÍ SKUPINA: OHROŽENÉ SKUPINY A RODINA (OSaR)
Struktura jednotlivých Cílů a opatření v Komunitním plánu
Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které 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

1. Komplexní zajištění možností k bydlení
● cílem je zajistit bydlení pro zletilé „děti“, po ukončení
pobytu v dětském domově, k překonání počáteční tíživé
bytové situace v začátku jejich života
● zajistit bydlení k překonání tíživé bytové situace mladých
rodin v počátku společného soužití
1.1 Zajištění startovacího bydlení pro děti z dětského domova,
které odcházejí do života
1.2 Nabídka počátečního bydlení
1.3 Zajištění nabídky sociálního bydlení
1.4 Zajištění dostupnosti parcel pro individuální bydlení
1.5 Vytvoření kapacit pro bydlení v turistickém ruchu
1.6 Zřízení ubytovny (nouzové ubytování) pro občany
ohrožené sociálním vyloučením
1.1 Zajištění startovacího bydlení pro děti z dětského
domova, 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 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.
2 byty pro děti z dětského domova. 2 x 1 mil. Kč (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,
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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

kvalifikovaný personál, lékař, psychiatr, psycholog,
zaměstnavatelé
Evropská unie, Zlínský kraj, města, obce
Město Valašské Klobouky
Do „života „ odejde v průběhu 5 let - cca 6 dětí.
Dva startovací byty v ORP Valašské Klobouky pro 2 – 4 klienty
1.2 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 (děti z dětského domova), zadaptování
chátrajících a nevyužitých budov ve městě-obci, 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
1 000 000,-- Kč
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
1.3 Zajištění nabídky sociálního bydlení
● Výstavba dalších bytových jednotek pro nízkopříjmové
osoby a rodiny (dostavba posledních 4 bytových jednotek
Široká 146 a rekonstrukce prostor po pracovišti pošty
v objektu Sidonie 9)
● optimalizace podle poptávky
■ bude uspokojena poptávka po sociálním bydlení
3

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

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:

■ uspokojením části poptávky po sociálním bydlení dojde ke
komplexnímu využití dotčených objektů (dosud
nevyužívané prostory těchto objektů budou rekonstruovány
na nové využití)
Po dobu realizace komunitního plánu
Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového
programu, stávající služby atd.
Celková možná kapacita pro bydlení 4 bj. (dostavba v objektu
Široká 146) + 1 bj. (objekt Sidonie 9 – v případě zrušení
pobočky pošty, adaptace na bytové prostory)
5 500 000,-- Kč
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, dotace Ministerstva pro
místní rozvoj na podporované byty
Cílové skupiny - soc. znevýhodnění (děti z dětského domova),
soc. slabí, senioři. Vytvoření nových pracovních příležitostí ošetřující a odborný personál, dobrovolníci. Nízkopříjmové
skupiny osob.
Stát, kraj, obec, charita, Evropská unie, Město Brumov-Bylnice
Dle počtu vytvořených bytových jednotek a míst k bydlení.
Pět bytových jednotek
1.4 Zajištění dostupnosti parcel pro individuální bydlení
● analýza požadavků na parcely
● vymezení vhodných dostatečných ploch v územním plánu
Budování infrastruktury (dopravní i technické) pro
individuální bytovou výstavbu ve schválených lokalitách
(Brumov-Bylnice Hrbáč II., I. Etapa; Říky)
● Po dořešení majetkoprávních vztahů dobudování
infrastruktury ve 2 lokalitách:
1. lokalita - pod Luční - 10 domů
2. lokalita - Záhumení - I. Fáze 10 domů (celkem 40)
■ 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
Během 3 let
Investiční – vybudování infrastruktury, úprava podmínek
v území (příjezd kapacitně dostačující pro novou lokalitu).
Investiční - po dořešení majetkoprávních vztahů vybudování
inženýrských sítí, komunikace, technické infrastruktury, územní
studie - zpracovává se.
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Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

Cca 57 000 000,-- Kč (základní technické vybavení + úprava
příjezdu do lokality)
25-30 mil. Kč (pro 20 domů)
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, rozpočet Města Valašské
Klobouky, dotace, částečně příjem z prodeje stavebních parcel
Zaměstnavatelé, rodiny s dětmi, …

Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Město Brumov-Bylnice, Město Valašské Klobouky, vlastníci
pozemků určených k individuální bytové výstavbě.
Cca 34 stavebních parcel
V I. Fázi - cca 20 stavebních parcel

Název opatření :
Popis opatření :

1. 5 Vytvoření kapacit pro bydlení v turistickém ruchu
● analýza současných možností
● začlenění aktivit v cestovním ruchu do stávajících aktivit
v kraji
● pobídka subjektům pro vytvoření nabídky kapacit pro
bydlení
● vznik rejstříku možností
Vybudování turistické ubytovny v objektu Podzámčí 860
(muzeum a informační centrum)
■ zvýšení cestovního a turistického ruchu v oblasti regionu
■ výrazně se zlepší propagace regionu
■ vytvoření kvalifikovaných pracovních míst
■ zvýšení životní úrovně
■ rozšíření služeb cestovního a turistického ruchu v oblasti
■ uspokojení poptávky po krátkodobém ubytování nejen pro
účinkující kulturních akcí, ale i pro návštěvníky města
Po dobu realizace komunitního plánu

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

Investiční. Rozšíření služeb.
10 000 000,-- Kč (rekonstrukce objektu, rozšíření expozice,
výtah, vybudování odděleného provozu pro muzeum a
ubytovnu)
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, dotace - stát, obec, kraj,
sponzoři, Evropská unie
Služby v cestovním ruchu
Město Brumov-Bylnice, soukromé subjekty, další partneři
Minimálně 10 ubytovacích míst (možnost horní patro muzea),
dvě pracovní místa.
Čtyři dvojlůžkové nájemní pokoje s vlastním soc. zařízením (z
toho 1 bezbariérový).
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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 Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které vedou
k naplnění Cíle :

Název opatření :
Popis opatření :

Předpokládané dopady
opatření :
Předpokládaný termín
realizace:

1. 6 - Zřízení ubytovny (nouzové ubytování) pro občany
ohrožené sociálním vyloučením
● Zajištění vhodných prostor pro občany nacházející se
v krizové životní situaci.
■ 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
Investiční, neinvestiční
Vzejde z projektové dokumentace
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, kraj, města a obce v ORP Valašské Klobouky
Průřezově - rodiny, jednotlivci, osoby zdravotně postižené,
senioři
Města, obce, farnosti
Vzejde z výběru objektů pro ubytovnu
2. Podpora zaměstnanosti
● 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
2.1 Vytvoření systému poradenství ve vztahu k získání práce
v Brumově-Bylnici
2.2 Vznik sociálních firem
2.3 Podpora dobrovolnické práce jako krok k zaměstnání
2.1 Vytvoření systému poradenství ve vztahu k získání
práce v Brumově-Bylnici
● vytvoření systému spolupráce úřadu práce s místními
zaměstnavateli
● vytvoření systému běžně dostupných informací nabídky
pracovních míst v místě a regionu
■ informovanost obyvatel
■ prohloubení motivace
■ rovný přístup k informacím
Po dobu realizace komunitního plánu
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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 :
Popis opatření :

Vznik služby
Dle vybavení, s možností využití prostor kanceláří MěÚ
Brumov-Bylnice
Stát, kraj, obec, Evropská unie
Zaměstnavatelé
Úřad práce, města, obce, farnosti, zaměstnavatelé
Jedno pracovní místo za dobu trvání komunitního plánu soc.
služeb a péče.
Vytvoření kancelářského zázemí - prostory s přístupem
k veřejnému využití internetu, informacím z úřadu práce.
Zázemí pro zaměstnance poskytujícího bezplatné pracovněprávní poradenství.
2.2 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

2.3 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
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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

● 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, občanské 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).
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Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které 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

3. Realizace vzdělávacích programů pro veřejnost
● 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.
3.1 Cílená propagace vzdělávacích aktivit při vzdělávacích
organizacích
3.2 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících
mateřských centrech a ostatních funkčních organizacích
města včetně organizací volného času
3.1 Cílená propagace vzdělávacích aktivit při vzdělávacích
organizacích
● nabídka aktivit – poptávka po aktivitách
● vytvoření soupisu všech vzdělávacích aktivit pro veřejnost
(děti, mládež, dospělí) vždy např. na školní rok nebo pololetí
● vytvoření seznamu subjektů (uživatelů), kterým se bude
soupis poskytovat, vytvoření systému propagace
● nabídka pořádajícím institucím k zapojení do tvorby soupisu
vzdělávacích aktivit
■ Zlepšení komunikace s lidmi. Zapojení rodičů společně
s dětmi do aktivit volnočasových, protidrogová prevence.
Co nejdříve
Rozvoj služby.
Zlepšení podmínek pro volný čas dětí a mládeže, protidrogová
prevence. Pracovní místo - údržba hřišť, herních plácků.
Hřiště do každé větší lokality, sídliště.
Dle projektu.
Město, kraj, organizace pořádající vzdělávání.
Stát, obec, Evropská unie.
Děti a mládež, technické služby, pracovní místo údržbáře
dětských hřišť
Informační centra, organizace pořádající vzdělávací programy.
Město, obec, Evropská unie.
Děti, mládež, herní prvky, hřiště, smysluplně využitý volný čas.
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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

3.2 Poskytování vzdělávacích programů při fungujících
rodinných mateřských centrech, rodinných centrech a
ostatních funkčních organizacích města včetně
organizací volného času
● zjištění potřebnosti vzdělávacích programů
● tématické vymezení
● zjištění a analýza poptávky a nabídky
● efektivní nabídka (čas, téma, úroveň náročnosti)
● vymezení cílových skupin
● zajištění lektorů
● zajištění prostor, vybavenost, výukových materiálů
● zajistit spolufinancování
● přesun možností rekvalifikace do regionu
● zajištění hlídání dětí v době účasti rodičů na vzdělávání
■ přiblížení vzdělávacích programů
■ umožnění průběžného vzdělávání osobám pečujícím o malé
děti
■ získání klíčových kompetencí k získání zaměstnání
■ efektivita vzdělávání
■ zvýšení životní úrovně
■ rozvíjení a prohlubování stávajících znalostí a dovedností
v přírodovědných, technických, kulturních, hudebních,
estetických, pohybových a zdravotních oblastech
2011, 2012, 2013
Neinvestiční, investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivit,
stávající služba.
5 330 000,-- Kč
Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínský kraj,
Města Brumov-Bylnice a Valašské Klobouky, obce, nadace,
vlastní zdroje, organizace, uživatelé, sponzoři, granty, dotace
Zájmové vzdělávání pro: děti, mládež, dospělí, celé rodiny,
senioři, učitelé, vychovatelé.
Rodinná mateřská centra, rodinná centra, školy, domy dětí,
církevní organizace, spolky.
40 hodinových kurzů, 2 lektoři
2 výstavy, předp. počet účastníků: 1400, 2 zaměstnanci
(dobrovolníci)
2 kurzy po 8 lekcích, počet účastníků: 12 -15/kurz
1 lektor, 1pomocník
předpokládaný počet účastníků: 500
počet vedoucích a ZÚ: 50
počet kluboven: 14
předpokládaný počet uživatelů: 80 rodin
1,5 pracovní síly
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10 venkovních trenažerů, kurzy pohybových aktivit
2 přístřešky, 5 stolů, 10 lavic (kapacita 30 osob).
Počet plaveckých kurzů.
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 :

3.2.1 Poskytování vzdělávacích programů organizací ČČK
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.
2011-2013
Investiční i neinvestiční - materiální vybavení učebny
100 000,-- Kč
Vlastní zdroje, Město Valašské Klobouky, nadace
Senioři (pokud se budou vzdělávat i oni, popř. jiné cíl. skupiny)
Místní skupina ČČK Valašské Klobouky, Dům dětí a mládeže
Valašské Klobouky
Zaměstnání pro 2 lektory
Realizace 160-ti hodinových kurzů - zdravotních zotavovacích
akcí pro 180 účastníků

Předpokládané dopady
opatření :

3.2.2 Poskytování vzdělávacích programů CEPRO Valašské
Klobouky pro rodiče
● Kurzy pro rodiče: Kurz efektivního rodičovství a kurz
Manželské večery
■ zvýšení vzdělanosti v oblasti výchovy
■ zkvalitňování vztahů v rodinách

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

Dva kurzy ročně, vždy na jaře a na podzim roku
2011, 2012, 2013
Neinvestiční

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

60 000,-- Kč

Popis opatření :

Vlastní zdroje, sponzoři, účastnické poplatky.
Celé rodiny, děti.
Centrum pro rodinu Val. Klobouky, Centrum pro rodinný život
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Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Olomouc.
6 kurzů po 8 lekcích
Počet účastníků: 90 účastníků
1 koordinátor, 1 lektor, 4 dobrovolníci

Název opatření :

3.2.3 Poskytování vzdělávacích programů Centrum pro
rodinu Val. Klobouky pro školy
● Nabídka interaktivních výstav pro školy i veřejnost: „Svět
našimi smysly“ a „Pojďte si hrát s panem malířem Janem
Zrzavým“
■ přiblížení dětem i veřejnosti svět zdravotně
handicapovaných lidí (rozšíření povědomí o jejichž životě)
■ seznámení dětí s moderním výtvarným uměním formou hry,
nabídka volnočasových aktivit
Jarní měsíce
2011, 2012, 2013
Neinvestiční.

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 :

240 000,-- Kč
Vlastní zdroje, Město Val. Klobouky, Arcidiecéze Olomouc,
vstupné
Mládež, učitelé a vychovatelé, rodiče, senioři
Centrum pro rodinu Val. Klobouky, Valašskokloboucké
muzeum, Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava – Klub
Amos
Proběhne 6 výstav s celodenní prohlídkou, po tři roky vždy na
jaře.
Počet předpokládaných návštěvníků: 3200, především z řad
školních dětí.
Zajištění a provázení. 2 zaměstnanci, (2 dobrovolníci).
3.2.4 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
● zajištění prostoru, vybavenost kluboven, výukových
materiálů
● zajistit spolufinancování
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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

■ Zkvalitnění se ve zvoleném zájmovém útvaru
(zdokonalení se v daném jazyce, prohloubení technických
znalostí, estetického cítění, hudební vzdělání, sport aj.)
■ Zvýšení sebevědomí
2011-2013
Neinvestiční – materiální vybavení kluboven v Domě dětí a
mládeže Brumov-Bylnice
150 000,-- Kč
Vlastní zdroje, Město Brumov-Bylnice, nadace.
Pro zájemce všech věkových kategorií jak našeho města, tak
okolních obcí
Zájemci o danou problematiku
Předpokládaný počet zájemců - předškoláků, dětí, mládeže a
dospělých: 1000
Počet vedoucích a zájmových útvarů:140
Počet kluboven: 14
3.2.5 Poskytování vzdělávacích programů při Charitě Val.
Klobouky
● Vzdělávací kurzy pro rodiče na mateřské dovolené
■ Zabránění izolaci rodičů na mateřské dovolené, budování
vztahů mezi rodiči a dětmi, osvětová činnost rodin
2011-2013
Stávající služba
Ročně: 250 000,- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, město, kraj, nadace,
sponzoři, uživatelé.
Celé rodiny, děti
Charita Val. Klobouky
Ročně:
130 vzdělávacích akcí (besedy, přednášky, kurzy)
10 duchovních setkání á 10 dětí na setkání
Předpokládaný počet uživatelů: 170
1,5 pracovní síly
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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:

3.2.6 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
2011-2013
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 (12 kurzů v období 2011 – 2013), 2 lektoři,
předpokládaný počet účastníků kurzů v období 2011 – 2013 cca
400 osob, spontánní neorganizované využití relaxačního areálu
se bude týkat cca 500 osob ročně, tj. 1500 osob v letech 2011 –
2013

3.2.7 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)
■ Prohloubení motivace žáků pro výuku přírodovědných
oblastí
■ Propojení teoretické výuky s praktickými dovednostmi
■ Podpora smysluplnosti výuky
2011-2012
Neinvestiční i investiční
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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

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 (1350 žáků v letech 2011 – 2013)

3.2.8 Vznik kurzů výuky plavání pro neplavce při ZŠ
Brumov-Bylnice
● Využití nynějších prostor krytého školního bazénu
k realizaci kurzů výuky plavání pro neplavce z řad
dospělých a pro pohybové aktivity všech věkových
kategorií.
■ Zvýšení počtu osob „plavecky gramotných“
■ Rozvoj pohybových aktivit osob všech věkových kategorií
2011-2013
Neinvestiční (úhrada pronájmu školního bazénu)
110 000,-- Kč ročně tj. 330 000,-- Kč v období 2011 - 2013
Město Brumov-Bylnice, příp. okolní města a obce – úhrada
pronájmu školního bazénu. Účastníci – úhrada kurzovného.
Dospělí, senioři, rodiče s dětmi
Město Brumov-Bylnice, partnerství ZŠ Brumov-Bylnice
Ročně 200 hodin: 2 kurzy pro neplavce - osoby nad 15 let věku
(1 kurz v rozsahu 20 hodin pro 5 osob) + 2 kurzy pro plavce (1
kurz v rozsahu 40 hodin pro 10 osob) + 2 kurzy pro rodiče
s dětmi (1 kurz v rozsahu 20 hodin pro 10 osob).
Součet za období 2011 – 2013: 30 neplavců, 60 plavců, 60
členů rodin. Celkem 600 hodin.
Předpokládaný počet lektorů: 2 úvazky
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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 :

3.2.9 Poskytování vzdělávacích programů při Rodinném
centru Kaštánek
● Vzdělávací kurzy pro rodiče (zejména matky na mateřské
dovolené), těhotné ženy a osoby dlouhodobě pečující o
seniory
o Kurz AJ/ 2 kurzy ročně po 10 lekcích/1lektor/počet
účastníků 5 – 8 v kurzu
o Kurz první pomoci/5 lekcí za rok/1 lektor/počet
účastníků 10
o Kurz komunikace s dětmi/10 lekcí ročně/1 lektor/10
účastníků
o Kurz předporodní přípravy/2kurzy ročně po 5 lekcích/1
lektor/5 – 7 účastníků v kurzu
o Rukodělné workshopy/25 ročně/různí lektoři na
DPP/100 účastníků
● Zajištění hlídání dětí při účasti na vzdělávacích kurzech
■ Osobnostní rozvoj, posílení sebevědomí a zlepšení možnosti
seberealizace, zlepšení kvality života výše uvedených osob
■ Posílení pocitu vlastní hodnoty a potažmo i zlepšení péče o
druhé (děti, senioři)
■ Prevence sociální izolace této skupiny
■ Lepší pozdější uplatnění na trhu práce
2011, 2012, 2013
Investiční – vybavení učebny, neinvestiční – mzdy lektorů,
náklady na provoz.
300 000,-- Kč ročně
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Valašské Klobouky,
kraj, nadace
Senioři, dlouhodobě nezaměstnaní
Rodinné centrum Kaštánek
150 klientů ročně (50 dospělých účastníků kurzů), 1 pracovní
síla.
3.2.10 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
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-

Předpokládané dopady
opatření :

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

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 standartní 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 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.
2011 - 2015
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.
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Předpokládané
výstupy: kvantitativní

1.projektová dokumentace a vizualizace projektu odborníky
(zahradní architekti, pedagogové volného času atd.)
2. výčet prvků - viz. popis opatření

Název opatření :

3.2.11 a) 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
2011 (2012, 2013)

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:

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
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
3.2.11 b) Vybudování dopravního hřiště v sídlišti Rozkvět
Brumov-Bylnice
● Úprava stávajícího hřiště na dopravní hřiště pro výuku
Dopravní výchovy.
■ 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
2012, 2013
Investiční opatření
Vzejde z projektové dokumentace
Město Brumov-Bylnice, nadace a granty
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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 :

Školství
Město Brumov-Bylnice
Realizované kurzy dopravní výchovy pro žáky MŠ a ZŠ BrumovBylnice a okolních škol.
3.2.12 Vznik nových prostorů a služeb pro klienty
mateřských škol (MŠ) v Brumově-Bylnici
● zřízení třídy v MŠ, vybudováním sedlové střechy a využití
prostorů podkroví
● vnik prostorů k využití širší veřejnosti s předšk. dětmi
■ umístění všech přihlášených dětí do MŠ
■ možnost přijetí dětí do MŠ i v průběhu školního roku
■ umožnit matkám získat zaměstnání bez ohledu, zda bude mít
zajištěno umístění v MŠ
■ využití širší veřejnosti s předšk. dětmi
2011-2012-2013
Investiční i neinvestiční
500 000,-- Kč
Dle projektové dokumentace
Město Brumov-Bylnice, nadace, dotace z fondů Evropské unie
Umožnit rodičům získat zaměstnání bez ohledu, zda bude mít
zajištěno umístění v MŠ, využití širší veřejností s předšk. dětmi.
Město Brumov-Bylnice
Předpokládaný počet zájemců - předškoláků - 28 + rodiče, širší
veřejnost s předšk. dětmi
Zřízení 2 míst pro pedag. pracovnice + 2.míst pro spr.
zaměstnance.
3.2.13 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
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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

2011-2013
říjen – květen – po dobu činnosti DDM
- červen-září – dle požadavků prázdninové aktivity, setkání,
soutěže…
Neinvestiční
600 000,-- Kč na 3 roky
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.
3.2.14 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
■ podpora akcí a setkávání veřejnosti s lidovou kulturou
■ zvýšení estetické úrovně veřejnosti
■ zvýšení turistického ruchu se zájmem o místní tradiční
kulturu
2011- 2013
Investiční, neinvestiční.
600 000,-- Kč
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
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Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které 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

účastníci vzdělávání - 10 programů/1 rok … cca 50
osob/program
podpora činnosti drobných řemeslníků a lidových umělců,
zvýšení zaměstnanosti, zvýšení povědomí veřejnosti o
výrobcích z domácích zdrojů
dokumentace – 20- 50 aktivit/rok … + využití zpracovaného
materiálu pro studenty, turistiku …
účastníci akcí – 10 akcí/rok… cca 100-500 osob/akce
zvýšení zájmu v rámci turistického ruchu

4. Zlepšení dopravní dostupnosti do oblasti i mezi
jednotlivými obcemi
● 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
4.1 Shromáždění a analýza požadavků dopravní dostupnosti pro
jednotlivé skupiny obyvatel oblasti
4.1 Shromáždění a analýza požadavků dopravní
dostupnosti pro jednotlivé skupiny obyvatel oblasti
● 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
Obce, města, kraje, dopravní společnosti
Pomoc imobilním a méně fyzicky zdatným, seniorům.
Doprava za prací.
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Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které vedou
k naplnění Cíle :
Název opatření :
Popis opatření :

Předpokládané dopady
opatření :

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše

5. Vytvoření funkční poradny pro rodiny při zařízení
Rodinného centra Val. 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
5.1 Zajistit poskytování odborného sociálního poradenství pro
všechny občany, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci,
kterou nedokáží sami bez pomoci překonat
5.1 Zajistit poskytování odborného sociálního poradenství
pro všechny občany, kteří se ocitají v nepříznivé sociální
situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat
● zavedení systému poradenství, jenž bude dostupný a
srozumitelný všem osobám, včetně možné konzultace přes
telefon a e-mail
● posílit rodinu s nedospělými dětmi a spolupracovat s ní při
zátěžových situacích v rodině nebo při konfliktních
společenských situacích, které prožívají jejich děti
● zajištění dětského psychologa
● zajištění psychologa pro řešení partnerských vztahů
● otevření finanční poradny
● vytvoření nabídky služby hlídání dětí při rodinném
centru (mini školky, mini jesle)
● nabídka možnosti praxe studentům středních škol u
místních poskytovatelů
● zajištění služby mediace (pomoc při řešení mezilidských
konfliktů)
Prevence patologického chování jedinců. Pomoc sociálně
slabým a sociálně znevýhodněným obyvatelům.
Poradenské služby rodičům, dětem, mládeži.
■ včasné řešení nepříznivé sociální situace občanů
■ včasné podání informací o možnostech sociální pomoci
(péče)
■ včasná prevence sociálně-patologických jevů
■ snížení počtu rodin v krizové situaci
■ zvýšení schopnosti občanů řešit samostatně osobní situaci
■ zvýšení rodičovských kompetencí
■ včasné řešení problémů ve výchově a partnerských vztazích
■ zvýšení kompetencí občanů v zajištění ekonomického
fungování rodiny
2011
Rozšíření služby
1,5 úvazku rozdělených mezi psychologa a soc. pracovníka
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finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní
Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které vedou
k naplnění Cíle:

Název opatření :
Popis opatření :

Náklady na provoz, údržbu a vybavení.
Město, Zlínský kraj, Evropská unie, Ministerstvo práce a
sociálních věcí, stát
Pracovní místa-zaměstnavatelé, rodina, děti, mládež,
poradenské služby.
Rodinné centrum Kaštánek
50 klientů ročně
6. Zlepšení podmínek pro volnočasové organizace jako
nástroj prevence sociálně patologických jevů
● vytvoření čajovny (alternativní prostory), která bude volně
přístupná veřejnosti. Zaměstnanci budou osoby těžko
uplatnitelné na trhu práce, zejména pak matky po mateřské
dovolené, mladiství, nemocní či hendikepovaní. Základním
charakterem čajovny bude bezprahovost, tzn. bude otevřena
všem, bez limitu (možnost setkávání mládeže).
● udržení činnosti rodinných mateřských center, které jsou
hodně využívané rodiči s dětmi
● zajistit kvalitní využití volného času pro všechny děti a
mládež, podpořit tak jejich zdravý vývoj a omezit vliv
sociálně-patologických jevů
6.1 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti od 6 do 15 let
6.2 Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež od 16 do 26 let
6.3 Podpora služeb rodinných mateřských center a klubů
maminek
6.4 Zmapování podmínek a tras pro pohybové aktivity obyvatel,
jejich funkční prezentace pro veřejnost
6.5 Rozvoj alternativních sportů vytvořením nových
sportovišť
6.1 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti od 6 do 15 let
● vybudování nízkoprahového centra v prostorách pod
hlavními budovami školy, v tzv. „Respiriu“
● zjištění poptávky u cílových skupin
● zjištění přirozených míst, kde se děti a mládež scházejí
● zapojení potenciálních klientů do budování „nízkoprahu
● pobídka subjektům (provozovatelům)
● zajištění kvalifikovaných osob
● zajištění atraktivního programu pro cílovou skupinu
● zajištění vhodného vybavení prostor
Hlavní budovy školy „A“ a „B“ mají suterénní části otevřené
do venkovního areálu. Jejich uzavřením a vybavením pro
zájmové aktivity žáků od šesti do patnácti let by vzniklo
nízkoprahové centrum. Děti v této věkové skupině se scházejí
na několika místech ve městě (autobusové nádraží, fotbalová
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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 :

tribuna, zastávka na ulici Dlouhá, lavičky před školou) a nemají
prostory pro setkávání a trávení volného času. Vybudováním
nízkoprahového centra by zároveň našly využití dosud
nevyužité prostory.
■ existuje nabídka alternativního trávení volného času
■ zvýšení kulturnosti chování
■ zvýšení kvality života
■ spokojenost občanů
■ prevence sociálně-patologických jevů
■ Nabídnutí prostor pro děti, které se nemají kde scházet
■ Zřízením centra se stálým zaměstnancem by se zlepšila
kontrola nad volným časem dětí v této věkové skupině
Prevence proti kriminalitě, vandalství a užívání omamných
látek.
2011 (2012)
Vznik nové služby.
Neinvestiční i investiční, rozvoj aktivity jako nástroj prevence
sociálně patologických jevů, vznik nového programu.
2 úvazky, náklady na provoz a vybavení
Dle místa realizace, rozpočtu
400 000,-- Kč
Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Zlínský kraj, Město
Valašské Klobouky, stát, obec, sponzoři, dotace, granty
Vytvoření nových a bezbariérových příležitostí pro využití
volného času, nové pracovní místa - chráněné pracoviště.
Město Valašské Klobouky, partneři ZŠ Val. Klobouky, další partneři,

Rodinné centrum Kaštánek
150 klientů ročně navštíví nízkoprah alespoň jednou
1) investiční náklady – uzavření prostoru vyzdívkami a
francouzskými okny
2) neinvestiční náklady – vybavení centra základním
nábytkem (stoly, židle, sedačka, atd.) a dalším inventářem
(kulečník, šipky, stolní hry..)
6.2 Vznik nízkoprahového zařízení pro mládež od 16 do 26
let
● zjištění poptávky u cílových skupin
● zjištění přirozených míst, kde se mládež schází
● zapojení potenciálních klientů do budování „nízkoprahu“
● pobídka subjektům (provozovatelům)
● zajištění kvalifikovaných osob
● zajištění atraktivního programu pro cílovou skupinu
● zajištění vhodného vybavení prostor
■ existuje nabídka alternativního trávení volného času
■ zvýšení kulturnosti chování
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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 :

■ zvýšení kvality života
■ spokojenost občanů
■ prevence sociálně-patologických jevů
V co možná nejkratší době
Vznik nové služby.
Neinvestiční i investiční, rozvoj aktivity jako nástroj prevence
sociálně patologických jevů, vznik nového programu.
- 150 000,- Kč materiální vybavení a vymalování stávajících
prostor
- v případě rekonstrukce prostor pro nízkoprah 1 mil. Kč
2 úvazky, náklady na provoz a vybavení
Dle místa realizace, rozpočtu.
Evropská unie, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Město Val.
Klobouky, kraj, města, obce, stát, sponzoři
Vytvoření nových a bezbariérových příležitostí pro využití
volného času, nové pracovní místa-chráněné pracoviště
Město Val. Klobouky, Rodinné centrum Kaštánek, farnost
Brumov – Bylnice, spolky, Centrum pro rodinu Val. Klobouky,
individuální subjekty
150 klientů ročně navštíví nízkoprah alespoň jednou
6.3 Podpora služeb rodinných mateřských center a klubů
maminek
● zjištění poptávky u cílových skupin
● zajištění kvalifikovaných osob
● zajištění atraktivního programu pro cílovou skupinu
● zajištění vhodného vybavení prostor
● zajištění bezpečného a stimulujícího prostředí pro setkání
rodin a společné trávení volného času
● zajištění podmínek pro integraci opuštěných seniorů
● zajištění bezpečného a stimulujícího prostředí pro setkání
rodin a společné trávení volného času
■ čerpání grantů
■ zlepšení komunitního života, seberealizace osob pečujících
o malé děti, sebevzdělávání
■ prevence sociální izolace osob pečujících o malé děti (a
seniory)
■ zvýšení kvality rodinného života
■ zvýšení rodičovských kompetencí
■ rozvoj vrstevnických vztahů již od ranného dětství (prevence
šikany)
■ zlepšení informovanosti rodičů v péči o děti, sociálních
službách a v možnostech seberealizace a pozdějšímu
uplatnění na trhu práce
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■ zabránění izolaci rodičů na mateřské dovolené, budování vztahů
mezi rodiči a dětmi, integrace dětí do společnosti - zařazení mezi
vrstevníky

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 :

2011-2013
Rozvoj stávajících služeb
Udržení stávající služby
2 700 000,-- Kč za dobu KPP
Ministerstvo práce a sociálních věcí, město, kraj, nadace,
sponzoři, spolufinancování uživateli
Nezaměstnaní, senioři, osoby pečující o seniory,
celé rodiny, děti
Rodinné centrum Kaštánek Val. Klobouky, Centrum pro rodinu
Val. Klobouky, Rodinné mateřské centrum Malenka BrumovBylnice
500 rodin
6.4 Zmapování podmínek a tras pro pohybové aktivity
obyvatel, jejich funkční prezentace pro veřejnost
● zmapování podmínek
● vytvoření databáze
● efektivní prezentace
● zapojení občanů do tvoření databáze tras a aktivit
● pokračovat v budování cyklostezky
A) Postupné (etapové) dobudování cyklostezek (návrh tras
cyklostezek ve směru ke státní hranici se SR a k okolním
obcím je zakomponovaný v připravovaném novém
územním plánu města)
B) Jednoduchá odpočívadla a posezení pro občany i turisty
C) Rozhledna v Brumově-Bylnici (navržené dvě varianty pro
její umístění)

Předpokládané dopady
opatření :

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
■
■
■
■
■
■
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■ zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch
Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

Po dobu realizace komunitního plánu

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

Dle projektu, každá etapa podle náročnosti terénních úprav,
požadavků na provedení
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 města do údržbypracovní 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
Informační brožury,
nové úseky cyklostezek
nově vzniklá odpočinková místa
1 nový turistický cíl

Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Název opatření :
Popis opatření :

Investiční, dobudování infrastruktury

6.5 Rozvoj alternativních sportů vytvořením nových
sportovišť
● Rozvoj alternativních sportů vytvořením/obnovou a
výstavbou stávajícího areálu (jízda na bmx kolech, on-line
bruslích, skateboardu, kolech, koloběžce apod.)
● zkvalitnění vybavenosti alternativních sportů a sportovišť
● zajištění efektivní správy sportovišť
● zjištění poptávky
● vznik nových sportovišť
● zajištění správců a vyškolených lektorů
● zkvalitnění vybavenosti alternativních sportů a sportovišť
● areál a klubovna je přístupná dětem a mládeži, které se
nemají kde scházet
● děti a mládež se podílí na obnově a údržbě areálu (což je
přínosné, eliminace vandalismu)
Z bývalého koupaliště dovybudovat sportovní areál pro
alternativní sporty, se zázemím pro sportovce, diváky, s jedním
nebo dvěma zaměstnanci, kteří by areál udržovali – soc.
zařízení, bezpečnost sportovců, prostory.
Dobudování provozní budovy pro sportovní areál na bývalém
koupališti (Pluskalova)
● Rozšíření ploch ke sportovnímu využití (tenisové kurty,
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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

běžecké okruhy, trasy pro pěší turistiku, cykloturistiku i
terénní cyklistiku) vč. Doplnění tras o cvičební prvky
(bradla, prvky pro ručkování a kliky …) – lesní fit stezky
● Propojení ekoparku centrem města
● rozšíření příměstských sportovišť a odpočinkových zón dětská hřiště, víceúčelové sportovní areály (vč. Mirošova,
Smoliny, Lipiny)
■ rozšíření nabídky volnočasových aktivit
■ zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva
■ zvýšení kvality života
■ rozvoj spolkových aktivit
■ snížení sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže
■ prevence proti kriminalitě a používání omamných a
návykových látek za použití prostředků alternativních
sportů, které jsou u mládeže velmi oblíbené a populární
■ podpora fungujících zájmových skupin a aktivit
zlepšení podmínek pro alternativní sporty
■ udržení turistických aktivit v oblasti i v budoucnu
■ zázemí pro rekreaci, které minimálně narušují krajinný ráz
■ dlouhodobá investice do turistického rozvoje území
2011 - 2012
Po dobu realizace komunitního plánu
Investiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového
programu, stávající služby atd.
Vybudování infrastruktury pro sport.
Investiční
Dle potřebnosti projektu a rozpočtu
cca 500 000 Kč (je na provozní budovu)
Podle projektu, náročnosti terénních úprav, požadavků na
provedení a rozpočtu
Stát, Evropská unie, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, rozpočet Města Brumov-Bylnice, rozpočet Města
Val. Klobouky, kraj, města, obec, nadace, dotace
Rozvoj a podpora alternativních sportů, spolupráce s odbornými
trenéry a sportovci, prevence sociálně-patologických jevů dětí a
mládeže, zlepšení zdravotního stavu, cestovní ruch, rozvoj
ekonomiky města. Sport, mládež, děti, cestovní ruch.
DEMONS, o.s. Brumov-Bylnice, soukromé subjekty, města,
obce, spolky, tělovýchovná jednota, Evropská unie, Město
Brumov-Bylnice, Město Valašské Klobouky, jiné subjekty
Dle rozsahu vytvořených a poskytovaných služeb.
Zázemí pro sportovní areál.
- rozvoj alternativních sportů
- rozvoj volnočasových aktivit (děti, senioři, mládež)
- zvýšení turistického ruchu
- zvýšení atraktivity města pro cestovní a turistický ruch
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