Město Kyjov
Komise sociální a zdravotní

Zápis z jednání č. 16 / 2017
Datum konání: 18. dubna 2017
Místo konání: Městský úřad Kyjov, velká jednací místnost
Přítomni (viz. prezenční listina): Mgr. Danuše Křiváková, Ing. Marie Gustyová, MUDr. Luděk
Šimeček, MUDr. Alena Černeková, Karla Zbořilová, Hana Vrtková, Zdenka Měsíčková,
PhDr. Jana Trnečková, MBA. LL.M., Ing. Vladimír Výleta, Mgr. Radoslava Navrátilová,
Mgr. Jan Hanáček, Mgr. Hana Čamlíková, Mgr. Radka Galanová, MUDr. Vítězslav Pálenský,
Ph.D.
Omluveni: MUDr. Jan Felsinger, Mgr. Ladislava Brančíková, Ing. Jan Letocha, Ing. Vladimír
Měchura, Zdenek Hochman, Mgr. Alena Horáková
Hosté: Bc. Jana Novotná, Mgr. Věra Lungová, Mgr. Klára Komínková,
Margita Procházková BA
Zapisovatel(ka): Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA
Ověřovatel(ka): MUDr. Luděk Šimeček, MUDr. Alena Černeková
Čas jednání: 15:30 – 17:30 hod
Program jednání:
1. Projednání nového úkolu, kterým pověřila Rada města Kyjova sociální a zdravotní
komisi – plnění úkolu koordinovat a řídit proces komunitního plánování sociálních
služeb Kyjovska (dále jen KPSS)
2. Projednání návrhu Minimální sítě služeb ORP na rok 2018, zařazení do kategorií
3. Okamžité zrušení sociální služby azylového domu Brandlova 127, poskytovatel
Centrum sociálních služeb, p.o. města Kyjova
4. Žádost o výměnu bytu v DPS a návrh na vyřazení žádosti z evidence
5. Projednání žádostí o byt zvláštního určení v DPS Kyjov
6. Informace o projektu Novodobá sanitka
7. Různé
Průběh jednání:
Projednání a odsouhlasení programu jednání.
Hlasováno: 14-0-0

Navržení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu z jednání. Navrženi MUDr. Luděk Šimeček
a MUDr. Alena Černeková.
Hlasováno: 14-0-0
Projednání nového úkolu, kterým pověřila Rada města Kyjova sociální a zdravotní komisi –
plnění úkolu koordinovat a řídit proces komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska.
Nové vymezení práce představila Ing. Marie Gustyová – garant KPSS. Zásadní systém práce
KPSS bude zachován, pracovní skupiny, jejich vedoucí a Realizační skupina KPSS.
Představena nová Organizační struktura KPSS Kyjovska, kterou schválila rada.
I. pracovní skupina – Osoby a rodiny rizikové, ohrožené, v problémech a krizi, II. pracovní
skupina – Senioři a osoby se zdravotním postižením, III. pracovní skupina – Osoby s duševním
onemocněním a mentálním postižením.
Vedoucí I. pracovní skupiny Mgr. Věra Lungová, vedoucí II. pracovní skupiny Margita
Procházková, BA, vedoucí III. pracovní skupiny Mgr. Klára Komínková.
Hlasováno: 14-0-0
Součástí projednání nového úkolu bylo projednání úpravy náplně práce sociální a zdravotní
komise. Sociální a zdravotní komise se usnesla, že upraví stávající náplň práce, kde došlo
k úpravě bodu č. 9 následovně:
Komise realizuje průběh procesu komunitního plánování sociálních služeb na území města
Kyjova. Připravuje realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území města
Kyjova. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb spolupracuje s externími
subjekty.
Náplň práce sociální a zdravotní komise přílohou č. 1. tohoto zápisu.
Hlasováno: 13-0-1
Sociální a zdravotní komise projednala návrh Minimální sítě sociálních služeb ORP na rok
2018. Stěžejním bodem bylo zařazení služeb do kategorií – deklarace potřebnosti a projednání
žádostí o vstup do sítě služeb Diecézní charity Brno – Odborné sociální poradenství a Dotyk
II, o.p.s. – Sociální rehabilitace. Sociální a zdravotní komise navrhla tyto dvě nové služby
nezařadit do sítě. Návrh sítě následně odsouhlasen.
Hlasování bylo rozloženo na třikrát. Hlasování o návrhu Služeb odborného sociálního
poradenství - Hlasováno:14-0-0, Služby sociální péče - Hlasováno: 14-0-0, Služby sociální
prevence - Hlasováno: 14-0-0.
Návrh Minimální sítě sociálních služeb pro rok 2018 ORP Kyjov přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Sociální a zdravotní komise projednala žádost o okamžité zrušení sociální služby Azylový dům,
§ 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatel Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova. Členové sociální a zdravotní komise projednali všechny důvody, pro
které je navrhováno zrušení výše uvedené služby. Souhlasí, aby služby byla zrušena a pomoc
ženám v bytové a sociální tísni byla znovu poskytována v rozsahu a způsobem před registrací
sociální služby.
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Sociální a zdravotní komise projednala žádost paní (z důvodu ochrany osobních údajů, nebudou
tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova), obyvatelky DPS Kyjov o výměnu
bytu. (Z důvodu ochrany osobních údajů, nebudou tyto údaje zveřejněny na webových
stránkách města Kyjova), který má nízko okno u chodníku na ulici Újezd a je rušena
kolemjdoucími chodci. Dle jejího vyjádření ji někdo pořád klepe na okno, hlavně v noci.
Z důvodu obav a strachu má již zdravotní problémy. Sociální a zdravotní komise doporučuje
výměnu bytu.
Sociální a zdravotní komise projednala návrh na vyřazení žádosti (z důvodu ochrany osobních
údajů, nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova) o byt zvláštního
určení v DPS Kyjov. Důvodem bylo bezdůvodné odmítnutí (z důvodu ochrany osobních údajů,
nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova) nastěhovat se do
uvolněného bytu v DPS, čímž porušila přijatá Pravidla pro přidělení bytů zvláštního určení
domu s pečovatelskou službou Kyjov. Sociální a zdravotní komise souhlasí s vyřazením
žádosti o byt zvláštního určení paní (z důvodu ochrany osobních údajů, nebudou tyto údaje
zveřejněny na webových stránkách města Kyjova).
Hlasováno: 14-0-0
Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byt zvláštního určení Domu s pečovatelskou
službou Kyjov. Členové komise souhlasí se zařazením žádostí do užšího seznamu žadatelů
o byt v DPS. Příloha č. 3 tohoto zápisu.
V 16:30 odchod člena sociální a zdravotní komise Ing. Vladimíra Výlety, v 16:40 odchod člena
MUDr. Vítězslava Pálenského, Ph.D.
Informace o projektu Novodobá sanitka. Nepodařilo se navázat spolupráci se společností.
Pobočka na okrese Hodonín byla zrušena. Společnost hledá nového poskytovatele přepravních
služeb. Komise informována, že tyto služby poskytuje pro seniory a zdravotně postižené
Centrum sociálních služeb a Charity Kyjov. Oba poskytovatelé mají dostatečnou kapacitu pro
přepravu potřebných. Komise nedoporučuje oslovovat další přepravce, např. taxi služby
a zajišťovat další služby.
Sociální a zdravotní komise byla seznámena s žádostí Diakonie ČCE Hrnčířská 27, Brno,
pořádat setkání laických pečujících s poskytovateli sociálních služeb a zdravotně sociálních
služeb, starajících se zejména o seniory a osoby se zdravotním postižením. Celou akci finančně
zajistí a s pomocí spolku Educante v jejich prostorách zorganizují. Od města očekávají
vystoupení představitele města a spolupráci při výběru organizací z Kyjova, které budou na
akci přizvány a pomoc s rozšířením letáků a informací na webu města.
Sociální a zdravotní komise nesouhlasí, aby akce byla v prostorách a pod záštitou Educante.
Komise požaduje, v případě spolupráce města, aby akce byla pod záštitou města, čili
v prostorách města, kde se bude podílet organizačně město. Educante přizvat jako ostatní
poskytovatele.
Mgr. Radka Galanová navrhla, aby bylo oficiálně poděkováno členům Koordinační – řídící
skupiny komunitního plánování, která na základě změny organizační struktury KPSS zanikla.
Poděkování navrhuje uveřejnit v Kyjovských novinách. Předsedkyně komise dále navrhla
rozšířit poděkování i na již neaktivní členy KPSS, kteří však řadu let pracovali v KPSS
a starostům okolních obcí za vstřícný přístup k plnění úkolu KPSS.
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Návrhy a doporučení Radě města Kyjova:
1. Sociální a zdravotní komise projednala návrh Minimální sítě sociálních služeb pro rok
2018 ORP Kyjov. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit navrhovaný
rozsah Minimální sítě sociálních služeb pro rok 2018.
Hlasováno: 14-0-0
2. Sociální a zdravotní komise projednala návrh na okamžité zrušení sociální služby
Azylový dům, § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatel
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova. Sociální a zdravotní komise
doporučuje RM zrušení výše uvedené sociální služby.
Hlasováno: 14-0-0
3. Sociální a zdravotní komise projednala žádost (z důvodu ochrany osobních údajů,
nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova), bytem č. C6,
DPS, Třída Palackého 67, 697 01 Kyjov a doporučuje RM výměnu bytu.
Hlasováno: 14-0-0
4. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byt zvláštního určení Domu
s pečovatelskou službou v Kyjově. Komise projednala žádost (z důvodu ochrany
osobních údajů, nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova).
Sociální a zdravotní komise doporučuje RM zařadit tyto žádosti do užšího seznamu
žadatelů o byt v DPS.
Hlasováno: 14-0-0

Úkoly pro členy komise:
Bez úkolů na členy komise.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA
Ověřil: MUDr. Luděk Šimeček
MUDr. Alena Černeková
Přílohy:
Příloha č. 1 Náplň práce sociální a zdravotní komise
Příloha č. 2 Návrh Minimální sítě sociálních služeb pro rok 2018 ORP Kyjov
Příloha č. 3 (z důvodu ochrany osobních údajů, nebudou tyto údaje zveřejněny na webových
stránkách města Kyjova)
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Příloha č. 1

Komise sociální a zdravotní

Náplň práce:
1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města, vydává doporučení, stanoviska
a náměty pro radu, popřípadě návrhy a úkoly pro členy komise.
2. Komise sleduje a navrhuje rozvoj sítě sociálních zařízení na území města Kyjova
(navržena a schválena aktualizovaná Minimální síť sociálních služeb pro rok 2016).
3. Komise sleduje a vyhodnocuje podněty a stanoviska v souvislosti se zřizovatelskou,
zakladatelskou a vlastnickou funkcí vykonávanou v sociálních a zdravotnických
zařízeních.
4. Komise napomáhá při vytváření podmínek zajištění kvalitní a dostupné zdravotní
a sociální péče na svém území.
5. Komise vyhodnocuje žádosti na přidělení bytových jednotek v domech s byty
zvláštního určení v zařízeních sociální péče s ohledem na zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
6. Komise vyřizuje podněty, žádosti a stížnosti občanů jí nebo radě adresované, týkající
se sociální oblasti (finanční pomoc v případě naléhavé životní situace, zajištění bydlení
apod.).
7. Komise sleduje připomínky, podněty a stanoviska v souvislosti s protidrogovou
prevencí a prevencí ostatních sociálně patologických jevů. Podílí se na zpracování
koncepce protidrogové politiky i koncepce ostatních sociálně patologických jevů
v rámci území města Kyjova a soustřeďuje informace o vývoji drogové situace
i ostatních sociálně patologických jevů. Posuzuje projekty v této oblasti, navrhuje
způsob jejich financování a sleduje efektivní využívání dotací, darů a sponzorských
příspěvků na tyto projekty.
8. Komise podle aktuální legislativy napomáhá při vytváření podmínek pro dokončení
transformace v sociální oblasti.
9. Komise realizuje průběh procesu komunitního plánování sociálních služeb na území
města Kyjova. Připravuje střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města
Kyjova. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb spolupracuje
s externími subjekty.
10. Komise se vyjadřuje k žádostem nestátních organizací působících v sociální oblasti
o poskytnutí finančních prostředků, darů apod.
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NÁVRH MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2018 ORP KYJOV

PŘÍLOHA Č. 2

ZAŘAZENÍ SLUŽEB DO JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ (A, B, C)
KATEGORIE A - u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši stanové JMK
KATEGORIE B - služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace spolufinancování
KATEGORIE

C - u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není možno služby financovat v požadované výši
(např. PO kraje, jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích apod.)

Služby odborného sociálního poradenství
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační

Cílová skupina

číslo

Kapacita – počet

Zařazení do

přepočten. úvazků

kategorie

přímé péče (PP)
Kyjov

Charita Kyjov

Občanská poradna

6985532

osoby v krizi

1,0 úvazku PP

A

1,3 úvazku PP

A

děti a mládež 6- 26 let ohrožené
spol. nežádoucími jevy
rodiny s dítětem/dětmi
Kyjov

Krok Kyjov, z. ú.

Odborné sociální
poradenství

2596778

osoby v krizi
osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový zp.
života nebo jsou jím ohroženy

Služby sociální péče
ORP

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační

Cílová skupina

číslo

Kapacita – počet

Zařazení do

přepočten. Úvazků

kategorie

přímé péče (PP)
Hodonín
Kyjov
Veselí nad Mor.

Hodonín

Kyjov

os. s poruchou autist. spektra
Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín

Osobní asistence

os. s mentálním postižením

2873330

A

os. s tělesným postižením
os. s kombinovaným postižením

4,335 úvazků PP

os. s poruchou autist. spektra
Centrum pro rodinu a

Vlaštovka - dětský

sociální péči Hodonín

rehabilitační stacionář

os. s mentálním postižením

7223974

4,5 úvazků PP

os. s tělesným postižením

A

os. s kombinovaným postižením
Centrum služeb pro

Kyjov

seniory Kyjov,
příspěvková

Domov pro seniory

9749252

senioři

24,5 úvazků PP

C

organizace
Centrum služeb pro
Kyjov

seniory Kyjov,

Domovy se zvláštním

příspěvková

režimem

senioři s Alzheimerovou

5221884

chorobou a jinými typy demencí

22,5 úvazků PP

C

organizace

Kyjov

Centrum služeb pro
seniory Kyjov,

senioři
Odlehčovací služby

5516288

senioři s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demencí
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C
4,0 úvazků PP

příspěvková
organizace
Centrum sociálních
služeb Kyjov,
Kyjov

příspěvková

Denní stacionář

7632815

Osobní asistence

8097071

Pečovatelská služba

6196312

osoby se zdravotním postižením
senioři

organizace města

2,4 úvazků PP

A

1,8 úvazků PP

A

Kyjova
Centrum sociálních
služeb Kyjov,
Kyjov

příspěvková

osoby se zdravotním postižením
senioři

organizace města
Kyjova
Centrum sociálních
Kyjov

služeb Kyjov, po města

osoby se zdravotním postižením
senioři

Kyjova
Kyjov
Hodonín
Kyjov

Kyjov

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno

Domov Horizont,
příspěvk. organizace

9,65 úvazků PP

A

(navýšení úvazků)
Charitní pečovatelská
služba Šardice
Charitní pečovatelská
služba Ždánice

osoby se zdravotním postižením

4789305

senioři

7599471

senioři

Domov Horizont –
Domov pro os. se zdrav.

4,0 úvazky PP

5,4 úvazků PP

osoby s komb. postižením

9244854

osoby s mentálním postižením

postižením
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A

A

C
112,4 úvazků PP

Kyjov

Domov Horizont,

Domov Horizont –

příspěvk. organizace

Chráněné bydlení

Kyjov

Charita Kyjov

Kyjov

Charita Kyjov

Charitní dům pokojného
stáří Čeložnice
Charitní pečovatelská
služba Kyjov

osoby s komb. postižením

6133524

osoby s mentálním postižením

6789121

senioři

osoby s tělesným postižením

6657488

senioři

Charitní pečovatelská
Kyjov

Charita Kyjov

služba Svatobořice-

osoby s tělesným postižením

7867327

senioři

Mistřín

4,6 úvazků PP

7,8 úvazků PP

14,60 úvazků PP

C

C

A

(navýšení úvazků)

2,88 úvazků PP

A

2,85 úvazků PP

A

osoby s jiným zdrav. postižením
Veselí nad Mor.

Charita Veselí nad

Kyjov

Moravou

osoby s komb. postižením
Stacionář Toník

9233766

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Kyjov

Město Bzenec

Pečovatelská služba
Bzenec

7116988

rodiny s dítětem/dětmi

5,0 úvazků PP

senioři

(navýšení úvazků)

A

osoby s chron. onemocněním
osoby s tělesným, zrakovým a
Kyjov

Město Vracov

Pečovatelská služba
Vracov

sluchovým postižením

1243476

senioři s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demencí
senioři
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5,25 úvazků PP

A

Kyjov

Sociálně-psychiatrické

Veselí nad Mor.

centrum - Fénix, o.p.s.

Denní stacionář pro
duševně nemocné Fénix,

osoby s chronickým duševním

1925838

onemocněním

o.p.s.

1,8 úvazků PP

A

os. s kombinovaným postižením
Veselí nad Mor.
Kyjov

Zdislava Veselí, o.p.s.

Denní stacionář Zdislava
Veselí

osoby chronickým duševním

9066694

onemocněním

2,43 úvazků PP

A

senioři

Služby sociální prevence

ORP

Poskytovatel

Sociální služba

Registrační

Cílová skupina

číslo

Kapacita – počet

Zařazení do

přepočten. Úvazků

kategorie

přímé péče (PP)
osoby s kombinovaným postižením,
Hodonín

Centrum pro rodinu a

Kyjov

sociální péči Hodonín

Sociální rehabilitace

9404064

osoby s mentálním postižením,

3,05 úvazku PP

A

1,05 úvazku PP

A

2,8 úvazku PP

A

osoby s tělesným postižením

Veselí nad Mor.

os. s poruchou autistického spektra

Hodonín

Centrum pro sluchově

Sociálně aktivizační služby

Kyjov

postižené Hodonínsko,

pro seniory a osoby se

Veselí nad Mor.

o.p.s.

zdravotním postižením

Hodonín

Centrum pro sluchově

Kyjov

postižené Hodonínsko,

Veselí nad Mor.

o.p.s.

Sociální rehabilitace

3528697

osoby se sluchovým postižením
senioři

8975852

osoby se sluchovým postižením
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Hodonín

Centrum pro sluchově

Kyjov

postižené Hodonínsko,

Veselí nad Mor.

o.p.s.

osoby s těžkým sluchovým
Tlumočnické služby

5371197

postižením

1,6 úvazku PP

rodiny s dítětem/dětmi

2,1 úvazku PP

A

Centrum sociálních
Kyjov

služeb Kyjov,
příspěvková organizace

SAS pro rodiny s dětmi

5366707

A

města Kyjova
matky s nezaopatřenými dětmi do
Hodonín
Kyjov

Diecézní charita Brno

Domov pro matky s dětmi

ukončení středního vzdělání dítěte;

5368372

těhotné ženy od 18 let a od 8.

Hodonín

C
6,375 úvazku PP

měsíce s trvalým pob. v České rep.
Hodonín
Kyjov

Nízkoprahové denní
Diecézní charita Brno

centrum Hodonín

7594915

osoby bez přístřeší

2,52 úvazku PP

A

2,62 úvazku PP

A

4,5 úvazku přímé

A

2,0 úvazku PP

A

Veselí nad Mor.
Hodonín
Kyjov

osoby bez přístřeší
Diecézní charita Brno

Noclehárna Hodonín

2729262

osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou jím ohroženy
osoby ohrožené závislostí nebo

Kyjov
Veselí nad Mor.

závislé na návykových látkách
Charita Kyjov

Kontaktní centrum

7731712

osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
děti a mládež ve věku od 6 do 26

Kyjov

Charita Kyjov

Nízkoprahový klub Wu-Wej

2534444

let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
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Hodonín
Kyjov

Kotva, sociálně terap. dílny
Charita Strážnice

Veselí nad Mor.

Osoby s chronickým duševním

/výchovně nepedag.
činnost

6561266

2,55 úvazku PP

C

3,475 úvazku PP

A

3,5 úvazku PP

C

3,7 úvazku PP

A

3,6 úvazku PP

A

onemocněním
děti a mládež od 6 do 26 let
ohrožené spol. nežádoucími jevy
osoby v krizi

Kyjov

Krok Kyjov, z. ú.

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

osoby ohrožené závislostí nebo
2339531

závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou jím ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi

Hodonín

Psychocentrum Domeček

Kyjov

Hodonín, o.p.s.

Kyjov

Sociálně-psychiatrické
centrum - Fénix, o.p.s.

JMK

DOTYK II, o.p.s.

muži bez přístřeší, pachatelé
Azylový dům

1747232

trestné činnosti (muži vracející se
z výkonu trestu)

Sociální rehabilitace

Raná péče

5967683

osoby s chron. duš. onemocněním
osoby s poruchou autistického

9306099

spektra (0-7 let)
osoby s mentálním postižením

JMK

JMK

Slezská diakonie

Středisko rané péče SPRP
Brno

osoby s tělesným postižením

Poradna rané péče DOREA
9734991

rodiny s dítětem/dětmi (0-7 let)

4123958

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením

Raná péče

osoby se zrakovým postižením
(0-7 let)
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4,42 úvazku PP
A

5,4 úvazku PP

A

