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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE
NA BRUMOVSKU A VALAŠSKOKLOBOUCKU
Pracovní skupina:
Osoby se zdravotním postižením a senioři (ZaS)

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

Komunitní plán sociálních služeb a péče
na Brumovsku a Valašskokloboucku
PRACOVNÍ SKUPINA: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI (ZaS)
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
oblastí:

1. Zvýšení informovanosti o sociálních službách a vytvoření
funkčního systému spolufinancování
● Zvýšit informovanost seniorů a také rodinných příslušníků o
možnosti využití sociálních služeb v domácím prostředí,
ambulantních služeb a pobytových služeb
● Je třeba stabilizovat rozpočty poskytovatelů.
1.1 Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících
službách
1.2 Vytvoření systému spolufinancování soc. služeb z rozpočtů
obcí v regionu Brumovska a Valašskokloboucka (ORP)
1.1 Zvýšení informovanosti o sociálních a souvisejících
službách
● pravidelná inzerce a osvěta v obecních zpravodajích
● distribuce letáků – dostupné u lékařů a na všech veřejně
přístupných místech (školy, autobusové zastávky, úřední
desky MěÚ, webové stránky organizací, infocentra…)
● bude vydán katalog soc. služeb v regionu
● budou uspořádány propagační akce
● webové stránky měst a obcí – odkazy na všechny
poskytovatele sociálních služeb
■ zvýší se informovanost o soc. službách
■ dojde ke zvýšení kvality života cílových skupin
■ zvýší se poptávka po dosud méně známých sociálních
službách a jejich poskytovatelích
Po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční (zveřejňování zpráv, distribuce infomateriálů),
neinvestiční (vydání katalogu).
66 600,-- Kč
Strukturální fondy EU, vlastní zdroje poskytovatelů, Město
Brumov-Bylnice, Město Valašské Klobouky, sponzorské dary
Zvýšené povědomí o fungování soc. služeb pro seniory a OZP
může vést k využívání ostatních dostupných sociálních služeb
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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 Cíle:
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které vedou
k naplnění Cíle :

týkajících se jiných cílových skupin (rodiny s dětmi,
nezaměstnaní…), zaměstnavatelé, veřejný sektor
Subjekty komunitního plánování, dobrovolníci pro distribuci
letáků, webdesigner, grafik
1 edice katalogu sociálních služeb

1.2 Vytvoření systému spolufinancování soc. služeb z
rozpočtů obcí v regionu Brumovska a
Valašskokloboucka (ORP)
● iniciovat setkání starostů v mikroregionu a zástupců kraje
s poskytovateli sociálních služeb
■ finanční stabilita poskytovatelů sociálních služeb
V roce 2011 a po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční, určení pravidel pro financování subjektů
komunitního plánování
Vzejde z projektových záměrů - z aktivit realizace služeb
Rozpočet obcí na Valašskokloboucku
Mládež, rodiny s dětmi
Tým pro dohodu
Procento financování sociálních služeb z obecních rozpočtů

2. Udržení, rozšíření a zkvalitnění stávajících terénních
sociálních služeb
● Zajistit dostupnost terénních sociálních služeb v celém
regionu (i ve spádových obcích) - dle požadavků těchto
obcí.
● Rozšíření stávající pečovatelské služby ve Štítné nad Vláří.
● Udržení a rozšíření služeb osobní asistence a pečovatelské
služby.
2.1 Zajistit nepřetržitý provoz charitní pečovatelské služby ve
Štítné nad Vláří
2.2 Udržení a rozšíření služeb osobní asistence a pečovatelské
služby, zajištění dostupnosti v celém regionu
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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:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

2.1 Zajistit nepřetržitý provoz charitní pečovatelské služby
ve Štítné nad Vláří
● vytvoření tří pracovních míst pro nepřetržité poskytování
služby
■ zkvalitnění péče o seniory, zkvalitnění života rodinných
pečovatelů
Od roku 2011-2013
Neinvestiční, rozšíření stávající pečovatelské kapacity služby.
980 000,-- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, nadace, obec Štítná nad
Vláří, zdravotně postižení
Ošetřovatelská péče, úřad práce, zaměstnavatelé
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Zaměstnání pro 3 nové pracovníky

2.2 Udržení a rozšíření služeb osobní asistence a
pečovatelské služby, zajištění dostupnosti v celém
regionu
● podpora terénních služeb
● zachování dostupnosti poskytovaných sociálních služeb
v rámci Brumovska, Valašskokloboucka a spádových obcí
● zlepšení kvality života uživatelů pečovatelských bytů
● možnost pro širší skupinu osob najít vyhovující bydlení ve
městě, zlepšení přístupu do jednotlivých bytů zvláštního
určení
■ zlepšení kvality života uživatelů
■ zlepšení kvality života rodinných pečujících
Po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční - udržení stávajících služeb, rozšíření kapacit
osobní asistence a pečovatelské služby
Investiční – vybudování 6 bytů
Neinvestiční náklady 16 000 000,-- Kč
Investiční 9 000 000,-- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, obce, dárci, příjmy od
uživatelů, úřad práce, nadace, dary
Rodina, sociální bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost
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Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Město Val. Klobouky, Město Brumov-Bylnice, Charita Val.
Klobouky, Charita sv. Vojtěcha Slavičín
Zvýšení počtu klientů, zaměstnanců, počet uživatelů 300, počet
pracovních míst 20. Šest nových bytových jednotek ve Val.
Kloboukách.

Název Cíle :

3. Udržení a zkvalitnění stávajících ambulantních služeb
v regionu Val. Klobouky
● Zachovat a rozšířit dostupnost poskytovaných sociálních
služeb v ambulantních sociálních zařízeních v rámci celého
regionu Val. Klobouky a zvýšit kvalitu a rozsah poskytované
péče.
3.1 Udržení denního stacionáře pro seniory a nadstavba objektu
3.2 Vznik stacionáře pro osoby zdravotně postižené a vytvoření
sociálně terapeutické dílny
3.3 Vznik odborného sociálního poradenství pro osoby
zdravotně postižené
3.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek

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

3.1 Udržení denního stacionáře pro seniory a nadstavba
objektu
● bude zachováno poskytování služby a dojde k nadstavbě
objektu Podzámčí 861 – budou vytvořeny podmínky pro
rozšíření služby, prostory pro zájmovou činnost
■ zkvalitnění poskytovaných služeb
■ zachování pracovního místa rodinných pečovatelů
■ vznik nových pracovních míst
Po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční – rozšíření služby
Investiční – vybudování nových prostor
Neinvestiční – 2 300 000,-- Kč
Investiční – 2 500 000,-- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, obce, příjmy od uživatelů,
úřad práce, městský rozpočet, dary
Ohrožené rodiny, lékaři
Město Brumov – Bylnice, Charita Valašské Klobouky
13 uživatelů, 3 pracovní místa, 320 m2 nové plochy
(samonosná nadstavba jednopodlažního objektu)
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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:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

3.2 Vznik stacionáře pro osoby zdravotně postižené a
vytvoření sociálně terapeutické dílny
● jde o nabídku služeb aktivního života, podpora rozvoje
zájmů, prevence sociální exkluzí
■ vznik nových pracovních míst, zvýšení kvality života a
vlastní soběstačnosti, úspora veřejných finančních
prostředků vynaložených na řešení krizových situací
(nezaměstnanost rodinných pečovatelů, sociální a zdravotní
problémy osob zdravotně postižených a jejich rodinných
pečujících)
Po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční
2 100 000,-- Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace měst a obcí,
Zlínský kraj, nadace, sponzoři, úhrady uživatelů
Zaměstnavatelé, sociální oblast
Město Brumov – Bylnice, Zlínský kraj,
HÁČKO, sociální služby, nestátní nezisková organizace
Brumov-Bylnice
15 uživatelů, nová pracovní místa - 15
3.3 Vznik odborného sociálního poradenství pro osoby se
zdravotním postižením
● odborné sociální poradenství pro skupinu osob se
zdravotním postižením a seniory (pracoviště Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje)
■ Požadavkem je orientovat skupinu seniorů a osob se
zdravotním postižením v uvedené problematice.
Skupina seniorů a osob se zdravotním postižením potřebuje
alespoň základní orientaci v oblasti sociálně právní a
zdravotní. Neznalost všech zákonných možností, které může
jednotlivec využít ke zlepšení své situace, vede ke
zhoršení jeho sociální či zdravotní situace, což v důsledku
představuje vyšší finanční zátěž pro sociální, respektive
zdravotní systém.
Od ledna 2011
Neinvestiční, rozšíření služby, rozvoj aktivity, vznik nového
programu, stávající služby atd.
270 000,-- Kč /3 roky
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Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

Město Brumov Bylnice, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
dary
Např. lékaři, zaměstnavatelé, moderní technologie, děti, mládež

Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

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 :

V rámci systému sociálních služeb stanoví zákon některé úkoly
i obcím.. Např. povinnost stanovenou § 90 zákona o soc.
službách může obec splnit s podporou či přímo prostřednictvím
naší poradny. Stejně tak můžeme být nápomocni při plnění
úkolů vyplývajících z ust. § 94 zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Lze zahrnout i kvantitativní hledisko –
počet uživatelů (5 uživatelů / měsíc).
3.4 Půjčovna kompenzačních pomůcek
● pomoc osobám zdravotně postiženým a lidem v domácím
léčení při zvládání aktivit každodenního života
■ zkvalitnění života lidí s hendikepem, prevence sociální
exkluze, usnadnění péče rodinným pečovatelům
2011-2013
Stávající služba – rozšíření služby
150 000,-- Kč
Vlastní zdroje, příjmy od uživatelů, dary, nadace, fondy
Moderní technologie
Charita Valašské Klobouky
cca 120 uživatelů, pracovní úvazek 0,1
4. Udržení a zkvalitnění pobytových služeb v regionu
Udržet kvalitu služeb ve stávajících zařízeních celoroční péče v
regionu (i ve spádových obcích) a soustředit se na mezistupeň
mezi rezidenční a domácí péčí – ambulantní a respitní péči.
4.1 Vybudování výtahu v Domě s pečovatelskou službou
Vlárská 288 Brumov-Bylnice
4.2 Vznik pobytové odlehčovací služby - týdenního
stacionáře
4.3 Provoz Domova se zvláštním režimem
4.4 Zachování a rozšíření kapacity v pobytových službách
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Název opatření :
Popis opatření :
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opatření :
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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

4.1 Vybudování výtahu v Domě s pečovatelskou službou
Vlárská 288 Brumov-Bylnice
● podpora využitelnosti stávajících bytových jednotek pro
seniory a osoby se zdravotním postižením
■ zlepšení kvality života uživatele pečovatelských bytů
■ možnost pro širší skupinu osob najít vyhovující bydlení ve
městě, zlepšení přístupu do jednotlivých bytů zvláštního
určení
2012
Investiční
1 500 000,-- Kč
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, dotace
Rodinní příslušníci seniorů, poskytovatelé terénních soc. služeb,
lékaři
Město Brumov-Bylnice
Zlepšení přístupnosti 5 pečovatelských bytů
4.2 Vznik pobytové odlehčovací služby - týdenního
stacionáře
● vznik týdenního stacionáře
● vznik lůžek určených ke krátkodobému celodennímu pobytu
v pobytovém zařízení
■ rodinní příslušníci – udržení pracovního místa
■ vznik nových pracovních míst
■ rodinní příslušníci – prevence syndromu vyhoření a zvýšení
kvality života
Po dobu realizace komunitního plánu
Neinvestiční, investiční
Vzejde z projektové dokumentace
Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, obec
Lékaři, zaměstnavatelé, moderní technologie, děti, mládež, jiné
cílové skupiny
Vzejde z výběrového řízení
Vznik určitého počtu lůžek a nových pracovních míst
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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:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:
Předpokládaní
realizátoři,partneři:
Předpokládané výstupy:
kvantitativní

4.3 Provoz Domova se zvláštním režimem
● Zachování stávajících pobytových služeb s cílovou skupinou
lidé s psychickým onemocněním a závislí na návykových
látkách (chronický alkoholismus) je závislé na poskytnutí
dotace v potřebné výši. Stávající kapacita 70 klientů na
malém území je dle současných standardů spíše nadlimitní,
nebude se zvyšovat.
■ uspokojení poptávky po sociálních službách
■ udržení stávajících pracovních míst
Po dobu realizace komunitního plánu
Udržení stávajících soc. služeb - neinvestiční
Předpokládaná výška fin. nákladů na udržení provozu bude na
období 3 let cca 57 000 000,-- Kč
Úhrady od uživatelů, příspěvek na péči, dotace (Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Zlínský kraj), sponzoři
Zdravotnictví, komunální služby, podpora drobných
živnostníků nákupem výrobků a služeb, sociální sítě, stravovací
služby, kultura
Zlínský kraj, Dům sociálních služeb Návojná
Udržení domova se zvláštním režimem pro 70 klientů
4.4 Zachování a rozšíření kapacity v pobytových službách
● Zachování stávajících pobytových služeb
● Rozšíření kapacity o budovu POLFIN, cca 40 lůžek
■ uspokojení poptávky po sociálních službách
■ tvorba nových pracovních míst
Po dobu realizace komunitního plánu
Udržení a rozšíření stávajících sociálních služeb – neinvestiční,
investiční
Zajištění provozu 36 mil. Kč, modernizace zařízení 22 mil. Kč
Dům pokojného stáří Nedašov
Rekonstrukce ve výši 40 mil. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí, úhrady od uživatelů,
čerpání příspěvku na péči, obce, Zlínský kraj, dotace
z evropských strukturálních fondů
Zaměstnavatelé, lékaři, zaměstnanost rodinných pečovatelů
Zlínský kraj, Dům pokojného stáří Nedašov, úřad práce
Uspokojení 52 klientů
Uspokojení 40 klientů pro zvláštní režim
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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

5. Rozvoj forem podporovaného zaměstnávání pro OZP
● prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání
umožnit osobám se zdravotním postižením zapojení na
otevřeném trhu práce, pracovat za běžných pracovních
podmínek v regionu
● fungující systém akreditovaného vzdělávání osobních
asistentů podporovaného zaměstnávání
● vytváření databáze asistentů podporovaného zaměstnávání
● vytváření podmínek spolupráce s potenciálními
zaměstnavateli osob se zdravotním postižením
5.1 Zmapování zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením
5.2 Místní samosprávy budou i nadále zlepšovat princip
rovných podmínek pro zaměstnání osob se zdravotním
postižením
5.3 Rozvoj aktivizačních vzdělávacích programů na podporu
zaměstnanosti u zaměstnavatele
5.1 Zmapování zaměstnatelnosti osob se zdravotním
postižením
● mapování potenciálních zaměstnavatelů, poskytnutí
informací o možnostech zaměstnávání lidí se zdravotním
postižením, zjištění možností zaměstnavatele
■ zvýšení informovanosti potenciálních zaměstnavatelů
■ počet míst, jež by bylo možné vytvořit
V průběhu realizace komunitního plánu
Neinvestiční, vznik nového programu
792 000,- Kč/3 roky (1 úvazek + příslušné provozní náklady)
Strukturální a jiné fondy, dotační programy ministerstev, město
Zaměstnavatelé, úřad práce, sociální oblast.
Nestátní neziskové organizace
Seznam potenciálních zaměstnavatelů. Počet míst a náplň práce
jednotlivých míst. Seznam osob zdravotně postižených specifikace pracovních pozic.
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Název opatření :

5.2 Místní samosprávy budou i nadále zlepšovat princip
rovných podmínek pro zaměstnání osob se zdravotním
postižením

Popis opatření :

● zachování stávajícího stavu v zaměstnávání osob se
zdravotním postižením
● monitoring pracovního potenciálu osob zdravotním
postižením
● obsazování uvolněných míst také osobami zdravotně
postiženými
● přenášení dobré praxe se zaměstnáváním osob zdravotně
postižených také mezi podnikatelské subjekty
● Město Brumov-Bylnice bude i nadále zachovávat poměr
zaměstnaných osob se zdravotním postižením na celkovém
počtu zaměstnanců
● využití osob zdravotně postižených jako projekt. Manažerů
k vybraným projektům
■ zvýší se zaměstnanost osob zdravotně postižených
■ snížení sociálních a zdravotních dopadů plynoucích ze
sociální exkluze osob zdravotně postižených
■ zlepšení uplatnitelnosti osob se zdravotním postižením na
otevřeném trhu práce - příklad dobré praxe
Trvale

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:

Neinvestiční
Náklady na 1,5 pracovního úvazku - výše dle pracovní pozice
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, Město Val. Klobouky,
Dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
jiné dotační tituly
Zaměstnavatelé, obecní samosprávy, nestátní neziskové
organizace
Město Brumov-Bylnice, Město Val. Klobouky, obce
Projektový manažer na dohodu o pracovní činnosti k vybraným
projektům – 2 zaměstnanci
5.3 Rozvoj aktivizačních vzdělávacích programů na
Podporu zaměstnanosti u zaměstnavatele
● podpora celoživotního vzdělávání
● podpora získávání klíčových kompetencí k zisku zaměstnání
■ kvalifikovanější pracovní síla
■ vyšší zaměstnanost
Po dobu realizace komunitního plánu
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Charakter opatření:

Neinvestiční

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

Dle případného projektu

Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

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

Grantové programy, úřad práce, zaměstnavatelé
Zaměstnavatelé
Subjekty komunitního plánu sociálních služeb a péče
Dle charakteru případného projektu

6. Rozvoj spolkové činnosti a bezbariérové město
● pravidelné využívání městského zpravodaje k informování o
připravovaných i uskutečněných aktivitách pro seniory
● vyhledávání osamělých seniorů, navázání kontaktu a
nabídnutí spolupráce, důsledná snaha o jejich integraci
● spolupráce organizací sdružujících seniory, společná
příprava některých aktivit (např. turistické vycházky,
výstavy, výuka na PC, besedy)
6.1 Optimalizace sítě volnočasových aktivit pro cílové skupiny
6.2 Zajištění prostorů pro spolkovou neorganizovanou činnost
seniorů a tím zajištění jejich integrace do společnosti
6.1 Optimalizace sítě a dostupnosti k volnočasovým
aktivitám pro cílové skupiny
● Zaměřeno na infrastrukturu pro volnočasové aktivity:
1. Prostor pro sportovní aktivity pro seniory
2. Zpracování chybějícího plánu mobility města
(bezbariérové město – zpracování mapy jednotlivých tras,
definice problémových míst, návrh řešení a plán jejich
realizace pro následující období vč. definování finančních
potřeb a zdrojů na jejich provedení).
3. Zpřístupnění objektů občanské vybavenosti
●
●
●
●

revize nabídky volnočasových aktivit pro seniory
úpravy na základě zjištěných skutečností
vytvoření přehledu nabídky využití volnočasových aktivit
koordinace nabídky volnočasových aktivit

● ad body 1., 2 i 3.: revize nabídky volnočasových aktivit pro
seniory a zjištění možnosti jejich soustředění do určitých
lokalit ve městě (např. Podzámčí – různé akce pořádané
v muzeu a ve stacionáři, prostory pro sportovní vyžití – na
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Předpokládané dopady
opatření :

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:
Předpokládaná výše
finančních nákladů:

Předpokládané zdroje
financování:
Přesahy do dalších
oblastí:

zahradě stacionáře vytvořit hřiště pro seniory,
odpočinkovou zónu, prostor pro odpočinek v místních
částech)
● návaznost jednotlivých lokalit na plán mobility města (tzn.
vytvářet odpočinkové zóny v souladu s požadavky na
dostupnost těchto míst pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace – netýká se jen seniorů a osob zdravotně
postižených, ale i rodičů na mateřské dovolené)
● navrhovat takové úpravy, aby se podpořil (tam, kde je to
možné a vhodné) i synergický efekt jednotlivých záměrů –
záměry pro seniory se mohou překrývat se záměry v oblasti
turistického ruchu a volnočasových aktivit jiných cílových
skupin ↔ lepší využití
● vybudování výtahů v objektech, ve kterých jsou možnosti
pro volnočasové aktivity (národní škola)
● Analýza volnočasových aktivit pro cílové skupiny ve Val.
Kloboukách (nabídka – poptávka) – jejich optimalizace vč.
revize vhodných prostor k jejich realizaci (časová i
prostorová)
● Budování odpočinkových zón a zajištění jejich dostupnosti
souladu s požadavky pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace, vč. rodičů s kočárky (komunikace,
chodníky, přechody….)
● Bezbariérové přístupy v objektech pro trávení volného času
■ zvýší se zapojení obyvatel do volnočasových aktivit
■ zvýšení kvality života obyvatel oblasti
■ zamezení duplicitních nebo velmi podobných
volnočasových aktivit → podpora a rozvíjení společných
aktivit v rámci ORP
Po dobu realizace komunitního plánu.
Neinvestiční, rozšíření stávající nabídky.
Investiční – budování odpočinkových míst, hřišť
450 000,-- Kč (hřiště pro seniory)
120 000,-- Kč (zpracování komplexního plánu mobility)
1 500 000,-- Kč (výtah)
500 000,-- Kč (park – spořitelna)
600 000,-- Kč (přechody pro chodce)
650 000,-- Kč chodník u Penny marketu – k ekoparku)
Bezbariérové chodníky (dle rozsahu úprav a finančních zdrojů)
Odpočinková zóna pod poliklinikou (dle náročnosti a rozsahu,
finančních zdrojů)
Rozpočet Města Brumov-Bylnice, Město Val. Klobouky, dotace
Rodiny, děti, mládež, turisté, obyvatelé okolních obcí ve
spádovém území
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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 :

Zájmová sdružení, organizace seniorů, poskytovatelé sociálních
služeb, zájmová sdružení, Město Brumov-Bylnice, Město Val.
Klobouky
Počet uživatelů cca 1/3 občanů města – 2 000 uživatelů.
Senioři, osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
rodiče s kočárky.
6.2 Zajištění prostorů pro spolkovou organizovanou i
neorganizovanou činnost seniorů a tím zajištění jejich
integrace do společnosti
● vznik nových prostor pro setkávání seniorů
● zajištění prostor pro setkávání seniorů v Domě
s pečovatelskou službou Val. Klobouky
● zřízení nových prostor k setkávání seniorů v prostorách
podkroví v Domě s pečovatelskou službou Val. Klobouky
vč. materiálního vybavení např. stávající společenská
místnost (zmapování jejího využití)
● zřízení místnosti pro cvičení seniorů v prostoru v Domě
s pečovatelskou službou Val. Klobouky, respektive penzionu
■ zvýší se zapojení obyvatel do volnočasových aktivit
■ zvýšení kvality života obyvatel oblasti
Po dobu realizace komunitního plánu
Investiční - rozšíření stávající nabídky
Materiální vybavení prostor
30 000,-- Kč
Investiční 9 000 000,-- Kč (komplexní rekonstrukce podkroví)
150 000,- Kč - materiální vybavení
Město Valašské Klobouky, Klub seniorů, dotace
Obyvatelé penzionu (jsou zde i osoby se zdravotním
postižením, které by mohly využít prostor pro cvičení)
Klub důchodců Val. Klobouky, Město Val. Klobouky, Město
Brumov-Bylnice, Charita Valašské Klobouky
Počet uživatelů 30 – 40 seniorů
6.2.1 Zajištění prostorů pro spolkovou organizovanou i
neorganizovanou činnost seniorů a tím zajištění jejich
integrace do společnosti
• Umožnění seniorům trávit čas s fungujícími rodinami
v Rodinném centru Kaštánek Valašské Klobouky,
integrace opuštěných seniorů
• Zajištění nabídky rukodělných dílen a dalších
volnočasových aktivit v Rodinném centru Kaštánek
• Zajištění dobrovolníků nebo pracovníků, kteří by
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pomohli s transportem osob do Rodinného centra
Kaštánek a zpět a také s péčí o seniory v Rodinném
centru Kaštánek
Předpokládané dopady
opatření :

•
•
•
•
•

zvýší se kvalita života seniorů a také rodin s dětmi, kde
senioři někdy naopak chybí
vzájemné obohacování generací,
lepší pochopení seniorů a jejich potřeb mladou generací
možnost navázání sociálních kontaktů, prevence
sociální izolace seniorů
odlehčení osob denně pečujících o seniory

Předpokládaný termín
realizace:
Charakter opatření:

Podzim 2011

Předpokládaná výše
finančních nákladů:
Předpokládané zdroje
financování:

50 000,-- Kč ročně na materiál k programům pro seniory
0,2 úvazku administrace projektu
Město Valašské Klobouky, Klub seniorů, dotace, úřad práce
(veřejně prospěšné práce)

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

Rodiny s dětmi, dobrovolníci

Název Cíle :
Popis a zdůvodnění Cíle:

Opatření, které vedou
k naplnění Cíle :

Neinvestiční

Rodinné centrum Kaštánek, Klub důchodců Val. Klobouky,
Město Val. Klobouky, Charita Valašské Klobouky, Penzion
Počet uživatelů 30 – 40 seniorů
7. Rekonstrukce „MĚŠŤANKY“ na komplexní sociálně
zdravotní zařízení pro osoby se zdravotním postižením
● Vytvoření komplexního centra sociálně zdravotnického
zařízení (jako např. odlehčovací služby, rehabilitační
služby, stacionář pro zdravotně postižené osoby, byty pro
seniory).
Zařízení umožní zkvalitnění života osobám s handicapem.
Poskytovány budou krátkodobé i celoroční pobyty.
V rekonstruované budově bývalé „MĚŠŤANKY“ bude
vytvořeno sociálně zdravotní centrum pro potřebné osoby,
osoby se zdravotním postižením, osoby s roztroušenou
sklerózou, po cévní mozkové příhodě, po úrazech, pro lidi
starší věkové kategorie u kterých je handicap celoživotní a
potřebují celodenní péči.
7.1 Investiční akce - rekonstrukce budovy
7.2 Měkký projekt na vytvoření komplexu sociálně zdravotních
služeb
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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 :

7.1 Investiční akce - rekonstrukce budovy
Zhodnocení nevyužívaného objektu a jeho rekonstrukce
v duchu výsledků benchmarkingu Zlínského kráje – nabídka
sociálně zdravotních služeb
● doplnění chybějící služby (osoby se specifickou diagnózou)
● vytvoření komplexní služby (bydlení, sociální a
zdravotnická služba v jednom areálu)
● zlepšení dostupnosti kvalitní péče pro seniory
zkvalitnění života seniorů v regionu
■ nutné schválení nového využití a přepracování záměru
rekonstrukce (z bytového domu na nové využití),
investiční příprava přepracovaného záměru (cca 1-2 roky)
Investiční, rozšíření služby, vznik nových bytů
Vzejde z upravené projektové dokumentace
Dotace, rozpočet města, částečný příspěvek budoucích uživatelů
Lékaři, poskytovatelé sociálních služeb.
Město Brumov-Bylnice, Letokruhy o.s., další poskytovatelé
soc. služeb
Počet bytových jednotek, počet míst pro seniory se speciálním
postižením, počet kvalifikovaných zaměstnanců provozovatele
– bude upřesněno na základě přepracovaného projektu.
7.2 Měkký projekt na vytvoření komplexu sociálně
zdravotních služeb dle výsledků benchmarkingu ZK
● Vytvoření systému komplexní rehabilitace – integrace
zdravotních a sociálních služeb. Komplexní léčba na
základě holistického přístupu – cévní mozkové příhody,
roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, traumatická
poranění hlavy, hypoxická poškození mozku, nádorová
onemocnění mozku, provoz zařízení, poskytujícího sociálně
zdravotní služby, některé typy demencí.
■ podpora sociálního vyloučení uživatelů služby, pracovní
integrace osob, návrat na trh práce, uspořené finanční
prostředky na dlouhodobou nebo trvalou pracovní
neschopnost
■ podpora rodinných pečujících v produktivním věku –
udržení pracovního místa
■ tvorba nových pracovních míst
■ tvorba nových pracovních míst pro zdravotně postižené
■ rozvoj edukačních programů – spolupráce s vysokou školou
■ ekonomičnost provozu – plyne z koncentrace souvisejících
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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

služeb
■ zvýšení prestiže pohraničního města
■ přínos k boji proti diskriminaci na základě zdravotního
postižení nebo věku
2011-2013
Neinvestiční, vznik nových služeb
Vzejde z projektové dokumentace
zdravotní pojišťovny, příslušná ministerstva, úhrady uživatelů,
Město Brumov-Bylnice, soukromí donátoři
Lékaři, úřady práce, sociálně–zdravotní fakulty, zaměstnavatelé
Město Brumov-Bylnice, Letokruhy, o.s.
cca 28 zaměstnanců, vedoucí sociální služby, sociální
pracovník, pracovníci v přímé péči (zdravotničtí a pedagogičtí
odborníci) a další pracovníci v sociálních službách, technicko –
administrativní personál (účetní, údržbář, uklízečka)
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