
     
 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 5/2013 
                   Datum: 16. 10. 2013 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Představení nových členů pracovní skupiny (PS) 

� Mgr. Miroslava Kudláčová (Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, 

o.p.s. – sociální pracovnice kyjovské pobočky)  

� Dana Štěpánková (Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.) 

� Marcela Repíková (Pečovatelská služba Vracov) – nyní již nespadá pod 

Charitu Kyjov, ale pod město Vracov 

� novou asistentkou koordinátorky KPSS je Bc. Jana Novotná – v nejbližší 

době bude obesílat realizátory jednotlivých opatření Akčního plánu (AP) na 

r. 2013 - monitorovací tabulky + tabulky k tvorbě AP na r. 2014  

  

2. Informace od členů PS 

� Zpětná vazba k Veletrhu sociálních a navazujících služeb (11. 9. 2013) 

- příště by bylo dobré neomezovat/nezakazovat prodej drobných výrobků 

uživatelů služeb na stáncích, je to jeden z významných prostředků 

navázání kontaktu s návštěvníky veletrhu 

- příště zkrátit dobu trvání veletrhu (max. do 15:00), dopoledne je nejvíc 

návštěvníků 

- jinak byl dle názorů členů PS veletrh vydařený a dobře organizačně 

zajištěný 

� Paní Karla Zbořilová informovala o bezplatné nabídce vzdělávání (Educo 

Centrum, s.r.o.) pro poskytovatele sociálních služeb – od ledna 2014. Více 

informací o projektu: http://www.esfcr.cz/projekty/dalsi-vzdelavani-

pracovniku-socialnich-sluzeb-v-krajich?lang=1&ref=m&source=email, do 

projektu se zapojily i některé další Kyjovské organizace.  



� Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. začalo s realizací kurzu 

znakového jazyka na zdravotně-sociální škole v Kyjově – pro studenty i 

pro veřejnost (nyní cca 10 – 15 zájemců, 50 hodin teorie + 30 hodin praxe), 

kurz poběží do června 2014, ještě v tomto roce zažádají o akreditaci kurzu 

znakového jazyka. 

 

3. Monitoring priorit a opatření za období 3/2013 – 9/2013  

� Asistentka koordinátorky KPSS rozešle tabulky – realizátoři jednotlivých 

opatření vyplní příslušné kolonky a zašlou zpět asistentce (do 21. 10. 2013)! 

V návaznosti na to budou rozeslány tabulky k novému Akčnímu plánu na 

r. 2014.   

� Koordinátorka KPSS se stručně vyjádřila k míře naplnění systémových priorit a 

opatření 

– Opatření A.4 (dotace z rozpočtu města Kyjova na sociální a návazné 

služby, zpřehlednění financování) – projednáno v rámci Koordinační - 

řídící skupiny KPSS – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství MěÚ 

Kyjov (zodpovídá za dotační řízení) nepodporuje změnu Zásad 

poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova a rozdělení sociálních a 

navazujících služeb v rámci řízení. O dalších možnostech „vyčlenění“ 

sociálních služeb a přihlédnutí ke specifikům a odlišnostem od jiných 

oblastí podpory při jejich financování městem Kyjovem se bude 

jednat v příštím roce.  

 

– Priorita C (podpora bezbariérovosti) – pozvaný host, vedoucí Odboru 

rozvoje města (ORM) MěÚ Kyjov, se z pracovních důvodů nemohl 

zúčastnit schůzky. Koordinátorka + vedoucí II. PS sjednají schůzku a 

proberou s vedoucím ORM témata, která nejčastěji zaznívají na PS a 

možnosti dalšího řešení, případně bude vedoucí ORM přizván na 

některou další schůzku II. PS. Mezi členy PS proběhla diskuze o 

nejpalčivějších problémech/nedostatcích z hlediska zdravotně 

postižených v Kyjově (špatné/chybějící nájezdy pro vozíčkáře – např. 

u Panoramky, Inpost; semafor před Nemocnicí Kyjov – není vidět 

„čekejte“, semafory u autobusového nádraží – zvuková signalizace 

pro nevidomé je matoucí, 2 různé semafory blízko sebe…; Bude výtah 

v knihovně? Přednášky se konají často v suterénu – vozíčkář se sem 

nedostane; zeptat se na ORM, jaké značení bude mít nová 

cyklostezka do Bohuslavic; na Kyjovsku chybí konzultant NIPI, bylo 

by vhodné takovou osobu najít (STP v ČR, o.s. má tip) a navázat 

spolupráci s ORM (připomínkování projektů ORM z hlediska zdravotně 



postižených) 

Závěr: všichni mají za úkol všímat si „bariér“ kolem sebe a 

poznačit si – poslat koordinátorce KPSS – sepíše se seznam a 

poté probere s ORM, případně vedením města.  

– Priorita D (rozvoj dobrovolnictví) – možná se této priority ujme 

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s., nejdříve ale bude potřeba znovu 

zmapovat požadavky a zájem z pohledu místních NNO, města Kyjova, 

potencionálních dobrovolníků… Proběhla diskuse se členy PS ohledně 

jejich zkušeností s dobrovolnictvím (formálním i neformálním).  

 

� Přítomní realizátoři jednotlivých opatření za II. oblast podpory a péče 

komunitního plánu zhodnotili, jak se jim daří jednotlivá opatření naplňovat a 

co plánují na rok 2014.  

 

4. Příští setkání se bude konat ve středu 20. 11. 2013 od 15:00, místo bude 

upřesněno.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 

 


