Město Kyjov
Komise sociální a zdravotní

Zápis z jednání č. 22 / 2018
Datum konání:

3. května 2018

Místo konání:

Městský úřad Kyjov, velká jednací místnost

Přítomni:

(viz prezenční listina)
Mgr. Danuše Křiváková, MUDr. Alena Černeková, Mgr. Ladislava
Brančíková, PhDr. Jana Trnečková, MBA. LL.M., Hana Vrtková,
Ing. Vladimír Měchura, MUDr. Luděk Šimeček, Mgr. Hana Čamlíková,
Mgr. Radka Galanová, Mgr. Radoslava Navrátilová, MUDr. Jan
Felsinger

Omluveni:,

MUDr.
Vítězslav
Pálenský,
Ph.D.,
Zdenka
Měsíčková,
Mgr. Jan Hanáček, Karla Zbořilová, Zdenek Hochman, Ing. Marie
Gustyová, Ing. Vladimír Výleta

Neomluveni:

Mgr. Alena Horáková

Hosté:

Bc. Jana Novotná

Zapisovatel(ka):

Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA

Ověřovatel(ka):

MUDr. Luděk Šimeček a Mgr. Radka Galanová

Čas jednání:

16:00 – 17:15 hod

Program jednání:
1. Projednání žádosti o individuální dotaci Střediska výchovné péče Hodonín
2. Projednání dokumentů komunitního plánování, schválení Minimální sítě sociálních
služeb ORP Kyjov 2019
3. Projednání žádostí do DPS Kyjov
4. Financování sociálních služeb v roce 2018 a 2019
5. Představení Chytré a Tísňové péče pro seniory
6. Projednání nabídky senior taxi
7. Různé
Průběh jednání:
Projednání a odsouhlasení programu jednání.
Hlasováno: 11-0-0

Navržení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu z jednání. Navrženi MUDr. Luděk Šimeček
a Mgr. Radka Galanová
Hlasováno: 11-0-0
1. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o poskytnutí individuální dotace Střediska
výchovné péče Hodonín. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit požadovanou
výši dotace.
Hlasováno: 11-0-0
2. Sociální a zdravotní komise projednala dokumenty komunitního plánování sociálních služeb.
Členové sociální a zdravotní komise seznámeni s Monitoringem za rok 2017 – zpráva
o průběžném plnění úkolů v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, dále
seznámeni s přehledem aktivit pro rok 2018 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku.
Projednání a odsouhlasení navržené Minimální sítě sociálních služeb pro rok 2019 ORP Kyjov.
Sociální a zdravotní komise doporučuje navrženou Minimální síť sociálních služeb pro rok
2019 ORP Kyjov RM schválit.
Hlasováno:11-0-0
3. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byty zvláštního určení v DPS Kyjov.
Součástí projednání bylo zařadit nové žádosti do užšího seznamu žadatelů a vyřadit žádosti ze
seznamu žadatelů o byt zvláštního určení.
Sociální a zdravotní komise projednala žádosti (z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyty
údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova).
Sociální a zdravotní komise doporučuje zařadit žádosti výše uvedených do užšího seznamu
žadatelů o byt zvláštního určení.
Hlasováno:11-0-0
Dále sociální a zdravotní komise projednala na návrh sociálního odboru žádost (z důvodu
ochrany osobních údajů nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova)
byl přidělen byt a tito noví nájemníci bezdůvodně odmítli nastoupit do bytu zvláštního určení
DPS Kyjov.
Dle Pravidel pro přidělení bytu zvláštního určení Domu s pečovatelskou službou Kyjov,
rozhoduje sociální a zdravotní komise v případech odmítnutého převzetí bytu a o možném
vyřazení žádosti z evidence žadatelů.
Na řešení situace (z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto informace zveřejněny na
webových stránkách města Kyjova) byl podán návrh o ponechání žádosti v evidenci, druhý
návrh byl vyřadit z evidence.
Hlasování o ponechání žádosti (z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto informace
zveřejněny na webových stránkách města Kyjova) v evidenci sociálního odboru.
Hlasováno: 1-9-1
Návrh nebyl přijat.
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Hlasováno o vyřazení žádosti z evidence sociálního odboru.
Hlasováno: 9-0-2
Dále hlasováno o vyřazení žádosti z evidence sociální odboru (z důvodu ochrany osobních
údajů nebudou tyto informace zveřejněny na webových stránkách města Kyjova).
Hlasováno: 11-0-0
4. Sociální a zdravotní komise seznámena s vývojem financování sociálních služeb – Minimální
síť ORP Kyjov na rok 2018 a s předpokládaným vývojem na rok 2019. Jihomoravský kraj
připravuje Pravidla pro financování sociálních služeb na rok 2019, kde se počítá s nárůstem
výše normativu na rozpočty služeb a dále s nárůstem spoluúčasti ORP na financování služeb.
Sociální a zdravotní komise bere na vědomí tyto informace a doporučuje dále jednat s vedením
města a starosty obcí ORP Kyjov o finančních možnostech navýšení financování sociálních
služeb.
5. Přestavení Chytré a Tísňové péče pro seniory, která by mohla být nabízena pilotně v DPS
Kyjov. Do budoucna uvažujeme o rozšíření na Kyjov a pak celé Kyjovsko. Jedná se o službu
„dohled nad seniorem“ prostřednictvím SOS tlačítka (přívěšku na krk) nebo SOS hodinek.
V případě nesnází si uživatel toho zařízení může sám zavolat pomoc nebo operátor je schopen
vyhodnotit situaci a přivolat na místo, kde se senior nachází, adekvátní pomoc.
6. Projednání nabídek realizace senior taxi. Projednána nabídka společnosti ROSI LOGISTIK
s.r.o. a společnosti Educante z.s., Kyjov. Vše projednáno v kontextu poskytované služby senior
taxi v Hodoníně.
Po zvážení všech okolností i finančních nákladů, doporučuje sociální a zdravotní komise
odboru sociálních věcí, pokračovat v přípravě realizace senior taxi se společností Educante z.s.,
Kyjov.
Návrhy a doporučení Radě města Kyjova:
1. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o individuální dotaci Střediska výchovné
péče Hodonín. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválit dotaci ve výši
50.000 Kč.
Hlasováno: 11-0-0
2. Sociální a zdravotní komise projednala návrh Minimální sítě sociální služeb pro rok
2019 ORP Kyjov. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM schválení Minimální
sítě sociálních služeb pro rok 2019 ORP Kyjov, jak je navržena v tabulce přílohy č. 1.
Hlasováno: 11-0-0
3. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o přidělení bytu zvláštního určení
v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově u těchto žadatelů:
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(z důvodu ochrany osobních údajů nebudou tyto informace zveřejněny na webových
stránkách města Kyjova)
Sociální a zdravotní komise doporučuje RM zařadit výše uvedené žádosti do užšího
seznamu žadatelů o byt v DPS.
Hlasováno: 11-0-0

Úkoly pro členy komise:
Bez úkolů na členy komise.
Úkol pro sociální odbor:
Projednat se společností Educante, z.ú., Kyjov podmínky poskytování služby „senior taxi“.
Jaká je jich nabídka, finanční a jiné požadavky pro realizaci a jaký bude přínos pro město Kyjov.
Informace připravit na další jednání sociální a zdravotní komise.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA

Ověřil: MUDr. Luděk Šimeček
Mgr. Radka Galanová

Přílohy:
Příloha č. 1 Minimální síť sociálních služeb pro rok 2019 ORP Kyjov
Příloha č. 2 Seznam žadatelů o byt zvláštního určení (z důvodu ochrany osobních údajů
nebudou tyto informace zveřejněny na webových stránkách města Kyjova)
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NÁVRH MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2019 ORP KYJOV

Příloha č. 1

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

Kyjov

Poskytovatel

Charita Kyjov

Sociální služba

Občanská poradna

Registrační
číslo

6985532

Kapacita – počet
Cílová skupina

přepočten. úvazků
přímé péče (PP)

osoby v krizi

0,8 úvazku PP
(snížení o 0,2 úvazku)

Zařazení do
kategorie

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

1,3 úvazku PP

A

Služby sociální péče

ORP

Hodonín
Kyjov
Veselí nad Mor.

Poskytovatel

Sociální služba

Kapacita – počet

Registrační

Cílová skupina

číslo

přepočten. Úvazků
přímé péče (PP)

Zařazení do
kategorie

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

Osobní asistence

os. s mentálním postižením

2873330

os. s tělesným postižením

4,335 úvazků PP

A

4,5 úvazků PP

A

os. s kombinovaným postižením
os. s poruchou autist. spektra

Hodonín

Centrum pro rodinu a

Vlaštovka - dětský

Kyjov

sociální péči Hodonín

rehabilitační stacionář

os. s mentálním postižením

7223974

os. s tělesným postižením
os. s kombinovaným postižením

Centrum služeb pro
Kyjov

seniory Kyjov,
příspěvková

Domov pro seniory

9749252

senioři

27,5 úvazků PP
(navýšení o 3 úvazky)

C

organizace
Centrum služeb pro
Kyjov

seniory Kyjov,

Domovy se zvláštním

příspěvková

režimem

5221884

senioři s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demencí

22,5 úvazků PP

C

4,0 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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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

11,25 úvazků PP

senioři

(navýšení o 1,6 úvazku)

osoby se zdravotním postižením

4,5 úvazky PP

senioři

(navýšení o 0,5 úvazku)

Kyjova
Kyjov
Hodonín
Kyjov

Kyjov

Kyjov

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno

Charitní pečovatelská
služba Šardice
Charitní pečovatelská
služba Ždánice

Domov Horizont,

Domov Horizont – Domov

příspěvk. organizace

pro os. se zdrav. postižením

Domov Horizont,

Domov Horizont –

příspěvk. organizace

Chráněné bydlení

4789305

6,4 úvazků PP

7599471

9244854

6133524

senioři
osoby s komb. postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s komb. postižením
osoby s mentálním postižením
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(navýšení o 1 úvazek)

A

A

A

112,4 úvazků PP

C

4,6 úvazků PP

C

Kyjov

Charita Kyjov

Kyjov

Charita Kyjov

Kyjov

Charita Kyjov

Charitní dům pokojného
stáří Čeložnice
Charitní pečovatelská
služba Kyjov
Charitní pečovatelská
služba Svatobořice-Mistřín

6789121

6657488

7867327

senioři

9,8 úvazků PP
(navýšení o 2 úvazky)

osoby s tělesným postižením

16,60 úvazků PP

senioři

(navýšení o 2 úvazky)

osoby s tělesným postižením

3,38 úvazků PP

senioři

(navýšení o 0,5 úvazku)

C

A

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

2,85 úvazků PP

A

5,0 úvazků PP

A

osoby s tělesným postižením
osoby se zdravotním postižením

Kyjov

Město Bzenec

Pečovatelská služba Bzenec

rodiny s dítětem/dětmi

7116988

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

Kyjov

Město Vracov

Pečovatelská služba Vracov

1243476

sluchovým postižením

6,25 úvazků PP

senioři s Alzheimerovou

(navýšení o 1 úvazek)

A

chorobou a jinými typy demencí
senioři
Kyjov

Sociálně-psychiatrické

Veselí nad Mor.

centrum - Fénix, o.p.s.

Veselí nad Mor.
Kyjov

Zdislava Veselí, o.p.s.

Denní stacionář pro
duševně nemocné Fénix,

1925838

osoby s chronickým duševním
onemocněním

o.p.s.
Denní stacionář Zdislava
Veselí

9066694

os. s kombinovaným postižením
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1,8 úvazků PP

A

2,43 úvazků PP

A

osoby chronickým duševním
onemocněním
senioři

Služby sociální prevence

ORP

Hodonín
Kyjov
Veselí nad Mor.

Poskytovatel

Sociální služba

Centrum pro rodinu a
sociální péči Hodonín

Sociální rehabilitace

číslo

přepočten. Úvazků
přímé péče (PP)

Zařazení do
kategorie

9404064

osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením

3,05 úvazku PP

A

1,05 úvazku PP

A

2,8 úvazku PP

A

1,6 úvazku PP

A

2,1 úvazku PP

C

os. s poruchou autistického spektra
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.

Hodonín

Centrum pro sluchově

Kyjov

postižené Hodonínsko,

Kyjov

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením,

Hodonín

Veselí nad Mor.

Kapacita – počet

Registrační

3528697

osoby se sluchovým postižením
senioři

Sociální rehabilitace

8975852

Tlumočnické služby

5371197

osoby se sluchovým postižením

osoby s těžkým sluchovým
postižením

o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Kyjov,

SAS pro rodiny s dětmi

5366707

rodiny s dítětem/dětmi
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příspěvková organizace
města Kyjova
Centrum sociálních
Kyjov

služeb Kyjov,
příspěvková organizace

děti, mládež a rodiny/osoby
Azylové domy

1831607

ohrožené sociálním vyloučením a

1,5 úvazku PP

C

6,375 úvazku PP

C

2,52 úvazku PP

A

2,62 úvazku PP

A

osoby v krizi

města Kyjova

matky s nezaopatřenými dětmi do
Hodonín
Kyjov

Diecézní charita Brno

Domov pro matky s dětmi
Hodonín

5368372

ukončení středního vzdělání dítěte;
těhotné ženy od 18 let a od 8.
měsíce s trvalým pob. v České rep.

Hodonín
Kyjov

Diecézní charita Brno

Kyjov

7594915

osoby bez přístřeší

centrum Hodonín

Veselí nad Mor.
Hodonín

Nízkoprahové denní

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

4,2 úvazku PP
(snížení o 0,3 úvazku)

A

života ohroženy
děti a mládež ve věku od 6 do 26
Kyjov

Charita Kyjov

Nízkoprahový klub Bárka

2534444

let ohrožené společensky

2,0 úvazku PP

A

2,55 úvazku PP

C

nežádoucími jevy
Hodonín
Kyjov
Veselí nad Mor.

Kotva, sociálně terap. dílny
Charita Strážnice

/výchovně nepedag.

6561266

Osoby s chronickým duševním

činnost

onemocněním
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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

2339531

osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách,

3,475 úvazku PP

C

3,5 úvazku PP

C

3,7 úvazku PP

A

3,6 úvazku PP

A

4,42 úvazku PP

A

5,4 úvazku PP

A

osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou jím ohroženy
rodiny s dítětem/dětmi
Hodonín

Psychocentrum Domeček

Kyjov

Hodonín, o.p.s.

Kyjov

JMK

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

muži bez přístřeší, pachatelé
Azylový dům

1747232

trestné činnosti (muži vracející se
z výkonu trestu)

Sociální rehabilitace

5967683

Raná péče

9306099

osoby s chron. duš. onemocněním
osoby s poruchou autistického
spektra (0-7 let)
osoby s mentálním postižením

JMK

Slezská diakonie

Poradna rané péče DOREA

9734991

osoby s tělesným postižením
rodiny s dítětem/dětmi (0-7 let)
osoby s mentálním postižením

JMK

Středisko rané péče SPRP
Brno

Raná péče

4123958

osoby s tělesným postižením
osoby se zrakovým postižením
(0-7 let)
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