
 

 

 

Společné setkání pracovních skupin KPSS Kyjovska 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 1/2017 
                   Datum: 12. 12. 2017 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Bc. Jana Novotná, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska, stručně 
shrnula rok 2017, nastínila plánované aktivity pro rok 2018 a seznámila přítomné s aktualitami 
v rámci plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji: 
 
1. Shrnutí roku 2017  

• Rada města Kyjova dne 10. 4. 2017 schválila novou organizační strukturu komunitního 
plánování sociálních služeb Kyjovska (KPSS); zanikla Koordinační – řídící skupina KPSS, její 
funkci zastává Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova (upravil se pouze systém 
přenosu informací – zamezeno duplicitě v projednávání). 

I nadále je KPSS řízeno shora – Zastupitelstvo města Kyjova (ZM) – Rada města Kyjova (RM) – 
Sociální a zdravotní komise RM Kyjova – Realizační skupina KPSS – pracovní skupiny KPSS. 
Stěžejním článkem je Realizační skupina KPSS složená z vedoucích pracovních skupin 
a koordinátorky KPSS, realizační skupina zpracovává podklady pro Sociální a zdravotní komisi. 

Sociální a zdravotní komise má široké zastoupení – 20 členů z řad zadavatelů, poskytovatelů 
i uživatelů; garantem KPSS i nadále zůstává Ing. M. Gustyová. 

• Vytvořena Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018. 

• Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska od roku 2017. 

• Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (11. 12. 2017 
dokument schválilo ZM Kyjova, zastupitelstva obcí Kyjovska – vzít na vědomí). 

• Od září 2017 na pozici koordinátorky KPSS opět Bc. Jana Novotná. 

• Dotace z rozpočtu města Kyjova pro rok 2018. 

 

2. Plány na rok 2018 

• Webové stránky komunitního plánování Kyjovska – nově budou veškeré informace týkající 
se KPSS vkládány pouze na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, na webových stránkách města 
Kyjova jen krátké info o KPSS a odkaz na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz (v příštím roce 
nové webové stránky města Kyjova). 

• Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (původně měl proběhnout v září 2017, 
z personálních důvodů byl přesunut na r. 2018). Město Hodonín plánuje veletrh na červen 
2018, možná ve spolupráci s KPSS Kyjovska. 

• V rámci projektu města Hodonína - Podpora procesu komunitního plánování a dalších 
navazujících činností v ORP Hodonín, kde je město Kyjov partnerem a spolupracující organizací, 
je jednou z aktivit společný okresní katalog sociálních služeb. 

• Preventivní programy ve školkách a školách Kyjovska - v současné době se finalizuje přehled 
poskytovatelů preventivních programů – byl schválen Komisí prevence kriminality, následně 
půjde Akční plán prevence města Kyjova 2018 - 2020 ke schválení RM Kyjova. Kromě toho jsou 
v r. 2018 v plánu zatím 3 akce zaměřené na prevenci – všichni budou informováni. 

 

 



3. Aktuální informace z Jihomoravského kraje (JmK) 

• Reforma péče o duševní zdraví. Od jara 2018 budou výzvy na vznik Center duševního zdraví, 
cca na 1,5 roku financování sociální rehabilitace. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020 
a Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 (AP JmK). 

• Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (celkem bylo pro r. 2018 ze Základní sítě 
sociálních služeb JmK vyřazeno 12 služeb – mezi nimi i služba sociální rehabilitace Sociálně-
psychiatrického centra – Fénix, o.p.s., stále v řešení). 

• Nový tříletý individuální projekt JmK na plánování rozvoje sociálních služeb/5 klíčových aktivit. 

• Financování – ve statním rozpočtu v současné době chybí na soc. služby cca 300 mil. Kč – 
prozatím stávající způsob financování, uvidí se, co bude dál. V průběhu února bude probíhat 
sběr žádostí do základní sítě JmK – asi jen 14 dní čas, do konce dubna budou žádosti 
vypořádány a předloženy Radě JmK ke schválení. 

• Regionální karty – již funguje v Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Začíná 
se pečovatelskými službami a osobní asistencí, poté další služby. Jde o základní přehled toho, 
co by měla služba nabízet, v celém rozsahu pro všechny. Po uvedení do praxe budou probíhat 
kontroly (vyúčtování; rozsah poskytovaných služeb tak, jak je v kartě služeb). 

• KISSOS – od r. 2019 by se měl otevřít přehled také pro služby, které jsou v dočasné síti. 

• Rozvoj sociálních služeb na r. 2019 – poděkování těm, kteří poslali rozvojové záměry. Vedoucí 
Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA, dodal, že vzhledem 
k nedostatku finančních prostředků na provoz sociálních služeb nebude pro Jihomoravský kraj 
prioritou vznik nových služeb a bude se velmi zvažovat rozvoj stávajících služeb. Rozvoj by měl 
být podpořen zejm. v oblasti psychiatrické péče a pečovatelských služeb (zde doporučeno 
prodloužení doby poskytování – víkendy, 24hodinová péče).    

 

4. Všichni přítomní představili sebe, případně také služby, které zastupují a informovali 
o svých současných i plánovaných aktivitách. Diskuze. 

 

5. Termín příštího setkání pracovních skupin KPSS: předběžně únor 2018.  

 
  

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková, Bc. Jana Novotná, Mgr. Věra Lungová 

 


