I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2018
Datum: 5. 3. 2018
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Představení stávajících a nových členů I. pracovní skupiny – Mgr. Lenka Štěpančíková
(sociální pracovnice, město Bzenec), Miroslav Vymazal (Dobrovolnické centrum, Krok Kyjov,
z.ú.) a Andrea Straková (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Centrum sociálních
služeb Kyjov, p.o. města Kyjova).
2. Aktuální

informace

od koordinátorky

komunitního

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska


Regionální karty – začalo se pečovatelskými službami a osobní asistencí, poté další služby. Jde
o základní přehled toho, co by měla služba nabízet, v celém rozsahu pro všechny. Zatím jsou
od služeb dobré ohlasy.



Poskytovatelé sociálních služeb (jak stávajících, tak rozvíjejících se, či nově vznikajících)
podávali do 22. 2. 2018 žádosti o zařazení do tzv. základní sociální sítě Jihomoravského kraje.
Koordinátorka poděkovala všem poskytovatelům za spolupráci.



„Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
do r. 2017 za rok 2017“ a „Přehled aktivit pro rok 2018 vyplývajících ze Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ - Realizační skupina komunitního
plánování (složena z vedoucích pracovních skupin a koordinátorky komunitního plánování)
v současné době zpracovává výše uvedené dokumenty, které budou do konce března 2018
zaslány všem členům pracovních skupin.



Úkol pro členy pracovní skupiny z řad poskytovatelů: zaslání přehledu akcí (datum a
název akce), které plánuje organizace v roce 2018, adresovat vedoucí pracovní skupiny na email: verka.kozuska@seznam,cz. Výstupem by měl být přehledný seznam akcí všech
poskytovatelů. Ten by měl mimo jiné pomoci i při plánování dalších akcí tak, aby se
nepřekrývaly.



Nabídka dvoudenního semináře v Kyjově (Rubikon centrum, z.ú.) – dluhová problematika
pro pokročilé (16 hodin). Nyní zažádáno o akreditaci (ale počítá se s tím, že účastníci obdrží
certifikát), seminář by mohl proběhnout v průběhu května, max. pro 15 osob, cena dle dohody,
pravděpodobně by uhradilo město Kyjov. Případní zájemci se mohou nahlásit u vedoucí
pracovní skupiny na e-mail: verka.kozuska@seznam.cz a také případně uvést, který termín by
jim nejvíce vyhovoval. Prosíme co nejdříve, aby se v případě dostatečného počtu nahlášených
mohl seminář závazně objednat.



Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (původně měl proběhnout v září 2017,
z personálních důvodů byl přesunut na září 2018).



Seznámení s „Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok
2018“ (viz příloha zápisu).



Informace o nové podobě webových stránek www.mestokyjov.cz, kde je mimo jiné odkaz
na komunitní

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska:

www.mestokyjov.cz/potřebuji

vyřídit/sociální služby/komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku. Na těchto stránkách
jsou základní informace a proklik na webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – tyto
oficiální stránky komunitního plánování byly také aktualizovány. Prosba na členy I. pracovní
skupiny:
o

případné připomínky k informacím na těchto stránkách zaslat koordinátorce, Bc. Janě
Novotné;

o

poskytovatelé zkontrolovat aktuálnost kontaktů, informací v interaktivním adresáři
(www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar/) a průběžně zasílat letáky k plánovaným
akcím,

které

bude

koordinátorka

komunitního

plánování

vyvěšovat

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.


Aktualizuje se Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2018 – 2019.

3. Plánované akce pro rodiny v r. 2018
o

Prozatím se plánuje Den pro rodinu - 2. 6. 2018, Masarykovo nám. Kyjov,
cca od 14:00 do 18:00 hodin (uspořádá město Kyjov a Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
ve spolupráci s dalšími organizacemi) – ve stejném duchu jako v r. 2017. Další akce
zasílat vedoucí pracovní skupiny.

4. Aktuální informace od členů pracovní skupiny


Mgr. L. Štěpančíková – město Bzenec plánuje Den pro rodinu - Hurá na prázdniny (předběžně
17. 5. 2018; na náměstí nebo v zámeckém parčíku).



Mgr. L. Kosová – koncem dubna 2018 uspořádá Odbor sociálních věcí Městského úřadu Kyjov
ve

spolupráci

s Policií

České

republiky

školení

na

téma

„kyberkriminalita“

(prioritně

pro odbornou veřejnost – odpoledne), ale také pro žáky základních a středních škol
(dopoledne); na podzim 2018 je v plánu workshop na téma „seznam se bezpečně“ (prioritně
pro žáky základních škol, ale také pro odbornou veřejnost).


M. Vymazal – Dobrovolnické centrum Krok má v plánu od nového školního roku realizaci
preventivních programů na kyjovských základních školách na téma „ekologie“. Plánuje se také
dobrovolnická akce ke Dni země (zřejmě úklid kolem Kyjovky). Po prázdninách – úklid ostrovů
Věstonické nádrže. V Čajovně a Galerii Kyjov probíhá v březnu výstava fotografií o činnosti
dobrovolníků v r. 2017 (do 9. 4. 2018). V dubnu proběhne v kyjovské radniční galerii vyhlášení
dobrovolníka roku 2017.



Mgr. Z. Hrbotická – v letošním roce má Agentura pro občany Krok opět v plánu několik tvoření
pro veřejnost (zejm. ale pro rodiny, které navštěvují sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi): 29. 3. 2018 – předvelikonoční tvoření, poté letní prázdninová tvoření (v červenci

a srpnu), podzimní a předvánoční tvoření. Poslední víkend v květnu se v Sobůlkách uskuteční
akce pro rodiny „Pohádkový les“. Od listopadu 2017 pracuje na malý úvazek Z. Hrbotická
v Dětském centru Kyjov, p.o. jako sociální pracovnice.


Mgr. H. Kolaříková – informovala o plné obsazenosti sociálních bytů na Brandlově ul.,
3 nájemnicím vypršela maximální doba pobytu (3 roky), místa zaplnily bývalé uživatelky
azylového domu.



Mgr. S. Chvátalová – od 1. 3. 2018 přijata do azylového domu nová pracovnice na aktivizační
činnosti (celkem na azylovém domě 2,5 úvazku), azylový dům má naplněnou kapacitu
(3 maminky + 4 děti). 14. 4. proběhne v Centru sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
burza dětského oblečení (výtěžek a neprodané věci připadnou dětem z azylového domu). 17. 5.
2018 je v plánu „Den otevřených dveří azylového domu“ (od 10:00 slavnostní zahájení, 14:00
– 16:00 tvořivé dílničky a aktivity pro děti). Od 1. 3. nová pracovnice pro sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi.



R.Šváb – v dubnu 2018 pořádá Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. nealko diskotéku pro náctileté
(od 15-ti let, v prostorách Kyjovském pivovaru). 1. 5. 2018 proběhne pouť otců. Dne 7. 5. nebo
8. 5. 2018 je v plánu Den pro rodinu na faře (veřejná akce). Dne 9. 6. 2018 proběhne
sportovní odpoledne. Dále je v plánu drakiáda, karneval, apod.



Bc. J. Švábová – pracovníci K-centra procházejí náročným obdobím, zejm. v důsledku rozšíření
cílové skupiny o uživatele alkoholu, denně 20 – 30 klientů (řeší se hygienický a potravinový
servis, zdravotní stav, materiální věci, bydlení…). Je znát, že v Kyjově chybí noclehárna a denní
centrum, které K-centrum částečně supluje. Stále přibývá problematických klientů (staří,
nemocní, bez finančních prostředků) a tato tendence bude do budoucna pokračovat. Dále
J. Švábová informovala o probíhajících preventivních programech na školách – ve spolupráci
s Centrem pro rodinu Kyjov, o.p.s..

5. Termín příštího setkání: dle potřeby, v Domě dětí a mládeže Kyjov? (tuto možnost prověří
koordinátorka komunitního plánování).

Příloha: Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

