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1. Základní informace o KPSS 
Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku 

(zkráceně KPSS) je projekt, který má naplánovat na území ORP Vizovice dostupnost 

sociálních služeb a posílit udržitelnost procesu plánování, to vše na základě zvyšování 

dovedností účastníků procesu KPSS a zavedení způsobu monitorování a evaluace 

výstupů plánování sociálních služeb.  

 

Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

(SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních 

služeb, které budou schopny reagovat na potřeby občanů regionu. Na něj navazuje 

předkládaný Akční plán rozvoje sociálních služeb. 

Dílčím výstupem projektu je leták, katalog a databáze poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Tento dokument byl tvořen v období 1. ledna 2018 - 31. prosince 2019 pro území ORP 

Vizovice. Nositelem projektu se stala MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., která se 

starosty a neziskovými organizacemi v těchto obcích dlouhodobě spolupracuje. Nově 

tedy začala spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb. 
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2. Priority a cíle 

1. Cílová skupina „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ 

Jak ukazují výzkumy z posledních let, populace stárne, tudíž se zvyšuje poptávka 

po zdravotní a sociální péči. Ukazuje se, že na venkově je relativně vysoký podíl 

seniorů oproti městům, což je specifické pro naši oblast, tedy i pro naše komunitní 

plánování. Zásadní pro cílovou skupinu je zajištění uspokojení jejich potřeb tak, aby 

mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. Pokud to však situace nedovoluje, jsou 

tyto osoby nuceny využít pobytových sociálních služeb. Je nezbytné podpořit také 

pečující osoby, např. pro případ, že nemohou dočasně tuto péči vykonávat, a také jim 

umožnit odpočinek od péče, dopřát prostor pro psychohygienu a vytvořit podmínky pro 

zachování jejich ekonomické aktivity. 

Z provedené analýzy potřeb uživatelů vyplynulo, že pro osoby se zdravotním 

postižením chybí sociální rehabilitace, denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, 

chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem.  

Priority: 

• Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

• Podpora pečujících osob  

• Podpora ambulantních sociálních služeb  

• Podpora pobytových sociálních služeb 

• Podpora aktivního života 
 

1.1. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zvýšení kapacit terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Cíl: Rozšíření služeb pečovatelské služby na celodenní provoz 

Cíl: Zvýšení kapacity pečovatelské služby 

Cíl: Zvýšení kapacity osobní asistence  

Cíl: Zvýšení kapacity rané péče 

Cíl: Zvýšení kapacity sociální rehabilitace 

Cíl: Podpora sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Cíl: Zajištění dostupnosti kompenzačních pomůcek 

Cíl: Rozvoj terénní hospicové péče 

Cíl: Zřízení Senior taxi – doprovázení k lékaři 

1.2. Podpora pečujících osob  

Opatření: Posílení schopnosti poskytovat péči 
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Cíl: Realizace vzdělávacích programů 

1.3. Podpora ambulantních sociálních služeb  

Bez konkrétních opatření na období 2020 - 2022 

1.4. Podpora pobytových sociálních služeb 

Opatření: Zvýšení kapacit pobytových sociálních služeb 

Cíl: Vytvoření chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

Cíl: Zřízení či rozšíření kapacity odlehčovací služeb pro seniory a OZP  

Cíl: Zvýšení počtu lůžek v pobytových službách pro seniory a OZP 

1.5. Podpora aktivního života seniorů a OZP 

Opatření: Fungující klubová činnost 

Opatření: Možnost aktivního zapojení do společenského života 

Opatření: Podpora volnočasových aktivit 
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2. Cílová skupina „Rodiny s dětmi“ 

Celospolečenský pokles tradičních a morálních hodnot se promítl také do života 

rodiny. Nestabilní rodinné zázemí může mít negativní vliv na vývoj dítěte i celé rodiny. 

Rodiny s dětmi se mohou dostat do problémů spojených s řešením výchovných 

a duševních problémů dětí, dlouhodobých konfliktních situací v rodině, sociálních, 

finančních a bytových krizí. Nelze opomenout význam prevence spočívající 

v poskytování poradenství v oblasti finanční, právní, sociální, psychologické, ale třeba 

i co se týká smysluplného trávení volného času. 

Priority: 

• Podpora ambulantních sociálních služeb  

• Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

• Podpora osob pečujících o děti 
 

2.1. Podpora ambulantních sociálních služeb  

Bez konkrétních opatření na období 2020 - 2022 

2.2. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Bez konkrétních opatření na období 2020 - 2022 

2.3. Podpora osob pečujících o děti 

Opatření: Posílení schopnosti rodičovských kompetencí 

Cíl: Realizace vzdělávacích programů 

Opatření: Podpora volnočasových aktivit 
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3. Cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Dle zákona o sociálních službách je sociální začleňování proces, který zajišťuje, že 

osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí 

a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního 

i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován 

za běžný. 

Většina těchto osob se často potýká s celým komplexem problémů. Mohou sem patřit 

problémy se zajištěním podmínek pro osobní hygienu, dočasného bydlení, se 

získáváním sociálních a pracovních návyků, se závislostmi, s absencí rodinného 

zázemí, se špatným zdravotním stavem a s dluhy. Problémem někdy nastává i při 

osamostatňování osob do 26 let, které opouští pěstounskou péči nebo ústavní zařízení 

z důvodu zletilosti.  

Priority: 

• Podpora ambulantních sociálních služeb  

• Podpora pobytových sociálních služeb 

• Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

 

3.1. Podpora ambulantních sociálních služeb  

Bez konkrétních opatření na období 2020 - 2022 

3.2. Podpora pobytových sociálních služeb 

Bez konkrétních opatření na období 2020 - 2022 

3.3. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zajištění včasné podpory terénní sociální službou 

Cíl: Rozšíření cílové skupiny sociální služby Krizová pomoc 
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4. Společné priority 

Z provedených analýz vyplývá, že síť poskytovatelů s jejich sociálními službami je 

pestrá a pokrývá většinu potřeb cílových skupin na dotčeném území. Sociální služby, 

které nejsou aktuálně dostupné přímo v ORP Vizovice, mohou občané využít 

v přilehlých okresních městech, konkrétně ve Zlíně a ve Vsetíně. Ukazuje se, že 

informovanost o všech těchto sociálních službách není mezi obyvatelstvem 

dostatečná. Pro zvýšení efektivní informovanosti byly vytvořeny katalogy, letáčky 

a webové stránky poskytovatelů sociálních služeb.  

Díky komunitnímu plánování se podařilo propojit poskytovatele sociálních služeb 

a podpořit jejich vzájemné sdílení zkušeností. K tvorbě střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb přispěly také vytvořené analýzy. Protože potřeby cílových skupin se 

neustále mění, je nutné je pravidelně mapovat a aktualizovat.   

Priority: 

• Informovanost a osvěta 

• Koordinace a spolupráce sociálních a souvisejících služeb 

• Mapování potřeb občanů 

• Systémová podpora sociálních služeb 

 

4.1. Informovanost a osvěta 

Opatření: Podpora efektivní informovanosti občanů 

Cíl: Realizace osvětově informačních aktivit, zlepšení povědomí o službách 

Cíl: Aktualizování katalogu sociálních služeb, elektronické databáze a letáku 

Cíl: Informování ve zpravodajích obcí ORP Vizovice 

Cíl: Animace území, PR, multidisciplinární setkávání, zainteresovanost dalších 

odborníků (pediatrů a učitelů) 

4.2. Koordinace a spolupráce sociálních a souvisejících služeb 

Opatření: Realizace společných programů a aktivity bez specifikace cílových skupin 

Cíl: Podpora komunitního života 

Cíl: Zřízení a provozování komunitních, rodinných a obecních center 

Opatření: Podpora dobrovolnictví 

Cíl: Rozvoj zapojení dobrovolníků do podpory uživatelů sociálních a souvisejících 

služeb 

Cíl: Zřízení dobrovolnického centra 

Opatření: Řešení společných témat 

Cíl: Mezioborová spolupráce - propojování resortů, případové konference 
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4.3. Mapování potřeb občanů 

Opatření: Zpracování analýzy potřebnosti sociálních služeb ORP Vizovice 

Cíl: Zpracování analýz potřebnosti sociálních služeb jednotlivých cílových skupin 

Opatření: Aktualizace KPSS ORP Vizovice 

Cíl: Aktualizace strategického dokumentu i akčního plánu 

4.4. Systémová podpora sociálních služeb 

Opatření: Nastavení systému podpory sociálních služeb ze strany samosprávných 

územních celků 

Cíl: Funkční systém spolufinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů 
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3. Akční plán rozvoje sociálních služeb 
S cílem vyhodnotit současný stav a úroveň poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové 

skupiny, vypracovaly a nadefinovaly pracovní skupiny a oslovení poskytovatelé 

sociálních služeb následující vhodné konkrétní aktivity. 

 

1. Rozvoj sociálních služeb v ORP Vizovice dle potřebnosti 

1.1.1. Krizová pomoc 

Navázáno na prioritu  3.3. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zajištění včasné podpory terénní sociální službou 

Cíl: Rozšíření cílové skupiny sociální služby Krizová pomoc 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Absence sociální služby poskytující krizovou intervenci pro jinou 
cílovou skupinu než jsou rodiny s dětmi 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Podání rozvojového záměru služeb krizové pomoci na rok 2021 

Cílová skupina 
opatření: 

Osoby v krizi bez omezení věku 

Výstupy opatření: Fungující sociální služba poskytující krizovou intervenci osobám 
v krizi 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Včasná a dostupná podpora osob v krizi v jejich přirozeném 
prostředí 

 

Realizátoři opatření Dětské centrum Zlín 

Partneři opatření Město Vizovice a obce ORP Vizovice 

Harmonogram 2019 - 2020 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočet obcí ORP Vizovice 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Zlínský kraj 
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1.1.2. Asistované kontakty 

Navázáno na prioritu  2.1. Podpora ambulantních sociálních služeb 

2.2. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Jsou případy, kdy dítě navazuje kontakt s druhým rodičem. Je 
potřeba, aby tento kontakt probíhal pod dohledem odborného 
pracovníka. Tento asistovaný kontakt by měl probíhat terénně 
i ambulantně. 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Zajištění bezpečného kontaktu dítěte s rodičem, či jinou blízkou 
osobou 

Cílová skupina 
opatření: 

Rodiny s dětmi 

Výstupy opatření: Fungující sociální služba poskytující asistované kontakty rodinám 
s dětmi 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zvýšení kompetencí a komunikačních dovedností rodičů a blízkých 
osob 

Realizátoři opatření Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, případně další 
poskytovatelé sociálních či návazných služeb 

Partneři opatření Sociální odbor města Vizovice 

Harmonogram 2020 - 2025 

Předpokládané náklady Výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočet obcí ORP Vizovice 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Zlínský kraj 
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1.1.3.  Pečovatelská služba 

Navázáno na prioritu  1.1. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zvýšení kapacit terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Cíl: Rozšíření služeb pečovatelské služby na celodenní provoz 

Cíl: Zvýšení kapacity pečovatelské služby 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Na území ORP Vizovice se ukazuje potřeba navýšení pečovatelské 
služby (PS). Stávající PS nezajistí pokrytí celého regionu v situaci, 
kdy se prodlužuje délka dožití, snižuje se počet dětí ochotných 
pečovat o rodiče, přibývá potřebných. Rodiny nemají vždy možnost 
se o své rodinné příslušníky postarat. Díky větší možnosti pro 
občany využívat pečovatelské služby se zvýší komfort rodin 
s potřebnými seniory, chronicky nemocnými a zdravotně 
postiženými a současně se sníží počet žádosti na aktuálně 
poddimenzované a přitom finančně nákladnější pobytové služby.  

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Ve spolupráci s obcí Jasenná, v připravovaném komunitním 
centru, vznikne zázemí pro PS. Proběhne nábor pracovníků. 
S ohledem na naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti lze 
předpokládat rychlý rozběh kvalitně poskytované služby. 

Cílová skupina 
opatření: 

Obyvatelé ORP Vizovice 

Výstupy opatření: Zařazení do sítě SSL ZK. Vznik detašovaného pracoviště 
pečovatelské služby v Jasenné. Nábor odborných pracovníků - 3,5 
úvazků. Rozběh služby - provozní doba 7 – 20 h. + víkendy 
a svátky. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zvýší se komfort rodin s potřebnými seniory i zdravotně a chronicky 
nemocnými a sníží se také jejich finanční zatížení (PS je levnější 
než pobyt v DpS). Sníží se tlak na pobytové služby. Díky pomoci 
PS budou moci obyvatelé ORP Vizovice co nejdéle zůstat ve svých 
domovech. Zvýší se kapacita stávajících služeb, která je 
v současnosti nedostačující. 

 

Realizátoři opatření Obec Jasenná, Diakonie Vsetín 

Partneři opatření Zlínský kraj, obce ORP Vizovice 

Harmonogram 2021 

Předpokládané náklady 2 252 000 Kč/rok  

Možné zdroje 
financování 

MPSV, obce ORP Vizovice, Zlínský kraj, uživatelé služeb 
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1.1.4. Odlehčovací služba 

Navázáno na prioritu  1.4. Podpora pobytových sociálních služeb 

Opatření: Zvýšení kapacit pobytových sociálních služeb 

Cíl: Zřízení či rozšíření kapacity odlehčovací služeb pro seniory a OZP  

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Území ORP Vizovice není dostatečně pokryto terénní odlehčovací 
službou a potřebnost této služby výrazně narůstá. Rodiny chtějí 
doma o své blízké pečovat, ale bez pomoci terénních služeb je to 
vysilující a často nemožné. Díky větší možnosti pro občany 
využívat terénní odlehčovací služby a odlehčit tak pečujícím, se 
sníží zátěž pečujících i množství žádosti na pobytové služby.  

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Ve spolupráci s obcí Jasenná, v připravovaném komunitním 
centru, vznikne zázemí pro terénní služby. Po výběru pracovníků 
lze předpokládat rychlý rozběh kvalitně poskytované odlehčovací 
služby s ohledem na naše bohaté zkušenosti v této oblasti. 

Cílová skupina 
opatření: 

Obyvatelé ORP Vizovice 

Výstupy opatření: Zařazení do sítě SSL ZK. Vznik detašovaného pracoviště 
odlehčovací služby se zázemím v Jasenné. Nábor nových 
pracovníků – 2,8 úvazku – pracovní doba všední dny. Rozběh 
služby. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Sníží se tlak na pobytové služby. Díky pomoci OS budou moci 
obyvatelé ORP Vizovice co nejdéle zůstat ve svých domovech. 
Zvýší se nabízená kapacita služeb, která je v současnosti naprosto 
nedostatečná. Cílovou skupinou budou osoby se zdravotním 
postižením, s chronickým onemocněním od 19 let a senioři. 

 

Realizátoři opatření Obec Jasenná, Diakonie Vsetín 

Partneři opatření Zlínský kraj, obce ORP Vizovice 

Harmonogram 2021 

Předpokládané náklady 1 982 000,- Kč 

Možné zdroje 
financování 

MPSV, obce ORP Vizovice, Zlínský kraj, uživatelé služby 
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1.1.5.  Raná péče 

Navázáno na prioritu  1.1. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zvýšení kapacit terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Cíl: Zvýšení kapacity rané péče 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

O služby Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. je dlouhodobý 
zájem.  
Raná péče patří mezi preventivní sociální služby, tzn. že služba 
předchází prohlubování problémů, které cílovou skupinu mohou 
potkat. Každoročně o službu požádá cca 40 - 50 rodin s dítětem se 
zdravotním postižením.  
Navýšením kapacity EDUCA by se situace zlepšila. Organizace by 
měla volnou kapacitu pro nové rodiny, které by mohly získat pomoc 
a podporu co nejdříve. 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Navýšení úvazku pracovníka v přímé péči  

Cílová skupina 
opatření: 

Rodiny s dětmi se zdravotním postižením  

Výstupy opatření: Rozšíření kapacity služby organizace 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Poskytnutí služby raná péče většímu počtu rodin s dětmi se 
zdravotním postižením 

 

Realizátoři opatření Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. 

Partneři opatření  

Harmonogram 2021-2022 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

MPSV 
Zlínský kraj 
Město Vizovice 
Města a obce ORP Vizovice 
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1.1.6.  Sociální rehabilitace 

Navázáno na prioritu  1.1. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Opatření: Zvýšení kapacit terénních sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 

Cíl: Zvýšení kapacity sociální rehabilitace 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Zájem o služby sociální rehabilitace spol. Tyfloservis, o.p.s. stále 
stoupá, stoupá i náročnost činností SR, především z hlediska 
udržení kvality poskytovaných služeb SR, např. dlouhé čekací lhůty 
nejsou vhodné pro osoby s těžkým zrakovým postižením, které 
právě přicházejí o zrak a není namístě, aby čekaly 3-4 měsíce 
na poskytnutí jednorázové ambulantní služby a dále lhůty až 
7 měsíců u dlouhodobých terénních kurzů sociální rehabilitace - 
například prostorové orientace. Z tohoto důvodu je nutné navýšení 
počtu pracovníků a přepočteného úvazku.  

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Ověření potřebnosti opatření - již proběhlo 
Zaškolení a dovzdělání nového pracovníka 2019 
Zapracovávání nového pracovníka (2019-2020) 
a získání zdrojů na dofinancování jeho úvazku 

Cílová skupina 
opatření: 

osoby se zrakovým a kombinovaným postižením ve Zlínském kraji 
a také v ORP Vizovice 

Výstupy opatření: navýšení kvality i kvantitativních ukazatelů SR 
(zkrácení čekacích lhůt na služby) 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Udržení a zlepšování kvality poskytovaných služeb (i v krizových 
situacích u progrese zrakové vady) a zvýšení kapacity služby. 

 

Realizátoři opatření Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Zlín 

Partneři opatření Zlínský kraj a zainteresované  obce (ORP) ve Zlínském kraji, MPSV 

Harmonogram 2019 - již probíhá (nebylo možné prodlužovat stav popsaný výše 
i z důvodu potřebného dlouhodobého zaškolování nového 
pracovníka).  
Pozn.: nyní dofinancováváme navýšení úvazku a zaškolování 
nového pracovníka z vlast. zdrojů a zdrojů nadací 
 
2019 - 2020 Zaškolení a dovzdělání nového pracovníka, 
zapracovávání nového pracovníka  
(a získání zdrojů na dofinancování jeho úvazku)  

Předpokládané náklady Celoroční rozpočet služby 1.400.000,- Kč (včetně navýšení 
o 250.000,- Kč , týkajícího se navýšení úvazků na 2,0 - částky jsou 
platné na provoz služby pro celý Zlínský kraj, ne jen ORP) 

Možné zdroje 
financování 

Individuální projekt Zl. kraje (období 2020-2021) dále MPSV, Zlínský 
kraj a obce ve Zlínském kraji 
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2. Udržení a podpora stávajících sociálních služeb 

Navázáno na prioritu  1.1. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

1.3. Podpora ambulantních sociálních služeb 

1.4. Podpora pobytových sociálních služeb 

2.1. Podpora ambulantních služeb 

2.2. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

3.1. Podpora ambulantních sociálních služeb 

3.2. Podpora pobytových sociálních služeb 

3.3. Podpora sociálních služeb v přirozeném prostředí 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Z jednání PS bylo zjištěno, že je potřeba udržet stávající sociální 
služby 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Podpora stávající sítě sociálních služeb 

Cílová skupina 
opatření: 

Uživatelé sociálních služeb 

Výstupy opatření: Podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zkvalitnění života obyvatel ORP Vizovice 

 

Realizátoři opatření Poskytovatelé 

Partneři opatření Obce ORP 

Harmonogram 2020 – 2025 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty obcí, MPSV, ZK 

 

  



 

18 
 

3. Podpora komunitního života 

Navázáno na prioritu  4.2. Koordinace a spolupráce sociálních a 

souvisejících služeb 

Opatření: Realizace společných programů a aktivity bez specifikace cílových skupin 

Cíl: Podpora komunitního života 

Cíl: Zřízení a provozování komunitních, rodinných a obecních center 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Soudržnost komunit, podpora sociálně slabších, vzájemná pomoc 
a společenské aktivity jsou v současné době ohroženy změnami 
životního stylu. Ve všech obcích regionu hrozí, že se bude 
vyrovnávat poměr osob seniorského věku s počtem osob 
v produktivním věku, že mladí lidé, kteří by mohli být přínosem 
pro obec či region, se odstěhují. Abychom tomuto trendu čelili, je 
třeba podporovat prorodinné aktivity a činit obce v regionu 
přátelskými vůči rodinám. 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Zřízení a provozování komunitních, rodinných a obecních center.  
Podpora komunitního života. 

Cílová skupina 
opatření: 

Občané ORP Vizovice 

Výstupy opatření: Fungující komunitní, rodinná a obecní centra. 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zkvalitnění života obyvatel ORP Vizovice 

 

Realizátoři opatření Obce ORP 

Partneři opatření Sociální služby, neziskové organizace 

Harmonogram 2020-2025 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty obcí, IROP 
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4. Mapování potřeb občanů 

4.1.1. Zpracování analýzy potřebnosti sociálních 

služeb ORP Vizovice 

Navázáno na prioritu  4.3. Mapování potřeb občanů 

Opatření: Zpracování analýzy potřebnosti sociálních služeb ORP Vizovice 

Cíl: Zpracování analýz potřebnosti sociálních služeb jednotlivých cílových skupin 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

V návaznosti na zpracované analýzy z roku 2018 bude potřeba 
v roce 2022 provést aktualizaci analýzy potřeb 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

- analýza potřebnosti sociálních služeb pro seniory 
- analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením 
- analýza potřebnosti sociálních služeb pro rodiny s dětmi 
- analýza potřebnosti sociálních služeb pro osoby ohrožené 
sociálním vyloučením 

Cílová skupina 
opatření: 

Obyvatelé ORP Vizovice 

Výstupy opatření: Písemně zpracované 4 dokumenty dle jednotlivých cílových skupin 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Tvorba podkladu pro nastavení funkční sítě sociálních služeb 
Zjištění aktuálních potřeb obyvatel 

 

Realizátoři opatření Sociální odbor města Vizovice 
Obecní úřady obcí ORP Vizovice 

Partneři opatření Město Vizovice a obce ORP Vizovice 

Harmonogram 2021-2022 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočet obcí ORP Vizovice 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
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4.1.2. Aktualizace KPSS ORP Vizovice 

Navázáno na prioritu  4.3. Mapování potřeb občanů 

Opatření: Aktualizace KPSS ORP Vizovice 

Cíl: Aktualizace strategického dokumentu i akčního plánu 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Realizace projektu tvorby Komunitního plánu sociálních služeb 
na Vizovicku a Slušovicku se velmi osvědčila. Vznikla potřeba 
pokračovat s aktualizací plánu i do dalších let. 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Aktualizace akčních plánů – každé 2 roky, nebo dle potřebnosti, 
zapojení i starostů, svolání PS, vše před hodnocením rozvojových 
plánů, setkávání soc. služeb a starostů  

Cílová skupina 
opatření: 

Obyvatelé ORP Vizovice 

Výstupy opatření: KPSS 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Zlepšení kvality života obyvatel ORP Vizovice 
Tvorba efektivní sítě sociálních služeb  

 

Realizátoři opatření Sociální odbor města Vizovice 

Partneři opatření Obecní úřady obcí ORP Vizovice 
MAS Vizovicko a Slušovicko 

Harmonogram 2023-2025 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočet obcí ORP Vizovice 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
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5. Podpora efektivní informovanosti občanů 

Navázáno na prioritu  4.1. Informovanost a osvěta 

Opatření: Podpora efektivní informovanosti občanů 

Cíl: Realizace osvětově informačních aktivit, zlepšení povědomí o službách 

Cíl: Aktualizování katalogu sociálních služeb, elektronické databáze a letáku 

Cíl: Informování ve zpravodajích obcí ORP Vizovice 

Cíl: Animace území, PR, multidisciplinární setkávání, zainteresovanost dalších 

odborníků (pediatrů a učitelů) 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Obyvatelé nemají souhrnné a srozumitelné informace na jednom 
místě, informace jsou dostupné na sociálním odboru případně 
u jednotlivých poskytovatelů 

Klíčové plánované 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Oslovení poskytovatelů, zmapování služeb, tvorba materiálů,  
Efektivní distribuce (lékař, škola… ) 
Proškolení sociálních služeb v jejich propagaci 

Cílová skupina 
opatření: 

Obyvatelé ORP Vizovice 

Výstupy opatření: - leták, brožura, web 
- obecní zpravodaje 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Dostupnější a systematičtější informovanost 

 

Realizátoři opatření MAS VaS 

Partneři opatření Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, obce ORP 

Harmonogram 2020 - 2025 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty obcí, poskytovatelů 
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6. Podpora mezioborové spolupráce 

Navázáno na prioritu  4.2. Koordinace a spolupráce sociálních a souvisejících 
služeb 

Opatření: Řešení společných témat 

Cíl: Mezioborová spolupráce - propojování resortů, případové konference 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

V minulých letech probíhala mezioborová setkání v rámci projektu 
Síťování, která byla zaměřená pouze na ohrožené rodiny s dětmi. 
K zajištění efektivní podpory je vhodné pokračovat v mezioborové 
spolupráci napříč cílovými skupinami. 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Společné setkávání odborníků 

Cílová skupina 
opatření: 

Odborníci a uživatelé sociálních služeb 

Výstupy opatření: Předání informací, navázání kontaktů 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Efektivní podpora uživatelů sociálních služeb 

 

Realizátoři opatření Sociální odbor města Vizovice 

Partneři opatření Odborníci napříč rezorty 

Harmonogram 2020 - 2025 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty obcí, MPSV, OPZ 
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7. Nastavení systému podpory sociálních služeb ze strany 

samosprávných územních celků  

Navázáno na prioritu  4.4. Systémová podpora sociálních služeb 

Opatření: Nastavení systému podpory sociálních služeb ze strany samosprávných 

územních celků 

Cíl: Funkční systém spolufinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů 

Popis současného 
stavu a zdůvodnění 
potřebnosti: 

Obce nesystémově podporují sociální služby ze svých rozpočtů, 
zároveň poskytovatelé sociálních služeb se potýkají 
s administrativní zátěží k získávání financí od jednotlivých obcí 

Klíčové plánování 
aktivity, z nichž se 
opatření skládá: 

Informování zastupitelů obcí, podpora a nastavení systému 
spolufinancování sociálních služeb 

Cílová skupina 
opatření: 

Poskytovatelé sociálních služeb, samospráva obcí ORP Vizovice 

Výstupy opatření: Funkční systém spolufinancování 

Dopad na cílovou 
skupinu: 

Stabilizace sítě poskytovatelů sociálních služeb  

 

Realizátoři opatření Město Vizovice a obce ORP Vizovice 

Partneři opatření Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 2020-2021 

Předpokládané náklady výše dle rozsahu podpory z dotačních titulů daných subjektů 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty obcí ORP Vizovice 
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4. Závěr 
Předkládaný Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Vizovice 2020 - 2022 byl 

vypracován na základě podmětů jednotlivých Pracovních skupin a následného 

konsenzu Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb (KPSS).  

 


