
     

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 5/2013 

                   Datum: 22. 10. 2013 

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Představení nových členů PS – vedoucí I. PS představila nové členy PS - za veřejnost – 

Mgr. Jiřina Kratochvílová, Miroslava Jakubčíková; asistentka koordinátorky KPSS –  

Bc. Jana Novotná, následně se představili stávající členové PS.           

 

2. Koordinátorka KPSS vyzvala přítomné, aby sdělili, co nového se událo např. v jejich 

organizaci – NOVINKY od členů I. PS  

a) Charita Kyjov – na začátku roku 2014 ukončí Charita Kyjov poskytování služby ve 

Vracově, pečovatelská služba přejde pod město Vracov. 

b) Jarmila Švábová informovala o novém způsobu financování na JmK, o nových 

formulářích a také o akcích Centra pro rodinu Kyjov – 2. kolo manželských 

večerů, Oslava podzimu 2.11.2013 (soutěže, dýňové speciality apod.), Židovské 

tance, lekce angličtiny.  

c) Mgr. Jindřiška Mikulčíková informovala o výstavě – 13.-15.12.2013 v prostorách 

SOŠZaS Kyjov. 

d) Koordinátorka sdělila, že od listopadu bude sídlit v přízemí přístavby radnice města 

Kyjova v kanceláři s Eliškou Poláchovou. 

e) Vedoucí I.PS za Wu-Wej informovala o fungování terénní služby, ale neví se, jak to 

bude v roce 2014. 

f) OS Krok – výběrové řízení na dva nové pracovníky – administrativní pracovník a 

psycholog 

- podali žádost o certifikaci preventivních programů 

- stále více pomáhají lidem v dluzích 

- je zpracován materiál k prevenci ve spolupráci s Charitou Kyjov 

- možná spolupráce se SOŠZaS, např. účast na poradě pedagogů – zjistí 

také Mgr. J. Mikulčíková 

- zaregistrovali zvýšený zájem o rodinné poradenství 

- Párová terapie – pro vyléčené klienty komunity 



- Mgr. L. Lévková – začíná využívat muzikoterapii.  

g) CSS – Bc. I. Svobodníková informovala o užší spolupráci se soc. odborem MěÚ 

Kyjov, dále o novinkách ve službě - právní poradenství a psycholog 

- 28.11.2013 v 9:00 hodin – beseda Matěje Černého – téma 

Dovednost komunikace. 

     

3. Koordinátorka požádala přítomné o zpětnou vazbu k veletrhu sociálních a navazujících 

služeb – Bc. I. Svobodníková byla velmi spokojená (mnoho zájemců o informace k 

poskytování služby), jako negativní vnímala rekonstrukci MKS, která rušila průběh veletrhu. 

 

4. Tvorba AP na r. 2014  

a) Priorita 2, opatření 2.2/2.3 – přidá se aktivita Centra sociálních služeb, asistentka 

koordinátorky zašle Bc. I. Svobodníkové tabulku k vyplnění. 

b) Priorita 3, opatření 3.1 – bude změněno (Z: OS KROK/vedoucí pracovník) 

c) Priorita 4, opatření 4.1 – uskuteční se jednání zástupců OS Krok a Charity Kyjov – 

kdo bude zodpovědný za toto opatření; navrhované termíny jednání 30.10.2013 a 

1.11.2013 cca v 9:00 hodin. 

 

5. Příští setkání se bude konat v pondělí 2.12.2013 v 15:00 hod., místo setkání bude 

upřesněno. 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná 


