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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Kroměříž v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství, servisu
samosprávám a cestovního ruchu

Gestor tvorby strategie

Obec Kostelany

Schvalovatel strategie

Starostové přítomní na II. oficiálním
setkání

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne 17. 4.
2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Shromáždění starostů SO ORP Kroměříž
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán byl zpracováván v období od 7. 7. 2015 do 31. 8. 2015 a na jeho
zpracování se podíleli členové realizačního týmu spolu s poradními pracovními
skupinami sestavenými ze starostů ORP Kroměříž a odborníky na příslušnou oblast.
Pracovní skupiny byly sestaveny vždy dle diskutovaného tématu tak, aby v nich byli
starostové, kteří se tématu aktivně věnují, a je jim blízké. Doplňkově byli oslovování
odborníci z jednotlivých oblastí, tj. vedoucí odborů, poskytovatelé sociálních služeb
apod.
Během měsíce července a srpna proběhly tři setkání k projednání akčního plánu.
Jednání probíhalo pod vedením KMOS. První jednání k akčnímu plánu bylo
naplánováno na 9.7. Tohoto jednání se účastnil realizační tým a motivující
starostové. V termínu od 13. do 26. 7. ještě KMOS individuálně debatovala o
rozvojových aktivitách obcí v území ORP Kroměříž.
V období od 27. 7. do 9. 8. bylo naplánováno další jednání k akčnímu plánu. Hlavní
termín byl stanoven na 4.8. Tohoto jednání se zúčastnili motivující starostové,
realizační tým a jeden aktivní starosta. Před tímto hlavním jednání ještě KMOS
individuálně navštívila 3 starostky v území.
Cílem setkání bylo dále prodiskutovat záměry rozvojových aktivit z minulého setkání
a záměry rozvojových aktivit, které měla KMOS připraveny ze SD. Diskutovalo se mj.
i o koordinaci a meziobecní spolupráci a komunikaci, která v některých směrech
velmi vázne.
Třetí setkání proběhlo 12. 8. za účasti realizačního týmu, motivujících starostů a čtyř
dalších starostů. Byly připomenuty závěry z minulých jednání a promítnut AP s dosud
zpracovanými záměry. Dle požadavku z minulého setkání byly prezentovány
informace o dobrovolnictví a zapracování záměru do AP.
Dále se diskutovaly tyto záměry rozvojových aktivit: Zlepšení informovanosti o
sociálních službách v ORP a zlepšení zaměstnatelnosti znevýhodněných osob,
rozvoj sociálních podniků.
Zpracovaný akční plán byl prodiskutován na setkání starostů dne 8. 9., kde došlo k
jeho přijetí. Největší zájem budí rozvojová aktivita Koordinátora podpory v obcích,
který by se měl rozběhnout v první polovině roku 2016.
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3. Zásobník rozvojových aktivit
č.

Cíl dle SD

Oblast

Název
rozvojové
aktivity

1

Zřízení svazkové školy

Školství

2

Vytvoření společného
informačního portálu

Školství

Vytvoření systému
dobrovolnické činnosti

Sociální
služby

Realizace společných
informačních kampaní
Zaměstnávání
znevýhodněných osob v
sociálních podnicích
Zlepšit koordinovanost
zdravotních a sociálních
služeb

Sociální
služby
Sociální
služby

Zřízení svazkové
školy
Informační portál
pro volný čas dětí
a mládeže
Systém
dobrovolnické
činnosti
Sociální služby
jsou tu pro Vás
Rozvoj sociálních
podniků

Sociální
služby

Udržení seniorů
v přirozeném prostředí

Sociální
služby

3
4
5

Období
realizace
7/2016 - 8/2017

Obec Kostelany

6/2016 – 12/2016

Město MorkoviceSlížany

1/2016-12/2016

Město Kroměříž

1/2016 – 12/2017

Město Kroměříž

1/2016 – 5/2017

Město Kroměříž

Koordinátor
podpory v obcích

1/2016 – 12/2017

Chráněné
bydlení Počenice
- Tetětice
Snižme množství
odpadu na
skládkách
Produkuj méně
odpadu

10/2016 –
12/2017

Obec Zlobice (ve
spolupráci se
Sociálními
službami
Pačlavice a
Oblastní charitou
Kroměříž)
Obec Počenice Tetětice

1/2016 – 12/2017

Město Kroměříž

3/2016 – 12/2016

Město Kroměříž

Do pytle s tím

1/2016 – 12/2016

Mikroregion
Kroměřížsko

Pomoc starostům

1/2016 – 12/2020

Nově vzniklé DSO

Servis
samosprávám

Vzdělávej se

3/2016 – 12/2018

Nově vzniklé DSO

Servis
samosprávám

Společné vazby

3/2016 – 12/2018

Nově vzniklé DSO

Cestovní ruch

Otevřeno celý rok

3/2016 – 12/2016

Město Kroměříž

Cestovní ruch

Společně pro
rozvoj

3/2016 – 9/2017

Město Kroměříž

Cestovní ruch

Propaguj své
území

3/2016 – 9/2017

Město Kroměříž
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7
8
9

Snížení množství odpadů
ukládaných na skládku
odpadů
Dlouhodobá informační a
vzdělávací kampaň

10

Rozvoj pytlového sběru

11

Zřízení servisního centra

12

13

14
15

16

Nastavení systému
funkčního vzdělávání
vedení obcí
Posílení vazeb, hledání
úspory v rámci společných
rozvojových aktivit a
koordinace rozvojových
aktivit
Celoroční zpřístupnění
atraktivit v jádrovém městě
a v okolí
Zlepšení spolupráce
subjektů působících v
oblasti cestovního ruchu,
Společná prezentace
prostřednictvím
propagačních materiálů a
jejich distribuce

Realizátor
budoucích
rozvojových
aktivit

Odpadové
hospodářství
Odpadové
hospodářství
Odpadové
hospodářství
Servis
samosprávám
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4. Akční plán
č.

1

2

Cíl dle SD

Realizace
společných
informačních
kampaní

Zlepšit
koordinovanost
zdravotních a
sociálních
služeb

Název

Sociální
služby jsou tu
pro Vás

Koordinátor
podpory v
obcích

Zdůvodnění
potřebnosti rozvojové
aktivity
Informovanost o
sociálních službách je na
nízké úrovni, souvisí to
s šíří a složitostí celého
systému, ale také
s nekoncepčností a
roztříštěností informací.
Informace o tom jakou
službu využít či na co má
člověk nárok je v systému
klíčová.
Senioři si přejí žít a
stárnout doma,
v prostředí svých
blízkých. Počet seniorů
v ČR roste, podpora ze
strany obcí je nízká, měla
by však hrát klíčovou roli.
Tomu však musí
odpovídat jejich znalosti,
kompetence, finanční
zdroje i metodické
nástroje. Člověk postupně
ztrácí praktickou
soběstačnost a potřebuje
pomoc nebo podporu, aby
byl schopen zvládat
běžné denní aktivity.
Podpora občanů se
(závažným) zdravotním

Zaměření
rozvojové
aktivity

Náklady

Zdroj
financování

Široká
veřejnost

500 000 Kč

Strukturální
fondy, rozpočet
obce

Senioři, osoby
se zdravotním
postižením,
občané obcí,
rodiny

4 000 000 Kč
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Strukturální
fondy, rozpočet
obce

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Připravenost

5/2016 –
5/2017

Město
Kroměříž

Záměr

1/2016 –
12/2017

Obec Zlobice
(ve spolupráci
s Oblastní
charitou
Kroměříž a
Sociálními
službami
Pačlavice)

Rozvojový
záměr
připraven,
příprava
rozvojová
aktivity

č.

Cíl dle SD

Název

3

Udržení seniorů
v přirozeném
prostředí

Chráněné
bydlení
Počenice Tetětice

4

Vytvoření
systému
dobrovolnické
činnosti

Systém
dobrovolnické
činnosti

5

Zaměstnávání

Rozvoj

Zdůvodnění
potřebnosti rozvojové
aktivity
postižením – zejména
seniorů není uceleně
řešena, jde o
víceoborovost mnoha
problémů.
Cílem je zachování lidské
důstojnosti, udržení
obyvatel obce Počenice –
Tetětice a obcí
sousedících (Uhřice,
Prasklice, Věžky) co
nejdéle v prostředí, které
dobře znají. Chráněné
bydlení poskytne zázemí,
pocit bezpečí a pomoc
lidem, kteří z důvodu
chronického onemocnění
nemohou svou situaci
řešit vlastními silami.
Dobrovolnictví v SO ORP
Kroměříž takřka
neexistuje. Rozvojová
aktivita pomůže situaci
změnit. V současné době
nejsou lidské kapacity na
rozšíření této aktivity.
Dobrovolnictví bude
podporováno ve více
oblastech – péče o ŽP
v oblasti školství a
mládeže, sociální oblasti,
kultuře i sportu.
V ORP Kroměříž je

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

Připravenost

Lidé nad 50
let, částečně
soběstační,
osoby závislé
na pomoci jiné
fyzické osoby

20 000 000 Kč

Strukturální
fondy, rozpočet
obce

3/2017 –
10/2019

Obec
Počenice Tetětice

Záměr
rozvojové
aktivity

Obyvatelé SO
ORP
Kroměříž/
organizace

1 000 000 Kč

Strukturální
fondy, rozpočet
obce

5/2016 –
12/2017

Město
Kroměříž

Záměr

Obyvatelé

2 000 000 Kč

Strukturální

8/2016 –

Město

Záměr

Zaměření
rozvojové
aktivity
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č.

Cíl dle SD

Název

znevýhodněných
osob v
sociálních
podnicích

sociálních
podniků

Zdůvodnění
potřebnosti rozvojové
aktivity

Zaměření
rozvojové
aktivity

vysoká nezaměstnanost.
Osoby znevýhodněné to
mají na trhu práce ještě
složitější. Sociální
podniky pomohou mj.
zvýšit poptávku na trhu
práce.

ORP Kroměříž

Náklady

Zdroj
financování

Období
realizace

Realizátor
budoucí
rozvojové
aktivity

fondy, rozpočet
obce

10/2017

Kroměříž

Připravenost

Cíl 1 – Realizace společných informačních kampaní – Sociální služby jsou velmi složitou oblastí, rozvojová aktivita bude tento
problém řešit tím, že vznikne koordinovaný přístup k šíření informací. Záležitost bude mít na starosti jedna osoba, takže nebude
docházet k jejich tříštění. V současné chvíli již existuje elektronický katalog sociálních služeb na Kroměřížsku, který je podpořen
tištěnou publikací, jež je k dispozici na OÚ v regionu a v knihovnách. Tištěný katalog obsahuje potřebné informace, je však složité
mu porozumět. Chybí osobní kontakt, rozvojová aktivita bude navazovat na rozvojovou aktivitu Koordinátor podpory v obcích. Ne ve
všech obcích SO ORP Kroměříž existují sociální výbory, které jsou schopny občanům pomoci a poradit. Informační kampaně budou
průběžně probíhat na různých místech celého ORP Kroměříž v průběhu celého roku tak, aby se informace dostaly i občanům
nejmenších obcí.
Cíl 2 - Zlepšit koordinovanost zdravotních a sociálních služeb – Rozvojová aktivita Koordinátor podpory v obcích bude naplňovat
částečně i cíl 1. Objektem zájmu je stárnoucí člověk, který v průběhu života ztrácí soběstačnost a potřebuje pomoc či podporu, aby
byl schopný zvládat běžné denní činnosti. V celém procesu je důležitá návaznost, teprve potom může celý komplex fungovat
úspěšně a efektivně. Právě pozice koordinátora podpory v obcích dokáže vhodně propojit zdravotní a sociální služby.
Cíl 3 - Udržení seniorů v přirozeném prostředí – Rozvojová aktivita doplňuje Cíl 2. Senioři si přejí zůstat co nejdéle v prostředí,
které dobře znají. S přibývajícím věkem je však člověk křehčí a snižuje se jeho soběstačnost. Rozvojová aktivita stavby chráněného
bydlení pomůže udržet občany obcí alespoň v obci, kterou znají. Chráněné bydlení bude koncipováno tak, aby byli klienti v co
nejvyšší míře zapojeni do péče o domácnost, zajištění stravy a sebeobsluhy. Asistenti chráněného bydlení budou klientům pomáhat
až s činnostmi, které nebudou zvládat sami.
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Klienti budou dále podporováni v tom, aby se aktivně účastnili života v obci a využívali běžných služeb: obchody, kadeřnictví,
pedikúra, restaurace, kulturní akce, apod.
Cíl 4 - Vytvoření systému dobrovolnické činnosti – Navržená rozvojová aktivita naplňující tento cíl vychází z analýzy území a z toho,
že na Kroměřížsku není dobrovolnictví příliš zakořeněno. Dobrovolnictví, stejně jako mnoho jiných aktivit musí být dobře
promyšleno a zkoordinováno aby mohlo vytěžit maximum. Mladí lidé jsou plni energie a optimismu a jsou schopni a ochotni se o ni
podělit. Dobrovolnictví bude na území SO ORP Kroměříž v oblastech péče a ochrany ŽP, sociálních služeb, kultury a sportu,
mládeže. Cílem je nabídnout dobrovolníkům oblast, která je pro ně zajímavá a atraktivní. Inspirace bude hledána v dobře
fungujících dobrovolnických systémech u nás i v zahraničí. Rozvojová aktivita vytvoří nabídku dobrovolných služeb. Zároveň bude
zajištěna jejich koordinace.
Cíl 5 - Zaměstnávání znevýhodněných osob v sociálních podnicích - Rozvojová aktivita Rozvoj sociálních podniků reaguje na
situaci na trhu práce znevýhodněných osob. Nezaměstnanost je v území SO ORP Kroměříž vysoká, lidé znevýhodnění to mají na
trhu práce ještě složitější. Prvním krokem bude informovat zaměstnavatele o možnostech zaměstnávat sociálně znevýhodněné
občany a o zakládání sociálních podniků. V nedávné době byla založena Platforma pro podporu sociálního podnikání na
Kroměřížsku. Tato platforma by se měla do budoucna rozšířit v silného partnera a pomoci podnikatelům při zakládání sociálních
podniků.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Rozvojová aktivita 1 – Sociální služby jsou tu pro Vás
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Kroměříž
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Ve SO ORP Kroměříž je nyní nedokonalá informovanost o nabídce sociálních služeb
v regionu. V případě, kdy je nutné se rychle rozhodnout je potřeba mít informace po
ruce a vědět na koho se obrátit, což je hlavním cílem rozvojové aktivity.
Jaké jsou příčiny problému?
Složitost oblasti sociálních služeb, roztříštěnost informací. Nezanedbatelný je i fakt,
že mají mnozí občané pocit, že se jich to netýká.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Občané budou vědět, kam se v případě potřeby obrátit. Rozvojová aktivita bude
zahrnovat více informačních kanálů a nenásilnou formou poučí občany o obecném
fungování sociálních služeb. Cílem je do každé domácnosti doručit kontakty, kde
získají více informací, kam se budou moci obrátit.
Zapojené obce
Obce celého SO ORP Kroměříž
Místo realizace rozvojové aktivity
SO ORP Kroměříž
V čem je navrhované řešení inovativní?
Doposud nebyla na území SO ORP Kroměříž také komplexní kampaň úspěšně
provedena. Dle zkušenosti je třeba zahrnout více obcí, více různorodějších aktérů.
Možností je zapojit děti, mládež.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
5/2016 – 5/2017
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Rozvojová aktivita 2 – Koordinátor podpory v obcích
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Zlobice ve spolupráci s Oblastní charitou Kroměříž a Sociálními službami
Pačlavice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Fragmentaci a nekoordinovanost služeb. V současné době neexistuje příliš aktivní
zapojení obcí v oblasti sociálních služeb, což rozvojová aktivita napomůže vyřešit.
Rozvojová aktivita také řeší pružnější informování obcí o aktuálních problémech a
situaci v sociálních službách.
Jaké jsou příčiny problému?
Roztříštěnost a složitost systému. Chybí koordinace sociálních služeb na celém SO
ORP, také specifikace potřeb občanů obcí SO ORP a reakce na jejich potřeby.
V neposlední řadě chybí koncepční přístup k sociálním službám.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Vyplnění „mezery v systému“. Pomoc lidem s omezenou soběstačností a jejich
rodinám. Vznikne pracovní místo, které bude řešit výše uvedené problémy.
Rozvojová aktivita také napomůže starostům zorientovat se v problematice
sociálních služeb a odlehčí jejich práci tím, že se budou moci spolehnout na
kvalifikovanou osobu.
Zapojené obce
Rozvojová aktivita bude v první fázi zahrnovat cca 10 obcí (Zlobice, Lutopecny,
Rataje, Zborovice, Věžky, Dřínov, Počenice – Tetětice, Pačlavice, Troubky –
Zdislavice, poté bude rozšířen po celém území
Místo realizace rozvojové aktivity
Území SO ORP Kroměříž
V čem je navrhované řešení inovativní?
Doposud nebylo řešeno, poptávka po této službě v území je vysoká. Inovací je
spolupráce obcí v této oblasti.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
1/2016 – 12/2017
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Rozvojová aktivita 3 – Chráněné bydlení Počenice - Tetětice
Iniciátor rozvojové aktivity
Obec Počenice - Tetětice
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Absenci bydlení pro seniory v území. Budova chráněného bydlení bude umístěna
v obci Počenice – Tetětice, místní části Tetětice. Mimo občanů této obce budou moci
bydlení využívat i občané sousedních obcí, tedy Uhřice, Prasklice, Věžky.
Jaké jsou příčiny problému?
Stárnoucí populace, jednogenerační bydlení, lidé zůstávají déle v pracovním procesu
a nejsou schopni se plnohodnotně starat o své blízké.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Udržení občanů obcí co nejdéle v prostředí, které znají a mají rádi. Rozvojová aktivita
odlehčí rodinám osob s omezenou soběstačností, přitom zůstanou jejich blízcí v
okolí. Významný je i fakt zachování všech věkových skupin obyvatelstva na
vesnicích.
Zapojené obce
Obce Počenice – Tetětice, Uhřice, Prasklice, Věžky
Místo realizace rozvojové aktivity
Obec Počenice – Tetětice, místní část Tetětice
V čem je navrhované řešení inovativní?
Doposud nebylo v obcích řešeno, inovace spočívá v meziobecní spolupráci a
zapojení dobrovolníků z blízkého okolí. Občanům SO ORP se nabídne v území nová
služba.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
3/2017 – 10/2019

12

Rozvojová aktivita 4 – Systém dobrovolnické činnosti
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Kroměříž
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatek dobrovolníků, neexistenci fungujícího dobrovolnického centra.
Dobrovolnické centrum musí být otevřeno všem věkovým skupinám, musí dobře
pracovat s mládeží a pomáhat rozvoji občanské společnosti.
Jaké jsou příčiny problému?
Neexistence systému dobrovolnické činnosti, nedostatek lidských zdrojů, neexistence
dobrovolnického centra. Nejsou pořádány a koordinovány dobrovolnické akce.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Rozvoj dobrovolnictví obecně, využití jejich přínosu v různých oblastech.
V dobrovolnickém centru bude zaměstnanec – koordinátor dobrovolníků, který bude
aktivně vyhledávat a iniciovat možnosti zapojení dobrovolníků a to zejména na území
SO ORP Kroměříž.
Zapojené obce
Obce z celé území SO ORP Kroměříž
Místo realizace rozvojové aktivity
SO ORP Kroměříž
V čem je navrhované řešení inovativní?
Dosud na území neřešeno komplexně, neexistuje dobrovolnické centrum, inovace
spočívá také v meziobecní spolupráci
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
3/2016 – 17/2017
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Rozvojová aktivita 5 – Rozvoj sociálních podniků
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Kroměříž
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Nedostatek sociálních podniků na území, nezaměstnanost znevýhodněných
obyvatel. Sociální podniky se podílí na řešení problémů místních komunit, jsou
ekonomicky udržitelné a generují zisk. Získané prostředky jsou následně investovány
do vybavení, vzdělávání zaměstnanců a naplňování obecně prospěšných cílů
s lokálními dopady na celou společnost a komunitu.
Jaké jsou příčiny problému?
Špatná informovanost, neochota a obava spojená se sociálním podnikáním
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Vznik více sociálních podniků, snížení nezaměstnanosti a to zejména lidí ohrožených
sociálním vyloučením. Přínosem budou i nově vzniklé sítě podniků, organizací, příp.
dobrovolnického centra.
Zapojené obce
Obce na území SO ORP Kroměříž
Místo realizace rozvojové aktivity
Zapojené obce území SO ORP.
V čem je navrhované řešení inovativní?
Sociální podnikání není na území koncepčně řešeno, chybí informace na jednom
místě, inovace spočívá v zapojení více obcí do rozvoje sociálního podnikání
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
8/2016 – 10/2017
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6. Kontakt
Dokument zpracovala:
Ing. Eva Lízalová (koordinátorka meziobecní spolupráce), tel. 734 435 218, mail:
eva.lizalova@email.cz
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7. Přílohy
1. Zápis z jednání k AP ze dne 9. 7. 2015
2. Zápis z jednání k AP ze dne 4. 8. 2015
3. Zápis z jednání k AP ze dne 12. 8. 2015
4. Zápis ze závěrečného jednání k AP ze dne 8. 9. 2015
5. Fotodokumentace z jednání
Jednání se starosty k akčnímu plánu v Pačlavicích

Jednání se starosty k akčnímu plánu v Těšánkách
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