
 

 

Společné setkání členů Sociální a zdravotní komise a pracovních skupin 
komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska 

                
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

         Datum: 12. 12. 2019                                                                                      
                    

Místo setkání: Městská knihovna Kyjov  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Informace od vedoucího Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov:  

 SOS tísňová tlačítka - město Kyjov pořídilo v r. 2019 k zapůjčení místním seniorům, 

senioři nemají o náramky zájem z důvodu vysokých nákladů za služby dohledového centra 

(500 Kč/měsíc), do budoucna se zvažuje napojení náramků na pult centrální ochrany 

městské policie v Kyjově (cca 100 Kč/měsíc) – v případě potřeby by byl prostřednictvím 

náramku vyslán tísňový signál; pořizovací cena náramku cca 2500 Kč. Bc. Šrahůlková 

připomněla možnost varianty – tísňová péče Girasole, z.s. (cca 150 Kč/měsíc) –pouze pro 

domácí použití.   

 Sociální podnikání – 6. 1. 2020 se v Kyjově otevře pobočka sociálního podniku Ateliér 

Impala (v prostorách bývalé zdravotnické školy), cílová skupina – osoby se zdravotním 

postižením (přes 40 zaměstnanců, úvazek do 30 hodin/měsíc, cca cca 5 asistentů), výroba 

svíček.  

 Sociální bydlení – v r. 2020 bude zahájena rekonstrukce budovy na ul. Riegrova 

(předpokl. dokončení v r. 2021).   

 Městská ubytovna na ul. Havlíčkova, Dům s pečovatelskou službou 

na ul. Palackého i Azylový dům na ul. Brandlova jsou plně obsazeny. 

 Finanční podpora sítě sociálních služeb na Kyjovsku (pro r. 2020 navýšení finančních 

prostředků o 10%) a návazných služeb – žádost o dotaci z rozpočtu města Kyjova zaslat 

nejpozději 13. 12. 2019!  

 Preventivní programy – město Kyjov vyčlení pro příští rok 200 000 Kč, přibydou nová 

témata (např. prevence a první pomoc při popáleninách dětí, digitální svět…). 

 Podpora komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska – od května 2020 poběží 

dvouletý projekt „Plánování sociálních služeb na Kyjovsku“ financovaný z ESF, zaměřen 

zejm. na tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 

- 2023 (více informací v rámci jednání pracovních skupin – předběžně v březnu 2020).  

 SOS krizová pomoc – Therapy Kyjov, s.r.o. – bude městem Kyjovem podpořena také 

v r. 2020 (prostory Educante, z.s., 2x týdně). 

 „Sociální taxi“ pro převoz seniorů a zdravotně postižených osob – prozatím chybí finanční 

prostředky na pořízení vozidla. Ze strany města Kyjova je věc stále v jednání. Projekt 

MOPS, na kterém spolek Educante ve spolupráci s městem Kyjovem pracovalo v loňském 

a letošním roce, zatím nezanikl. 

 Psychiatrická péče – v současné době na Kyjovsku nedostačující (Ministerstvo 

zdravotnictví nevyhovělo Sociálně psychiatrickému centru – Fénix, o.p.s. v žádosti o vznik 



Centra duševního zdraví). Řešením by mohlo být např. zřízení psychiatrické 

ambulance/oddělení v rámci Nemocnice Kyjov. 

 

2. Aktuální informace od členů pracovních skupin a Sociální a zdravotní komise 

Potřeby/priority, které vzešly ze společné diskuze (řešit v rámci tvorby nového Střednědobého 

plánu): 

 Potřeba vzniku denního centra (zaznívá dlouhodobě, K-centrum jej nemůže suplovat, 

v r. 2019 došlo k navýšení poradenství i výměny). 

 Posílení terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služba), 

podpora domácích pečujících 

 Věnovat pozornost návaznosti služeb pro zdravotně postižené dospívající/dospělé děti – 

bydlení, denní stacionář, odlehčovací služba, atd. (pro případ, že se rodiče již nebudou moct 

starat). 

 Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova reaguje na potřebu rozvoje 

denního stacionáře a do budoucna má záměr rozšířit stacionář pro zdravotně 

postižené a seniory (cílové skupiny se rozdělí – prostory se budou řešit 

prostřednictvím investičního projektu, nutno posílit také personálně). 

 Nyní je v rámci okresu pouze pobytová odlehčovací služba pro seniory (5 míst), 

s čekací lhůtou i půl roku. Terénní odlehčovací službu má zájem zřídit spolek 

Educante, který realizuje např. poradnu pro domácí pečující (od září 2019 běží tříletý 

projekt – poradenství, svépomocná skupina, vzdělávání zdarma); zajíždí také do 

okolních obcí (vhodné informovat starosty v rámci porad starostů); ambulantní 

poradna po. + st. 16. – 18. hod., telefonicky každý den, terén po domluvě.  

 

 

Zapsala: Věra Lungová 


