Vyhodnocení
Plánu rozvoje sociálních
sluţeb pro Hodonín a
spádové obce
za rok 2009

Městský úřad Hodonín
Odbor sociálních sluţeb

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

Obsah:

Průřezové priority

4

Oblast péče o seniory

8

Oblast péče o těžce zdravotně postižené

17

Oblast péče o rodinu, děti a mládež

21

Oblast péče o nepřizpůsobené a vyžadující zvláštní péči

25

2

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

Vize Plánu rozvoje sociálních sluţeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010:

Dosáhneme vytvoření sociální sítě, která bude reagovat na potřeby
občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.

Stav sociálních sluţeb na Hodonínsku v roce 2009
 26 fungujících registrovaných sociálních sluţeb sídlících v Hodoníně a
spádových obcích
 další (zatím) neregistrovaní poskytovatelé působící v sociální oblasti
 poskytovatelé sídlící mimo Hodonínsko, v jednotlivých případech poskytující
sluţby klientům na území ORP Hodonín

Sociální sluţby na Hodonínsku v roce 2009

2

9
Sociální poradenství
Sociální péče
Sociální prevence

15
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Průřezové priority
Priorita č. 1 Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
Opatření 1.1 Vydání katalogu sluţeb v sociální sféře pro oblast Hodonínsko a
tvorba samostatných internetových stránek o KPSS a sociálních sluţbách
Realizátoři a partneři: Město Hodonín, představitelé spádových obcí, organizace
působící v sociální oblasti
Popis opatření:
Poţadavek po sjednocení informací o sluţbách, které působí v Hodoníně a
spádových obcích se objevuje mezi uţivateli a poskytovateli sociálních sluţeb jiţ
velmi dlouhou dobu. Zatímco město Hodonín tyto sluţby jiţ zmapovalo, spádovým
obcím ucelené informace o této sféře chybí. I kdyţ je převáţná část poskytovatelů
sociálních sluţeb soustředěna v Hodoníně a je tudíţ zakotvena v původním
katalogu, nelze opomíjet ani další organizace (převáţně dobrovolnické a
neziskového charakteru), které na území působí (např. kluby důchodců, svazy
zdravotně postiţených apod.). Toto sjednocení informací o nabídce sluţeb by mělo
pomoci i k lepší informovanosti pěedstavitelů obcí a také obvodních lékařů, kteří by
mohli informace předávat potencionálním uţivatelům sociálních sluţeb a dalším
potřebným.
V polovině roku 2009 byly spuštěny webové stránky komunitního plánování
sociálních sluţeb na Hodonínsku, kde mohou návštěvníci nalézt všechny důleţité
dokumenty související s KPSS (původní i aktuální komunitní plán, původní i aktuální
katalog sociálních sluţeb, vyhodnocení plánu za jednotlivé roky nebo třeba
bezbariérovou mapu Hodonína). Zároveň jsou na tomto webu zveřejňovány aktuální
informace týkající se financování nebo vzdělávání poskytovatelů sociálních sluţeb a
dalších neziskových organizací.
Stránky mají adresu www.kpss-hodonin.cz.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Příprava a vydání Katalogu sociálních sluţeb Hodonínska – 2008
Distribuce Katalogu sociálních sluţeb Hodonínska – od roku 2009
Příprava a spuštění webu KPSS - 2009
Kritéria hodnocení:
počet oslovených organizací 70 organizací
počet organizací uvedených v katalogu 67 organizací
počet výtisků 5000 ks
Finanční dopad:
Katalog sociálních sluţeb Hodonínska – cca 85 000 Kč
Webové stránky KPSS – cca 10 000 Kč
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Priorita č. 1 Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
Opatření 1.2 Zveřejňování informací o sociálních sluţbách v Hodonínských
listech, obecních zpravodajích
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu plánování soc. sluţeb, redakční rady,
redaktoři zpravodajů, organizace působící v sociální oblasti, uţivatelé sociálních
sluţeb
Popis opatření: Záměrem je přibliţovat sociální sluţby lidem a snaţit se o to, aby
se i sociální oblast stala běţně vnímanou a propagovanou oblastí stejně jako např.
volný čas nebo sport. Cílem není jenom pouhé strohé předávání informací o
sluţbách a konání akcí v sociální oblasti, ale také zprostředkování příběhu běţných
lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. V těchto příbězích by následoval i
výčet moţných variant řešení těchto situací, coţ muţe pozitivně směřovat další
osoby v podobné situaci.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Poskytovatelé sociálních sluţeb pravidelně přispívají svými články do Hodonínských
listů, ve kterých upozorňují na své sluţby, oznamují změny a zvou na své akce a
aktivity.
Pracovníci odboru sociálních sluţeb MěÚ Hodonín v Hodonínských listech
upozorňují na změny v legislativě související se sociálními sluţbami a výplatami
dávek. Pozornost je věnována také rodinné oblasti a dobrovolnictví.
Kritéria hodnocení:
Počet článků ze sociální oblasti v Hodonínských listech: 13
Finanční dopad: 0,- Kč

Priorita č. 1 Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
Opatření 1.3 Informace o sociálních sluţbách pres obvodní lékaře na obcích i
ve městě
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu plánování soc. sluţeb
Popis opatření:
Varianta o předávání informací o sociálních sluţbách prostřednictvím lékařů vyvstala
jako důleţité doporučení nejenom v průběhu analýzy potřeb uţivatelů sociálních
sluţeb, ale také tato připomínka zaznívala často v rámci setkávání pracovních
skupin od uţivatelů sociálních sluţeb. Zástupci poskytovatelů sociálních sluţeb by
tuto moţnost předávání informací rovněţ přivítali. Je však jasné, ţe lékaři tyto
informace mnohdy sami nemají a také jsou ve většině případů velmi zaneprázdněni,
proto jsme volili variantu, která by je příliš nezatíţila. Jedná se o předávání katalogu
o organizacích, které v sociální oblasti působí pacientům, kteří by toto informace
mohli zuţitkovat. Je však v tomto ohledu osobně na lékaře a zdravotní sestry
apelovat, aby se opatření neminulo účinkem.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
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Po vydání nového katalogu sociálních sluţeb na konci roku 2008 byl v první
polovině roku 2009 tento katalog distribuován do ordinací a čekáren hodonínských
praktických lékařů a také praktických lékařů ve spádových obcích ORP Hodonín.
Kritéria hodnocení:
Počet oslovených lékařů 28
počet lékařů ochotných ke spolupráci 28
počet rozdaných katalogů 1400
Finanční dopad: 0,- Kč

Priorita č. 1 Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
Opatření 1.4 Kampaň o problematice uţivatelů sociálních sluţeb
Realizátoři a partneři: Koordinátor procesu KPSS, členové pracovních skupin,
organizace působící v sociální oblasti, základní školy, představitelé měst a obcí
Popis opatření:
Osvěta v sociální oblasti je, i pres jisté pokroky v uplynulých letech, stále velmi
potřebná. Společnost podle některých vyjádření uţivatelů ještě není zcela
připravena vnímat a akceptovat problémy uţivatelů sociálních sluţeb. Jedním z
doporučení k diskuzi pracovních skupin byla moţnost uspořádat osvětovou kampaň,
která bude mít záţitkový charakter („jak se cítí postiţený“). Do této kampaně
předpokládáme aktivní zapojení představitelů mest a obcí, škol a organizací
působících v sociální oblasti. Kampaň však nebude zaměřena pouze na
problematiku uţivatelů, ale také bude slouţit k oslovení dobrovolníků, kteří by chtěli
působit v sociální oblasti.
Opatření splněno: NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2009 neprobíhala z kapacitních a časových důvodů ţádná samostatná
kampaň k problematice sociálních sluţeb a jejich uţivatelů.
Kritéria hodnocení:
----Finanční dopad: 0,- Kč

Priorita č. 1 Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
Opatření 1.5 Soustavné intenzivní vzdělávací aktivity pro rodinné příslušníky
dlouhodobě duševně nemocných
Realizátoři a partneři: Psychocentrum Domeček o.p.s.
Popis opatření:
Duševní onemocnění se kromě určitých symptomů projevuje také např. odchylkami
v oblasti citového proţívání, uvaţování a chování, a tyto sociální limity se odráţí
také ve vztahu k druhým lidem, a ke společnosti. Duševně nemocní lidé se mohou
projevovat hrubě rušivým chováním, jehoţ důsledky nakonec trpí sám jedinec, ale
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mimoto způsobuje potíţe především svému okolí. Důsledkem těchto odchylek
vyvstávají u duševně nemocných lidí často i problémy v podobě nezaměstnanosti,
vzniku bezdomovectví, společenské izolace apod. Záměrem tohoto opatření je
předat osobám blízkým informace o příčinách, ale i důsledcích a samotném průbehu
duševních onemocnění a předcházet tak alespoň částečně nedorozuměním a
konfliktům, které mohou vznikat.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V rámci práce s dlouhodobě duševně nemocných nabízí Psychocentrum Domeček
rodinám a blízkým poradenství a moţnost vzdělávacích aktivit v této oblasti.
Nezaznamenali jsme však hlubší zájem o spolupráci v této věci. Během Dnů Zdraví
2010 plánujeme realizovat seminář pro veřejnost na téma z této oblasti.
Kritéria hodnocení:
Vzdělávací a poradenské aktivity v nabídce – ANO
Zájemci o tyto sluţby – zatím 0
Finanční dopad: ---
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Oblast péče o seniory
Priorita č.4 Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím
prostředí
Opatření 4.1 Zřízení centra denních sluţeb
Realizátoři a partneři: PS Homedica o.p.s.
Popis opatření:
Sluţbu bude poskytovat Pečovatelská sluţba Homedica o.p.s. v budově Domu s
pečovatelskou sluţbou osobám se sníţenou soběstačností, které mají zájem nejen
o zajištění pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí stravy, ale také o společenský
kontakt, účast v kulturních a společenských besedách, relaxace a sociálně
terapeutické činnosti.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Zřízení centra denních sluţeb se vzhledem k problematické situaci ve financování
sociálních sluţeb hodně pozdrţelo, nicméně od jeho zřízení společnost
Pečovatelská sluţba Homedica, o.p.s. neupustila. V roce 2010 chce zaţádat o jeho
registraci. Centrum z části jiţ funguje, pro seniory se pořádají pravidelně přednášky
na témata, která jsou pro ně aktuální a probíhají také akce v rámci Dnů zdraví a Dnů
pro seniory. Rovněţ výdej jídla a jídelna pro seniory a zdravotně hendikepované
funguje jiţ třetím rokem. Centrum denních sluţeb bude vybudováno v Domě
s pečovatelskou sluţbou na ulici Polní, pokud se společnosti PS Homedica v rámci
grantového řízení podaří sehnat finanční prostředky.
Byly realizovány besedy s tématy „Ţivotospráva v závislosti na neurologickém
onemocnění“ (ve spolupráci s Parkinson Slovácko) a „Jak ţít bezpečněji“, dále Den
otevřených dveří (měření tlaku, cholesterolu a glykemie zdarma), průběţně se
poskytují masáţe a pedikúry.
Kritéria hodnocení:
Počet vydaných obědů 2009: 4 502 (rok 2008 - 3 826)
Počet besed a dalších jednorázových akcí: 3
Počet klientů sluţeb (masáţe, pedikúry): 8
Finanční dopad:
56 966,- Kč
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Priorita č.4 Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím
prostředí
Opatření 4.2 Zvýšení dostupnosti a kapacity pečovatelských sluţeb ve
spádových obcích
Realizátoři a partneři: Představitelé spádových obcí, Poskytovatelé pečovatelských
sluţeb
Popis opatření:
Pečovatelské sluţby zajišťují komplexní péci starým a zdravotně postiţeným
občanům s omezenou soběstačností, kteří setrvávají v domácím prostředí. Jak se
ukázalo v průběhu výzkumu prováděného v okolních spádových obcích, jsou
(zvláště v těchto obcích) určité mezery v dostupnosti poskytování pečovatelských
sluţeb. Naším záměrem je tyto mezery přesně zmapovat (zjistit poptávku po
konkrétní sluţbě poskytované v rámci PS) a vést jednání směřující k vyplnění těchto
nepokrytých míst.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Obce, kde PS Homedica poskytuje sluţby na základě smlouvy s obcí: Hodonín,
Dubňany, Mikulčice, Starý Podvorov ( 4)
Obce, kde PS Homedica poskytuje sluţby bez smlouvy s obcí: Rohatec, Luţice,
Prušánky (3)
Obce, kde Oblastní charita Hodonín poskytuje sluţby na základě smlouvy s
obcí: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Mutěnice, Ratíškovice
Obce, kde Oblastní charita Hodonín poskytuje sluţby bez smlouvy s obcí:
Karlín
Kritéria hodnocení:
PS Homedica:
Počet měst a obcí, ve kterých PS Homedica poskytuje sluţby: 7
2008 –počet hodin poskytnuté přímé péče 9 780,92
2009 –počet hodin poskytnuté přímé péče 12 778,46
Oblastní charita Hodonín:
Počet měst a obcí, ve kterých Oblastní Charita Hodonín poskytuje sluţby: 5
2008 – počet uzavřených smluv 242
2009 – počet uzavřených smluv 363
Finanční dopad:
PS Homedica:
5 502 899,Oblastní Charita Hodonín:
Provoz pečovatelské sluţby Ratíškovice 1.179. 615,- Kč
Provoz pečovatelské sluţby Mutěnice 2.595.923,- Kč
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Priorita č.4 Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím
prostředí
Opatření 4.3 Zvýšení pocitu bezpečnosti seniorů
Realizátoři a partneři: Městská policie, Státní policie, Kluby důchodců, Svazy
důchodců, Město Hodonín
Popis opatření:
K častým připomínkám v oblasti péče o seniory patří (zaznívající zejména z řad
samotných seniorů) i bezpečnost seniorů. Bezpečností přitom není myšlena jen
prevence kriminality páchané na seniorech (např. besedy se seniory), ale také
zajišťování okamţité péče v případě nouze (např. u osaměle ţijících seniorů). Naším
záměrem v této oblasti je ve spolupráci s městskou policií a státní policií a dalšími
organizacemi uspořádat několik besed pro seniory, které budou zaměřeny na
informovanost starších osob o rizicích spojených s jejich věkem. Pochůzky stráţníků
Městské policie budou v podvečerních hodinách více směřovány do okolí domu
s pečovatelskou sluţbou. Dále plánujeme zahájit jednání o moţnostech zavedení
tísňové sluţby pro seniory a osoby zdravotně postiţené.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Preventivně informační skupina Policie ČR v Hodoníně v letošním roce uspořádala
jednu besedu se seniory pro klub důchodců v Rohatci. V loňském a letošním roce
reailzovala preventivní projekt pro seniory s názvem " Bezpečné stáří našich
seniorů". Jedná se o dopisy, které jsou určeny přímo seniorům a informují je o tom,
jak se nestát obětí trestné činnosti a distribuovány byly například na kulturně
společenské akci Den seniorů (01.10.2009). Byly čtyři etapy tohoto projektu, celkově
PIS Policie ČR získala na tyto aktivity celkem 100 tisíc korun a natisklo se 15 tisíc
dopisů. Ty byly a jsou doručovány seniorům v těchto městech a obcích:
Hodonín + tyto obce v její působnosti - Petrov, Mutěnice, Rohatec, Josefov,
Prušánky, Dolní Bojanovice. Rozvoz není do této chvíle ještě ukončen a distribuce
bude probíhat i v dalších obcích.
Obce, které nemohou poskytnout finanční prostředky na tisk materiálů, získají od
PIS dopis a kartu k otisknutí v místních zpravodajích. Měli by tak být o prevenci
informováni skoro všichni senioři na okrese Hodonín. PIS chce město Hodonín ještě
navíc ošetřit také otisknutím informací v Hodonínských listech. Dopisy se asi
nedostanou úplně ke kaţdému.
Zároveň za spolupráce Policie ČR a odboru školství Jihomoravského kraje proběhlo
v měsíci říjnu v Hodoníně školení tzv. kurýrů prevence z řad aktivních seniorů, kteří
po svém vyškolení mají za úkol šířit mezi svými vrstevníky informace o tom, jak se
nestát obětí trestné činnosti.
Městská policie Hodonín - v roce 2009 se uskutečnila jedna beseda pro seniory ze
strany městské policie. Městská policie dále také realizuje projekt "Signál v tísni"
určený pro samostatně ţijící seniory a zdravotně postiţené osoby.
Kritéria hodnocení:
Počet dopisů: 15 000
Počet uskutečněných besed celkem: 2 (Policie ČR + Městská policie Hodonín)
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Počet klientů projektu „Signál v tísni“: 3
Finanční dopad:
100 000 Kč (PIS Policie ČR Hodonín)
propagační materiály z rozpočtu Města Hodonína (Městská policie Hodonín) +
propagační materiály Policie ČR
Priorita č.4 Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím
prostředí
Opatření 4.4 Podpora a rozvoj vzdělávání seniorů prostřednictvím Univerzity
volného času a Univerzity třetího věku
Realizátoři a partneři: Město Hodonín a Evropský polytechnický institut s. r. o.
Popis opatření:
Vzdělání se stává klíčovým parametrem kvality ţivota jednotlivců i celé společnosti.
Univerzita volného času i univerzita třetího věku přispívají nejen ke zkvalitnění ţivota
seniorů, svým přínosem vzdělávacím, tak plní pro lidi této věkové kategorie také roli
společenskou a zároveň preventivní, protoţe posilují psychické a fyzické zdraví a
aktivitu.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Univerzita třetího věku:
Studium pro seniory - univerzita třetího věku, které začalo 2007, bylo úspěšně
zakončeno v červnu 2009. Studium, které zajišťuje Evropský polytechnický institut,
s.r.o., zahájilo 26 studentů a ukončilo 18 studentů. Závěrečné zkoušky spolu s
odevzdáním písemné práce proběhly 26.6.2009. V současné době se připravuje
další běh studia.
Obsahem vyučování je výuka angličtiny, informatika, psychologie, biologie člověka,
etika, pedagogika, právo, zdravý ţivotní styl a úvod do filozofie. Student absolvuje
všechny předměty. Semestr je vţdy ukončen pohovorem a vypracováním seminární
práce. Poplatek činí 100 Kč za jeden den (8 vyučovacích hodin), pokud se student
zúčastní studia.
Univerzita volného času:
Město Hodonín uspořádalo v rámci univerzity volného času v roce 2009 celkem 7
kurzů v první polovině roku a 6 kurzů v druhé polovině roku. Jednalo se o kurzy:
První kroky s počítačem a Internetem pro seniory, a pro mladší veřejnost, Počítač a
internet pro mírně pokročilé, Jednoduché vazby v domácím interiéru, Cvičení pro
zdraví, Aromaterapie. Počítačové kurzy jsou v rozsahu 20 hodin a nepočítačové
v rozsahu 16 hodin. Celkem je absolvovalo 184 posluchačů, z toho 145 (78,80%) ve
věku nad 50 let.
Město Hodonín poskytuje prostory pro výuku.
Kritéria hodnocení:
Počet otevřených kurzů
13 (univerzita volného času)
Počet přihlášených seniorů 145 osob starších 50 let (univerzita volného času)
Finanční dopad:
Univerzita volného času 2009 – 73.178,- Kč (hrazeno z účastnických poplatků)
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Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.1 Rozšíření kapacity sluţby Domov se zvláštním reţimem v
S-centru Hodonín, p.o. od roku 2008
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín, p.o.
Popis opatření:
S ohledem na zhoršující se zdravotní stav (fyzický i psychický) stávajících uţivatelů
sluţby Domov pro seniory i s ohledem na poptávku po této sluţbě, dojde k rozšíření
sluţby domov se zvláštním reţimem. Tato sluţba je poskytována seniorům, kteří
potřebují s ohledem na svůj zdravotní stav zvýšenou péči a specifický přístup
zajištěný odborně proškoleným personálem.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Od 1. ledna 2008 došlo ke změně kapacity v poskytovaných sluţbách - rozšíření
sluţby domova se zvláštním reţimem. Stávající kapacita představuje 72 lůţek.
Kritéria hodnocení: počet navýšených lůţek 38

Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.2 Zřízení odlehčovacích sluţeb do roku 2010
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín, p.o. , Domov pro seniory Baţantnice,
p.o.
Popis opatření:
Z analýz prováděných v rámci procesu KP vyplynuly poţadavky na zřízení lůţek
odlehčovacích sluţeb, coţ jsou krátkodobé pobyty určené pro seniory, kteří jsou
odkázáni na péči cizí osoby, a tato péče je jim poskytnuta v domácím prostředí.
Cílem odlehčovací sluţby je zajištění péče po dobu, kterou ošetřující osoba
potřebuje k nezbytnému odpočinku, lázeňské péci, trávení dovolené, či vyřizování
jiných osobních záleţitostí. Sluţba výrazně podporuje setrvávání seniorů v
přirozeném prostředí a mimo jiné podporuje i osoby pečující.
Zřízení této sluţby se týká obou pobytových zařízení (Domova pro seniory
Baţantnice (od r. 2010, S-centra Hodonín od r. 2009).
Opatření splněno: NESPLNĚNO, UPOUŠTÍ SE OD REALIZACE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Vzhledem k náročnosti této sluţby po organizační stránce za současného provozu
zařízení (dělení sluţeb, rozpočítávání dotací, plateb pojišťoven atd.) se zřízení této
sluţby odkládá.
Kritéria hodnocení: Vyuţití sluţby alespoň z 92%
Finanční dopad: 0,-
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Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.3 Zlepšení dostupnosti pobytových zařízení pro seniory
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Baţantnice
Popis opatření:
V rámci obou zařízení se projevily určité nedostatky v dostupnosti zařízení a tyto se
odráţejí v pocitech izolace seniorů, kteří v těchto pobytových zařízeních bydlí.
V rámci tohoto opatření by mělo dojít ke zintenzivnění jednání s městem ohledně
příjezdové komunikace a také apelování na firmu ČSAD Hodonín o úpravě
autobusových spojů.
Domov pro seniory Baţantnice se v roce 2007 transformoval z penzionu pro
důchodce v domov pro seniory a od tohoto data poskytuje sluţby seniorům s horší
soběstačností a např. omezenou pohyblivostí. Záměrem je tedy v rámci tohoto
zařízení vybudovat nový bezbariérový výtah a bezbariérové propojení budov.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
25. března 2009 proběhla schůzka týkající se příjezdové komunikace k S – centru
Hodonín, p. o. s představiteli města Hodonína. Nastínily se jednotlivé kroky, které
budou pro vyspravení příjezdové komunikace následovat. Bylo zde řešeno i
zajíţdění MHD a částečně vysvětlena niţší frekvence zajíţdění k S – centru.
V Domově pro seniory Baţantnice byl vybudován nový výtah a bezbariérové
propojení uvnitř budov.
Kritéria hodnocení:
Počet uskutečněných jednání či apelů: 1 jednání
Realizované úpravy, počet odstraněných bariér: vybudováno veřejné osvětlení na
přístupové cestě k S-centru, odstraněny 2 bariéry v DpS Baţantnice
Finanční dopad:
S-centrum: 0,DpS Baţantnice: 1 160 tis. Kč výtah, 260 tis. Kč bezbariérové propojení
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Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.4 Zlepšení prostředí a vybavení pobytových zařízení, rozšíření
doplňkových sluţeb
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Baţantnice
Popis opatření:
V S-centru se toto opatření týká především dovybavením pokojů drobným
inventářem, obnovou stávajícího technického zařízení, úpravou zahrady a
postupným nákupem uţších lůţek a polohovacích mechanických vozíků, které
vyřeší moţnost účasti kulturně-společenských akcí v zařízení imobilním uţivatelům
(čemuţ dosud bránila nevhodná šířka dveří a ochozů). Vzhledem k důleţitosti,
kterou přikládají uţivatelé stravě je záměrem S-centra umoţnit výběr ze tří jídel.
Domov pro seniory Baţantnice vnímá jako palčivý problém neexistenci venkovní
relaxační zóny, kterou by jejich uţivatelé mohli vyuţívat. Záměrem je tedy v roce
2009 vybudovat relaxační zónu na pozemku odkoupeném od Města Hodonína, který
se nachází v těsné blízkosti zařízení.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V květnu 2009 byl v S-centru rozšířen výběr ze tří jídel i na jednotlivá podlaţí
v zařízení (pro uţivatele stravující se na jednotlivých patrech), do té doby byla
moţnost výběru pouze v centrální jídelně.V září 2009 byla zbudována koupelna pro
uţivatele na 5 patře. V prosinci 2009 se nakupují dvě nová, polohovací lůţka.
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje byla DpS Baţantnice zaslána v červnu 2009
ţádost o nabytí pozemku do vlastnictví zřizovatele. Tato ţádost se projednává,
podle posledních informací postoupila na odbor majetkový.
Kritéria hodnocení:
Uskutečnění úprav (S-centrum) - ANO
Uskutečnění jednání – ano
Uskutečnění prodeje – prozatím ne
Finanční dopad:
zbudování koupelny na 5 NP:
150 000,- Kč
nákup dvou polohovacích lůţek:
80 000,- Kč
Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.5 Navýšení počtu zaměstnanců pobytových zařízení a jejich další
vzdělávání
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Baţantnice
Popis opatření:
Nárůst počtu zaměstnanců reflektuje v případě S-centra skutečnost, ţe
v pobytových zařízeních budou nadále umísťováni především uţivatelé závislí nebo
převáţně závislí na pomoci druhé osoby, kteří se o sebe sami nepostarají. Domov
pro seniory Baţantnice řeší nedostatek zaměstnanců především z důvodu
transformace tohoto zařízení z původního penzionu. Nelze ani zde opomíjet
vzdělávání zaměstnanců, protoţe spokojený a kvalifikovaný zaměstnanec, je
14
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důleţitým faktorem pro poskytování kvalitních sluţeb.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
S-centrum: Plánovaný nárůst zaměstnanců na rok 2009 byl jeden zaměstnanec
v přímé obsluţné péči, který byl skutečně přijat. K výraznějšímu zvyšování
zaměstnanců v S – centru Hodonín, p. o. docházelo v roce 2007 – 2008. Vzdělávání
zaměstnanců probíhá dle zákonných nařízení a dle plánu S – centra Hodonín, p. o.
DpS Baţantnice: Na rok 2009 plánovalo vedení DpS Baţantnice – po
přehodnocení skutečné potřeby - přijetí pouze jednoho zaměstnance, který byl od 1.
1. 2009 přijat. Stěţejní počet zaměstnanců – 12 – chce DpS Baţantnice přijmout
v roce 2010, pokud to finanční situaci dovolí. Přijetí těchto zaměstnanců je pro nás
zásadní a pokud by to nebylo moţné, obáváme se propadu kvality poskytované
sluţby.
V rámci projektu „Zkvalitňování sociálních sluţeb na Hodonínsku podporou vzdělání
poskytovatelů soc. sluţeb“, jehoţ realizátorem je Město Hodonín, probíhají v druhé
polovině roku 2009 a v první polovině roku 2010 pravidelné kurzy pro pracovníky
organizací poskytujících sociální sluţby kterého se účastní poskytovatelé
z Hodonínska včetně S-centra Hodonín a DpS Baţantnice.
Kritéria hodnocení:
Počet nově uzavřených pracovních smluv: 1 (S-centrum), 1 (DpS Baţantnice)
Finanční dopad:
S-centrum: 200 000,DpS Baţantnice: 180 000,-

Priorita č.5 Zkvalitňování pobytových sluţeb pro seniory
Opatření 5.6 Zapojení dobrovolníků do poskytování sluţeb v pobytových
zařízeních
Realizátoři a partneři: S-centrum Hodonín p.o., Domov pro seniory Baţantnice,
Město Hodonín (OSS) + NNO v sociální oblasti
Popis opatření:
V Hodoníně není organizace, která by se svou činností přímo zaměřovala na
poskytování dobrovolnických sluţeb. Záměrem tohoto opatření je vyhledávání osob,
které by do pobytových zařízení docházely pravidelně a pomáhaly uţivatelům
v kontaktu s přirozeným prostředím (doprovod na procházky, návštěvy kulturních a
společenských akcí mimo zařízení aj.), s kvalitním vyplněním volného času
osamělých a např. imobilních uţivatelů.
Plánujeme oslovit místní neziskové organizace, které mají blízko k sociální
problematice k moţnosti oslovování a motivování osob k dobrovolnictví, přiblíţení
způsobů poskytování dobrovolnických sluţeb, vedení evidence dobrovolníků,
uzavírání kontraktů s osobami, které budou mít zájem se do činnosti zapojit.
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Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2009 pokračovaly aktivity koordinátorů komunitního plánování sociálních
sluţeb týkající se rozšíření dobrovolnických aktivit v rámci sociálních sluţeb.
Proběhla zároveň schůzka se zdravotně sociální pracovnicí Nemocnice TGM
Hodonín p. Annou Buškovou, na které se jednalo o zapojení dobrovolníků v rámci
vhodných oddělení hodonínské nemocnice. Posláním těchto dobrovolníků by mělo
být vnášení do nemocnice více lidského kontaktu a posilovat duševní pohodu. Tak
můţe dobrovolník, člověk přicházející „ze zdravého světa“, pomoci naplnit
individuální potřeby pacientů a překlenout jejich náročné chvíle v nemocnici Hlavní
zásadou je vytvořit fungující systém, aby nenarušoval léčebný reţim a pomohl
vhodně doplnit práci odborného personálu. Během roku 2009 začali postupně
v Nemocnici TGM Hodonín působit 3 dobrovolníci, kteří pravidelně docházejí za
pacienty oddělení odborné ošetřovatelské péče (v rámci kterého jsou začleněna i
sociální lůţka) a dětského oddělení.
Zároveň proběhla schůzka s pracovnicí dobrovolnického centra Oblastní charity
Hodonín, která má akreditaci MVČR jako dobrovolnická vysílací organizace. Aktivity
tohoto dobrovolnického centra jsou však nyní zaměřeny především na jednorázové
aktivity v rámci Charity, jako je např. kaţdoroční Tříkrálová sbírka, nebo vagónové
sbírky šatstva a hygienických prostředků.
Téma dobrovolnictví bylo prezentováno i na kaţdoročním setkání zástupců
neziskových organizací s představiteli města, kde vystoupil ředitel Oblastní charity
Hodonín p. Václav Salajka a seznámil přítomné s dobrovolnickými činnostmi v rámci
Charity.
S-centrum spolupracuje se čtyřmi dobrovolníky. Všichni čtyři docházejí v roce 2009
pravidelně. Na jeden měsíc připadají v průměru 2 – 3 návštěvy.
V DpS Baţantnice vykonává v současné době dobrovolnou sluţbu jeden
dobrovolník. Nemocnice TGM Hodonín pracuje se 3 dobrovolníky.
Kritéria hodnocení:
Počet oslovených NNO: 1, Uzavřených dobrovolnických smluv: 8
Finanční dopad:
0,- Kč

16

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

Oblast péče o těžce zdravotně postižené
Priorita č.6 Podpora sociální integrace zdravotně postiţených
Opatření 6.1 Podpora odlehčovacích sluţeb pro zdravotně handicapované –
sluţeb osobní asistence, pečovatelských sluţeb pro zdravotně handicapované
Realizátoři a partneři: Centrum pro rodinu, Pečovatelská sluţba Homedica o.p.s.
Popis opatření:
Odlehčovací typy sluţeb jsou spíše neţ pro samotné zdravotně handicapované
osoby určeny rodinným příslušníkům a dalším osobám, kteří se o ně starají.
Poţadavek po takových sluţbách se objevil jiţ v minulých letech a byl stanoven jako
jedna z priorit jiţ v původním Komunitním plánu pro Hodonín. Na základě toho
vznikla nová sluţba osobní asistence, kterou od r. 2007 poskytuje Centrum pro
rodinu (pro zdravotně postiţené děti) a Pečovatelská sluţba Homedica o.p.s.
Záměrem je tyto sluţby podporovat a také je zkvalitňovat a rozšiřovat, neboť jednou
z připomínek uţivatelů při výzkumu je, ţe sluţba osobní asistence není dostatečně
rozšířená a poskytována na dostatečné úrovni. Pokud bude sluţba podporována, a
bude mít výhledy na fungování do budoucna, můţe se zkvalitňovat a mírně
rozšiřovat.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
CPR Hodonín: OA poskytujeme jako soustředěnou (pravidelnou) a to buď na plný
pracovní úvazek asistenta nebo jen na částečný nebo pak asistenci odlehčovací.
Našimi klienty jsou děti a mladí dospělí ve věku od 1 roku do 26 let. Asistenci
poskytujeme na celém území Hodonínska, máme klienty i z Kyjovska. Město Kyjov
projevilo v rámci Kom. plánování také spolupráci.
Co se týká úrovně OA - osobní asistenti jsou odborně vybaveni (mají povinný kurz
podle zákona a dále jsou naší organizací vzdělávání a procházejí pravidelnou
supervizí. Od uţivatelů dosud nebyla ţádná stíţnost na kvalitu sluţby.
Snaţíme se vyhovět kaţdé ţádosti o asistenci. Kritériem je finanční zajištění
asistence a také to, jestli klient spadá do cílové skupiny naší sluţby.
PS Homedica: V roce 2009 probíhalo další zvyšování kapacity osobní asistence,
rozšíření sluţby i do okolních obcí.
Kritéria hodnocení:
Počet uţivatelů sluţby: CPR: 9. PS Homedica: 13 (ve stejném období loňského
roku 6)
Počet úkonů osobní asistence: CPR: 7 asistencí denně, 2 občasně. PS Homedica:
3 754 hodin přímé péče
Finanční dopad:
CPR: Do letošního roku se zatím vţdy podařilo CPR finančně sluţbu zajistit, na
financování se pravidelně podílí MPSV, uţivatelé, nadace, Město Hodonín, městské
17

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

a obecní úřady dalších obcí, problémem je financování z kraje. Vzhledem k nízkému
ročnímu rozpočtu se v roce 2008 sluţba nedostala do víceletého financování a kraj
na sluţbu nepřispívá, přestoţe je OA prioritou i krajského plánu.
Celkové náklady sluţby osobní asistence v roce 2009 činily 1 251 295 Kč, Město
Hodonín přispělo částkou 59 283 Kč.
PS Homedica: 559 852,-

Priorita č.6 Podpora sociální integrace zdravotně postiţených
Opatření 6.2 Vybudování terapeuticko-vzdělávacího centra pro
handicapovanou mládeţ a mladé dospělé
Realizátoři a partneři: Centrum pro rodinu Hodonín, dodavatelské firmy
Popis opatření:
Záměrem tohoto opatření je vybudování pro mladistvé a mladé dospělé postiţené
převáţně s kombinovanými vadami zázemí s rehabilitací, moţností dalšího rozvoje a
nasměrování uplatnění ve společnosti. Zařízení by melo fungovat jako rekvalifikační
centrum pro tuto cílovou skupinu se zaměřením na individuální potřeby a
schopnosti, které je moţné dále rozvíjet a případně uplatnit na trhu práce nebo
uplatnit v nějaké chráněné dílně. Jedním z důleţitých cílů bude vést – učit k
osamostatňování se a připravovat se na samostatný ţivot. Jde o rozšíření
stávajícího stacionáře o věkovou skupinu mladistvých a mladých dospělých do 26 let
a poskytované sluţby.
Opatření splněno: ZATÍM NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
1. CPR hledalo vhodné objekty pro realizaci tohoto záměru – nebyl ţádný
nalezen
2. Byl vytvořen dotazník pro zjištění poptávky a typů klientů pro tuto sluţbu,
dotazníky byly rozeslány a vyhodnoceny.
3. Proběhla jednání se společností ČEZ o moţnosti stavebních úprav - rozšíření
ve stávající lokalitě stacionáře (stacionář sousedí s pozemky ČEZu)
4. Byla podána ţádost o změnu územního plánu pro oblast stávajícího
stacionáře na Anenské ulici se záměrem rozšířit stávající budovu – ţádost
byla zastupitelstvem zamítnuta
5. Byla znovu podána ţádost o změnu územního plánu
6. CPR hledá dále vhodný objekt pro realizaci tohoto záměru
Kritéria hodnocení:
Prvotním kritériem bude realizace stavebního projektu - získání potřebných prostor,
financí..
Finanční dopad:
0,- Kč
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Priorita č.6 Podpora sociální integrace zdravotně postiţených
Opatření 6.3 Informování o problematice zdravotně postiţených
(obsaţeno v průřezové prioritě Zvýšení informovanosti o sociálních sluţbách
– opatření Kampaň o problematice uţivatelů sociálních sluţeb)
Priorita č.6 Podpora sociální integrace zdravotně postiţených
Opatření 6.4 Odstraňování architektonických bariér a zlepšování dostupnosti
sluţeb pro zdravotně handicapované ze spádových obcí
Realizátoři a partneři: Město Hodonín a dotčené instituce, spádové obce a jejich
představitelé, místní dopravní firmy
Popis opatření:
Výsledky prováděného výzkumu zaměřeného na potřeby uţivatelů sociálních sluţeb
v Hodoníně a spádových obcích zřetelně formulují potřebu zdravotně
handicapovaných po dostupnosti sociálních a zdravotních sluţeb. Ve městě se to
týká odstraňování bariér, na vesnici moţnosti dojet za lékařskou péčí do města.
Zdravotně handicapovaní na vesnicích se díky špatné dostupnosti cítí více izolováni.
V rámci této priority se budeme zaměřovat nadále na odstraňování bariér ve městě,
tedy propojení s projektem Bezbariérové město Hodonín. Plánujeme také hledat
nejvhodnější řešení pro zdravotně handicapované ze spádových obcí. To však
vyţaduje delší časovou rezervu, zapojení představitelů obcí do řešení této
problematiky, přesné zmapování zájmu o tuto sluţbu.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
1) V září 2009 byly dokončeny stavební úpravy na bezbariérové řešení objektu
ZŠ a MŠ B.Martinů. Byl vybudován nový bezbariérový vstup do spojovacího
krčku, upraveny umývárny a WC, osazena šikmá schodišťová plošina a
vybudován nový hygienický kout.
2) Odbor IaÚ provedl analýzu současného stavu základních škol z hlediska
bezbariérovosti, v lednu 2010 budou výsledky předloţeny na pracovní
skupině.
3) Probíhá I.etapa oprav chodníků a přechodů ul.Masarykovo nám. a Národní
třída včetně nasvícení přechodů (chodník u kostela, dále od prodejny
Čechovský po světelnou křiţovatku). Kvůli rekonstrukci světelné signalizace
bude tato etapa dokončena v 1.polovině roku 2010.
4) Odbor IaÚ a ORM provedl průzkum současného stavu chodníků v centru
města. Na pracovní skupině bylo dohodnuto, ţe chodníky budou opravovány
postupně dle projektu BMH, v roce 2010 bude zahájena II.etapa oprav ul.
Národní třída a v únoru 2010 bude opět poţádáno o dotaci ze SFDI. Dále
budou celkové opravy chodníků v centru města pokračovat v ulici
Dobrovolského, Štefánikova, Rodinova, Tyršova
5) Zvukový majáček se podařilo umístit pouze na budově MěÚ Národní tř. Na
objektu radnice nebylo moţné majáček z tech.důvodů nainstalovat.
6) Na rok 2010 je plánována instalace plošiny v Městské knihovně
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Kritéria hodnocení:
Počet realizovaných úprav v jednotlivých letech, počet odůvodněných
nerealizovaných úprav, počet uskutečněných jednání s představiteli obcí a
dopravních společností
Finanční dopad:
1) celkové náklady 2,623 mil Kč, z toho 1,311 mil Kč dotace z MŠMT ČR
3) celkové náklady 13,544 mil Kč, z toho 6, 171 mil Kč dotace ze SFDI
6) náklady 550 tis.Kč

Priorita č. 6 Podpora sociální integrace zdravotně postiţených
Opatření 6.5 Podpora zapojování zdravotně postiţených do pracovních
činností odpovídajících míře zdravotního postiţení
Realizátoři a partneři: Zelený dům pohody, p.o., Město Hodonín, Úřad práce v
Hodoníně, Domov na Jarošce, Psychocentrum Domeček Hodonín, Národní rada
zdravotně postiţených – pobočka Hodonín aj.
Popis opatření:
V rámci tohoto opatření plánujeme zlepšit zapojování osob s různým handicapem do
pracovních činností, neboť pracovní uplatnění těchto osob je jedním z hlavních
prostředků integrace. V prvotní fázi se chceme zaměřit na podporu pracovních
činností u osob, které jsou uţivateli pobytových sluţeb (uţivatelé ze Zeleného domu
pohody, p.o., případně uţivatelé z Domova na Jarošce), poté hodláme vytipovat
vhodné kandidáty za pomoci Psychocentra Domeček Hodonín, Národní rady osob
se zdravotním postiţením s pobočkou v Hodoníně či Oázy – střediska speciálních
sluţeb.
Opatření splněno: ČÁSTEČNĚ
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Ze Zeleného domu pohody mají 2 klientky uzavřenou smlouvu o dílo a práci
vykonávají v zařízení. Dvě další klientky pracují na částečný úvazek jako pomocné
pracovnice v kuchyni. V rámci jednorázových akcí se kolektivy klientů zapojují např.
při úklidech parků nebo přípravě letního koupaliště na sezónu.
Vzhledem k tomu, ţe část klientů pobytových sluţeb Psychocentra Domeček
Hodonín jsou zároveň příjemci dávek hmotné nouze, zapojují se tyto osoby od
vzniku nového institutu veřejné sluţby (2009) do pracovních činností v o.p.s.
Psychocentrum Domeček Hodonín a v rámci prací pro město.
Klienti dalších hodonínských zařízení zatím zapojeni v pracovních činnostech
nejsou.
Kritéria hodnocení: Počet zapojených zaměstnanců, zaměstnavatelů, počet
uzavřených smluv
Finanční dopad: 0,- Kč
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Oblast péče o rodinu, děti a mládež
Priorita č.7 Rozvoj sluţeb pro rodinu, děti a mládeţ napomáhajících sniţování
výskytu sociálně patologických jevů
Opatření 7.1 Podpora nízkoprahového denního centra pro děti a mládež a dalších
organizací, které nabízí preventivně zaměřené volnočasové aktivity pro děti a
mládež
Realizátoři a partneři: školské právnické osoby, církevní právnické osoby, NNO
Popis opatření: Účinnosti volnočasových aktivit ve smyslu prevence soc.patologických
jevu lze jen stěţí hodnotit. Systematicky by většinu volnočasových aktivit bylo moţno
zařadit do primordiální prevence všech sociálně patologických jevů mládeţe.
Termínem primordiální prevence se označuje snaha předejít tomu, aby byly osoby
exponovány faktorům prostředí, jeţ by vedly k zvýšení rizika onemocnění, či aby si
osvojily chování a ţivotní styl vedoucí ke zvýšenému riziku nemoci. Obecně řečeno
účinnost těchto volnočasových aktivit na prevenci je významně niţší neţ účinnost
specifických programů. V Hodoníně jsou tyto aktivity finančně podporovány
kaţdoročně formou grantů, kdy částky jsou přidělovány neziskovým organizacím na
základě doporučení správních rad fondů (např. Fond dětí,mládeţe a prevence sociálně
patologických jevů, Sociální fond). Smyslem tohoto opatření je nadále tyto organizace
podporovat, zvyšovat výše dotací s ohledem na vzrůstající náklady a věnovat
činnostem těchto organizací pozornost.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Město Hodonín dlouhodobě podporuje Centrum volného času, které nabízí nejvíce
krouţků a volnočasových aktivit pro děti a mládeţ. Toto centrum je podporováno nejen
z příspěvku z rozpočtu, ale také grantovým systémem, ze kterého mohou čerpat mimo
jiné právě volnočasové organizace.
Další dlouhodobě podporovaným projektem v Hodoníně je Centrum prevence
drogových závislostí Oblastní charity Hodonín, které bylo v předchozích letech vţdy
podporováno granty města. V roce 2009 se Oblastní charitě Hodonín podařilo získat
pro tento projekt financování z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.
Vzhledem k tomu, ţe je velmi obtíţné mapovat činnost všech volnočasových
organizací, uvádíme níţe graf zaznamenávající mnoţství finančních prostředků
přidělovaných grantovým systémem. Zejména Fond mládeţe a tělovýchovy, Fond dětí,
mládeţe a prevence soc.patolog. jevů u dětí a mládeţe a Sociální fond přispívají na
projekty prevence sociálně patologických jevů a volnočasové aktivity dětí a mládeţe.
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Kritéria hodnocení:
Počet podpořených organizací v jednotlivých letech

Priorita č.7 Rozvoj sluţeb pro rodinu, děti a mládeţ napomáhajících sniţování
výskytu sociálně patologických jevů
Opatření 7.2 Zřízení sociálně aktivizační sluţby pro rodiny v nepříznivé ţivotní
situaci od roku 2008
Opatření splněno, sluţba je poskytována. Informace o sluţbě v opatření 7.3
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Priorita č.7 Rozvoj sluţeb pro rodinu, děti a mládeţ napomáhajících sniţování
výskytu sociálně patologických jevů
Opatření 7.3 Zvýšení kapacity programů určených pro rodinu, děti a mládeţ,
které posilují kontakt v rodinách realizovaných v CPR a Poradně pro ţeny a
dívky
Realizátoři a partneři: Centrum pro rodinu, Oblastní charita Hodonín – Charitní
poradna, projekt Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny
Popis opatření: Opatření je zaměřeno na zvýšení kapacity a rozvoj programů, které
napomáhají k budování pevných rodinných vztahů, podporou a zkvalitňováním
partnerských vztahu a posilování rodičovských kompetencí. Pozornost by mela být
věnována také tématům k podpoře prevence domácího násilí, coţ je oblast, která
byla v minulosti v ČR poněkud opomíjená.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Centrum pro rodinu: V rámci tohoto opatření realizuje CPR Hodonín projekt
Rozšíření kapacity CPR Hodonín. V současné době probíhají v maximálním rozsahu
stavební práce, začíná se stavět střecha na hlavní budově.
Zároveň začínají práce na výběrovém řízení pro dodavatele vnitřního vybavení. Pro
financování celého projektu zbývá získat 650 000.-Kč.
Opatření CPR Hodonín naplňuje téţ několika svými programy: kurz Manţelské
večery, Kurz efektivního rodičovství, kurz přípravy na ţivot v manţelství, kurz
přípravy na rodičovství, další samostatné přednášky a besedy, víkendový pobyt pro
matky s dospívajícími dcerami.
Oblastní charita Hodonín: V rámci OCH Hodonín se rodinné problematice věnuje
Charitní poradna (dříve Poradna pro ţeny a dívky), kde mohou zájemci získat
informace a rady v různých ţivotních situacích, které mohou rodiny potkat (dávky
sociálního zabezpečení, právní ochrana, bytová problematika, mezilidské vztahy,
apod.).
Od září 2008 poskytuje OCH Hodonín také registrovanou sociální sluţbu pod
názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny“, která je určena rodinám
s nezletilými nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíţivé situaci a potřebují poradit,
podpořit či správně nasměrovat v komplexní péči o děti či domácnost. Rodina je
tímto projektem podporována v její samostatnosti a funkčnosti.
OCH Hodonín také provozuje rodičovské centrum Sluníčko Dolní Bojanovice, ve
kterém se v roce 2009 tématicky zaměřovali především na besedy s psychologem,
v roce 2010 se chystá série diskuzí o domácím násilí.
Kritéria hodnocení:
Počet uskutečněných přednášek, návštěvnost přednáškových akcí, evaluační
dotazníky, počet realizovaných kurzů, realizace přestavby, počet nových rodin
(účastníků)
CPR: Projekt Rozšíření kapacity CPR Hodonín je realizován podle harmonogramu,
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termín slavnostního zahájení v nové budově je 15.8.2010.
Programy na rozvoj rodičovských a partnerských kompetencí a vztahů v rodině
(projekt Rodina, místo k ţivotu):
1) Kurz přípravy na ţivot manţelství – 6 běhů, celkem cca 36 snoubeneckých
párů
2) Kurz přípravy na rodičovství – dva typy kurzů – jeden+dva běhy, celkem 16
párů a 11 samotných ţen
3) Kurz Manţelské večery – dva běhy, 7 manţelských párů
4) Kurz efektivního rodičovství – jeden běh, 15 účastníků
5) Praktika kurzu efektivního rodičovství – 4x , 35 účastníků
6) Sedm přednášek k tomuto tématu, 102 účastníků
7) Víkend pro matky s dospívajícími dcerami – účast 9 maminek s dcerami
OCH Hodonín:
Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny: počet klientů – rodin - zapojených do projektu
17 osob / 7 rodin
Charitní poradna: V roce 2009 poskytla Charitní poradna 471 intervencí a 223
kontaktů, počet intervencí se proti roku 2008 zdvojnásobil.
RC Sluníčko v Dolních Bojanovicích pořádá tyto aktivity:
1) Besedy pro rodiče s odborníky z oblasti výţivy, výchovy, partnerských vztahů,
zdraví ekologie a zdravého ţivotního stylu atd. Besedy navštívilo ca 104
osob.
2) Cyklus besed s psychologem:“Co, kdy a jak ve výchově dětí“ - rozsah kaţdé
besedy byl cca 3 vyučovací hodiny (2 hod. přednáška, plus 1 hodina
diskuze). Kaţdé besedy se zúčastnilo ca 13 rodin.
3) Cyklus besed s poradcem oblasti vzdělávání a zaměstnanosti - cyklus vznikl
ve spolupráci s pracovnicí z Úřadu práce v Hodoníně a proběhl v měsících
listopad a prosinec 2009.Kaţdé besedy se zúčastnilo cca 11 maminek.
4) Příprava snoubenců na manţelství - ve spolupráci s Centrem pro rodinu
Hodonín. V rámci tohoto cyklu zajišťuje RC Sluníčko přednášky
s tématem „Průběh zamilovanosti a připravenost na manţelství“. V roce 2009
proběhla tato přednáška 3x a zúčastnilo se jí celkem 27 párů.
5) Kurz zdravého rodičovství proběhl v měsících leden a únor 2009. Kurzu se
zúčastnilo 10 těhotných ţen a jeden partner. Obsahoval 5 přednášek.
6) Jednorázové akce pro celou rodinu, kterých se v roce 2009 zúčastnilo celkem
157 osob.
Finanční dopad:
CPR: Projekt Rozšíření kapacity CPR Hodonín: v roce 2009 bylo proinvestováno 6,5
mil. Kč, v roce 2010 to bude zbývajících 21,5 mil. Kč.
Projekt Rodina, místo k ţivotu: 530 000.- Kč
OCH Hodonín:
Sociálně aktivizační sluţby – rozpočet sluţby na rok 2009 – 503 800 Kč
Charitní poradna - rozpočet sluţby na rok 2009 – 463 500 Kč
RC Sluníčko Dolní Bojanovice – 220 500 Kč
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Priorita č.7 Rozvoj sluţeb pro rodinu, děti a mládeţ napomáhajících sniţování
výskytu sociálně patologických jevů
Opatření 7.4 Zahájení jednání o moţnostech podporovaného bydlení pro
rodiny v nepříznivé ţivotní situaci
Řeší průřezová priorita, opatření zatím nesplněno.

Oblast péče o nepřizpůsobené a vyžadující zvláštní péči
Priorita č. 8 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a
vyţadujících zvláštní péči
Opatření 8.1 Rozšíření provozní doby nízkoprahového denního centra o
víkendové pobyty
Realizátoři a partneři: Oblastní charita Hodonín
Popis opatření:
V současné době je nízkoprahové denní centrum otevřeno pouze v pracovní dny.
Podle provedeného výzkumu i na základě vlastních zkušeností (připomínky, podněty
od uţivatelů) je zřejmé, ţe pro uţivatele je stávající provozní doba nedostačující,
protoţe o sobotách, nedělích a svátcích nemají kde být. Toto je problém především
v zimním období.
Proto je v plánu od roku 2009 následující: nízkoprahové denní centrum by
poskytovalo svoje sluţby také o sobotách,
nedělích a svátcích v období od začátku října do konce března. Tento provoz by byl
zahájen 1.1.2009. V období od 1.4. do 30.9. by bylo denní centrum otevřeno pouze
v pracovní dny.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
Sluţba rozšířeného provozu Nízkoprahového denního centra byla provozována od 10.1.
2009 do 29.3. 2009 a od 1.10. 2009 do 31.12. 2009 tj. 54 dní (víkendů a svátků). Sluţby
byly poskytovány ve stejném rozsahu jako v běţném denním provozu a ve stejné provozní
době (7:30 – 12:00 a 13:00 – 15:30). Údaje viz tabulky a grafy.
Zde stojí za pozornost poměrně vysoký počet cizinců (SR), který se v průběhu roku zvýšil
z počátečních 4% v prvních třech měsících aţ na konečných 15%.
Zavedení provozu této sluţby se významně projevilo nárůstem návštěvnosti i počtu
poskytnutých sluţeb ve stávajících sluţbách provozovaných v zařízení (denním centru a
noclehárně), kde denní počet uţivatelů, kteří vyuţili sluţbu se pohyboval stabilně okolo čísla
23.
Pro zabezpečení provozu byli přijati dva pracovníci v sociálních sluţbách.
V hodnocení je třeba vzít v úvahu skutečnost, ţe se v zásadě jedná o rozšíření stávající
sluţby, chyběly tedy počáteční obtíţe „rozjezdu“ nové sluţby (zůstává stejná cílová skupina,

25

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

prostory poskytování, je zde i časová návaznost na stávající sluţby, které jsou uţivatelé
zvyklí vyuţívat; denní centrum a noclehárna). Lze tedy konstatovat, ţe projekt plnil svůj účel
od samého počátku poskytování, tak i skutečnost ţe počet osob, které jej vyuţily i počty
poskytnutých sluţeb převyšují původní předpoklad.
Výsledky se pozitivně promítnou i dalšího poskytování sluţeb projektu s nímţ je počítáno i
v následujících letech včetně vyuţití pořízeného vybavení.

Kritéria hodnocení: počet klientů o víkendovém provozu
VÍKENDOVÝ PROVOZ NDC HODONÍN ROK 2009
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Finanční dopad:
V průběhu celého roku jsou čerpány i prostředky na vybavení sluţby z projektu Prevence
kriminality podaného městskou policií Hodonín. v rozsahu uvedeném v rozpočtu projektu, tj.
16 ks ţidlí, 4 ks stolů, 1 ks televize, 1 ks počítač, 1 ks elektrický vařič, 1 ks uzamykatelná
skříňka, 1 ks vysavač a 1 ks sekačka na trávu v celkové hodnotě 76 tis. Kč.

Priorita č. 8 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a
vyţadujících zvláštní péči
Opatření 8.2 Odstraňování bariér a zlepšení dostupnosti pobytových sluţeb
poskytovaných v Psychocentru Domeček o.p.s.
Realizátoři a partneři: Město Hodonín, Psychocentrum Domeček, o.p.s.
Popis opatření:
Psychocentrum Domeček poskytuje 4 typy sociálních, z nichţ dvě mají formu
ambulantní a dvě formu pobytovou. U ambulantně poskytovaných sluţeb se jedná o
- psychologickou poradnu a sociální rehabilitaci a pobytové zahrnují chráněné
bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a azylový dum pro muţe s psychickými
problémy. Všechny tyto sluţby jsou poskytovány v jedné budově, která čítá 3
podlaţí. Vchod do přízemních prostor je bezbariérový, avšak I.a II.patro, které slouţí
k realizaci pobytových sluţeb je jiţ z hlediska bariér problematický. Zařízení je tedy
omezeno v přijímání např. uţivatelů sociálních sluţeb s dlouhodobým duševním
onemocněním kombinovaným s tělesným handicapem. Také se objevují problémy
26
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při dočasném omezení pohyblivosti uţivatelů, kterým je sluţba poskytována.
Záměrem tohoto opatření je tedy odstranění bariér vybudováním výtahu a dalšími
nezbytnými úpravami prostor.
Vybudování výtahu otevírá další moţnosti ke zkvalitňování a mírnému rozšiřováni
kapacit nabízených sluţeb (budou dostupné i prostory v suterénu).
Opatření splněno: ZATÍM NE
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V polovině roku 2008 Město Hodonín vydalo souhlas vlastníka budovy s realizací
akce „Oprava a přístavba budovy Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s.“. Díky
jeho finanční podpoře a spolupráci byla zpracována studie pro územní rozhodnutí a
poté projektová dokumentace pro stavební povolení.
Projekt řeší kompletní rekonstrukci budovy včetně zbudování bezbariérového
přístupu do nadzemních podlaţí pomocí výtahu a výstavbu nových prostor pro
sociální rehabilitaci. V říjnu 2008 byla následně podána ţádost o dotaci na realizaci
projektu o celkovém objemu 23.132.688,- Kč do Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod. Projekt však dotaci neobdrţel, následně byl v r. 2009 projekt
opět konzultován na Úřadu Regionální rady Jihovýchod. Psychocentrum bude dál
reagovat na budoucí vypsané výzvy k podání ţádosti o finanční podporu, či bude
hledat jiné potenciální zdroje k financování tohoto projektu.
Kritéria hodnocení:
provedení kolaudace
Finanční dopad: zatím 0,-

Priorita č. 8 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a
vyţadujících zvláštní péči
Opatření 8.3 Podpora sluţeb pro etnické menšiny
Realizátoři a partneři: SRNM v Hodoníně v úzké spolupráci se SRNM v ČR, město
Hodonín,JMK a dalšími institucemi, jako sponzoři a partneři Sekce romských
poradců, Komise MPSV, ÚP Hodonín a další.
Popis opatření:
Informatika a vzdělávání, konzultace, poradenské sluţby, doučování dětí a mládeţe,
kurzy PC, politika zaměstnanosti, kulturní a společenské akce. Vyplývá z daného
programu a plánu SRNM v Hodoníně a moţností podaných projektu. Získání
vyššího vzdělání, lepší komunikace, moţnost uplatnění na trhu práce, ekonomické
zabezpečení apod. Zapojení se do majoritní společnosti. Odbouraní negativních
jevů, prevence kriminality a drogové záleţitosti.
Opatření splněno: ANO
Popis situace a jednotlivých aktivit:
V roce 2009 probíhaly v romském středisku SRNM následující pravidelné aktivity:
Příprava romských dětí předškolního věku na školní docházku a výuku na ZŠ
Doučování romských dětí školního věku
Podpora dětí ze znevýhodněného a sociálně slabého prostředí (základní
školní pomůcky, motivační důraz na potřebu vzdělání, atd.)
Poradenství v oblasti následného studia, případně volby povolání
Rozvoj informačních a komunikačních dovedností (základy práce na PC)
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Prevence v oblasti sociálně patologických jevů a kriminality dospívajících dětí
Působení v romských rodinách v oblasti motivace k odpovídajícímu
vzdělávání dětí
Spolupráce s výchovnými poradci na školách, rodiči a místní samosprávou
Podpora mimoškolních aktivit (sportovní krouţky, folklorní soubor,
příleţitostné akce pro veřejnost)
Multikulturní integrace (veřejná prezentace romské kultury v rámci vystoupení
folklorních souborů na kulturních akcích ve městě v rámci ČR)
Právní poradenství a školení dospělých
Kritéria hodnoceni: Výsledky činnosti sdruţení, stanovení podmínek, vyuţití
daných prostorů, dodrţování pravidel zapojení do spolupráce. Postavení Romů ve
společnosti, práce s rodinou a dětmi. Začlenění sociálně vyloučených rodin do
integračního procesu. Dokáţeme klienty přesvědčit a usměrnit.
Klienti poradny
Sociální
Bytová problematika
Exekuce
Pomoc při sepsání ţádosti
Zaměstnání
Základní školy

25
16
26
45
38
11

Celkem

161

Finanční dopad:
Provoz Romského střediska SRNM Hodonín 1 346 263,- Kč

Priorita č. 8 Podpora integračních aktivit osob nepřizpůsobených a
vyţadujících zvláštní péči
Opatření 8.4 Vytvoření detašovaného pracoviště Občanského sdruţení Krok v
roce 2009
NEREALIZOVÁNO, UPOUŠTÍ SE OD REALIZACE

28

VYHODNOCENÍ PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB PRO HODONÍN A SPÁDOVÉ OBCE
ZA ROK 2009

Vypracoval:
Bc. Vladimír J. Kruţík, koordinátor komunitního plánování sociálních sluţeb
za spolupráce poskytovatelů sociálních sluţeb a členů pracovních skupin KPSS
Hodonín, únor 2010
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