
                  

 

 

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

                  
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                   
Číslo zápisu: 6/2012 

                   Datum: 13. 9. 2012  
 

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Doplnění SWOT analýzy 

� Upravená SWOT analýza bude rozeslána členům pracovní skupiny (PS) 

k připomínkování společně se zápisem (Mirka Janíková). Připomínky zaslat 

nejpozději do 20. 9. 2012 vedoucí pracovní skupiny Mirce Janíkové nebo 

koordinátorce Bc. Janě Jakubíčkové. 

 

2. Revize stávajících priorit a opatření za I. PS – rozešle vedoucí PS 

  

Priorita 1 Rozšíření výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti a mládež 

Opatření 1.1 Rozšíření aktivit pro děti a mládež – přeformuluje a zpracuje NZDM Wu-

Wej  

 

Priorita 2 Podpora mladých lidí bez domova a opouštějící dětské domovy, ústavní 

zařízení a náhradní rodinnou péči 

Opatření 2.1 – přeformulovat – zpracují: Jana Jakubíčková, Mirka Janíková, Věra 

Lungová a p. Presová 

 

Priorita 3 Vytvoření a zkvalitnění prostoru pro specificky orientovanou primární 

prevenci 

Opatření 3.1 – Mirka Janíková zavolá p. Hilčerovi a zjistí situaci 

 

Priorita 4 Aktivity zaměřené na funkčnost rodiny 

Opatření 4.1 – zůstává (viz systémové priority) 

Opatření 4.2 – Radek Šváb 

 

Opatření 4.3 Rozšíření možností vzdělávání pro rodiče – přeformuluje a zpracuje 



Agentura pro občany 

Opatření 4.4 Rozšíření sociální asistence v Kyjově a okolních obcích – přeformuluje a 

zpracuje Agentura pro občany 

Opatření 4.5 Další vzdělávání pracovníků v oblasti práce s rodinou a v oblasti rodinné 

asistence (případová konference) – NZDM Wu-Wej a agentura pro občany 

Opatření 4.6 Rozšíření poradenských služeb v oblasti rodiny a mezilidských vztahů – 

přeformuluje a zpracuje Agentura pro občany 

 

Priorita 5 Prohloubení péče o děti, mladé dospělé a osoby s problematickým vztahem 

ke společnosti, ohrožené sociálním vyloučením 

Opatření 5.1 Program osobnostního rozvoje pro děti do 15 let – O.S. Krok 

Opatření 5.2 Podpora a rozšíření služeb následné péče – Lucie Lévková (O.S. KROK) 

 

Priorita 6 Pomoc pro osoby v krizi 

Opatření 6.1 – zrušeno 

Nově vytvořeno: Rozšíření poradenských služeb do okolních obcí ORP Kyjov – Občanská 

poradna Charity Kyjov a Agentura pro občany 

Opatření 6.2 Zajištění pobytové služby (osobám v nepříznivé sociální situaci) – Jana 

Jakubíčková 

 

Zpracovené priority a opatření zaslat do 27. 9. 2012 Mirce Janíkové, 

Janě Jakubíčkové nebo Věře Lungové. 

 

3. V listopadu proběhne vzdělávání na téma „Dluhová problematika“ – termín 

stanoven na 13. a 14. 11. 2012.  

� V úterý 13. 11. od 9:00 proběhne osmihodinový akreditovaný kurz pro 

poskytovatele, místo: Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov.  

� Ve středu 14. 11. od 8:00 vzdělávání pro klienty (2 skupiny po 4 hodinách), místo: 

zasedací místnost Rady města Kyjova.  

 

4. Další setkání I. pracovní skupiny proběhne ve čtvrtek 4. 10. 2012 v 15:00 

v zasedací místnosti nad sociálním odborem 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


