II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 6/2012
Datum: 3. 10. 2012
Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Vedoucí pracovní skupiny přivítala všechny přítomné a nastínila program setkání.

2. Shrnutí podkladů, které jsou již vypracovány do nového Komunitního plánu (za
II. pracovní skupinu):


seznam členů



seznam organizací



charakteristika II. PS



vyhodnocení SPRSS do roku 2012



SWOT analýza



priority a opatření budou rozeslány k připomínkování

3. Priority a opatření


Vedoucí PS poděkovala těm, kteří zpracovali priority a opatření do nového
Komunitního plánu.



V rámci aktuálních priorit a opatření se zapracovaly připomínky od zpracovatelů
opatření. Nedořešené oblasti se proberou s metodičkou KPSS na vzdělávacím
semináři Koordinační – řídící skupiny dne 5. a 6. 10. 2012.



Z analýz potřeb vzešla potřeba vzniku sociálně-terapeutické dílny (viz nové opatření
5.3 v rámci priority 5 – realizátor: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o.). Jinak
nevzešla potřeba vzniku další služby, spíš podpora stávajících služeb, proto se další
priority a opatření nebudou tvořit.



Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko bude mít od 1. 1. 2013 právní formu
o.p.s. – p. Kadlecová zašle koordinátorce nové IČO.



V rámci jednotlivých opatření, kolonka „lidské zdroje“, vyplnit počet úvazků
celkem na službu.



V rámci systémových priorit – „bezbariérovost“ – koordinátorka zjistí u p. Matuly
(ORM), jaké jsou možnosti ke zlepšení situace ve městě z hlediska bariér.
P. Zbořilová se pokusí zajistit konzultanta k bezbariérovosti.

4. Informace od koordinátorky


Dne 13. 10. 2012 proběhne akce ke Dni seniorů „Věk není limit“ – od 15:00 hod.
v divadelním sále DK Kyjov.



Dne 30. 10. 2012 proběhne Konference ke komunitnímu plánování Kyjovska
– od 9:30 hod. cca do 14:00 hod., v estrádním sále Domu kultury Kyjov. Účast
všech členů PS je velmi vítána. Budou rozeslány pozvánky, poté potvrdit
vaši účast/neúčast.

– 26. 11. 2012 bude ukončeno připomínkovací řízení k novému Komunitnímu
plánu.

– 27. 11. 2012 - zasedání Koordinační – řídící skupiny k vypořádání
připomínek. Poté bude Plán předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu
města Kyjova.


13. a 14. 11. 2012 proběhne vzdělávání na téma „Dluhová problematika“.

5. INFO od vedoucí II. PS
MěÚ Kyjov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, začal zdarma vydávat EUROKLÍČE
v kanceláři S 13. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
stomik, diabetik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Distribuci Euroklíčů
pro rodiče dětí do tří let zajišťuje Síť mateřských center. Vedoucí II. PS, Margita
Procházková, BA, rozešle zájemcům místa osazená speciálním Eurozámkem, jinak jsou
k dohledání na internetu.

6. Další setkání II. pracovní skupiny proběhne dle potřeby.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

