
 

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2016 
                   Datum: 28. 6. 2016 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS  

 Dofinancování sociálních služeb v JmK – schválené částky budou přílohou zápisu. 

 Financování sociálních služeb na Kyjovsku v r. 2016 – všechny obce Kyjovska dostály svého 

závazku a zaslaly městu Kyjovu procentní spoluúčasti na provoz sociálních služeb; v roce 

2017 se počítá se stejným systémem spolufinancování, s tím rozdílem, že město Kyjov 

zagarantuje financování také pečovatelské služby (výjimkou bude PS Bzenec, PS Vracov 

a PS Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – zafinancují si přímo tato města) 

a poté si příspěvky na provoz pečovatelských služeb od jednotlivých obcí „vybere zpět“ 

(zjednodušení systému spolufinancování). 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017 – dne 6. 6. 2016 schválena Radou 

města Kyjova (garance potřebnosti a zařazení služeb do skupin „A“, „“B“ nebo „C“); nově 

zařazeny 2 sociální služby: sociální rehabilitace (Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, 

o.p.s.) a azylový dům (Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – pouze formální 

změna, stávající ubytování pro matky s dětmi v sociální tísni na Brandlově ul. se registruje 

na sociální službu). Během 14 dní koordinátorka KPSS kontaktuje místní poskytovatele 

sociálních služeb ohledně předpokládaných nákladů služeb na rok 2017 (srovnání s náklady 

na provoz služeb v r. 2015 – pokud předpokládané náklady pro r. 2017 nebudou v součtu 

výrazně vyšší, mohla by se procentní spoluúčast ORP Kyjov vypočítávat pro r. 2017 z těchto 

aktuálnějších dat); JmK doporučil vycházet při výpočtech spoluúčastí obcí pro rok 2017 

z rozpočtů služeb v r. 2015.   

 Rejstřík poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence na Kyjovsku – jde o aktualizaci 

brožury z roku 2014, vydalo město Kyjov pro r. 2016 – k dispozici u koordinátorky KPSS, 

aktualizace bude probíhat každoročně. Město Kyjov plánuje schůzku s metodiky prevence 

základních a středních škol na Kyjovsku (30. 8. 2016 od 9. hod., Městská knihovna Kyjov) – 

zaměřena na aktualizovanou nabídku preventivních programů. 

2. Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 Mgr. Galan – Sociálně–psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. navštívil ministr Babiš. V rámci 

preventivních programů pro školy disponují třemi akreditovanými programy (MŠMT).  

 J. Švábová – Kontaktní centrum Charity Kyjov absolvovalo kontrolu z Úřadu vlády (proběhla 

bez problémů, na výsledky se čeká); na podzim čeká K-centrum certifikace. V rámci služby 

evidují zvýšení věkového průměru klientů a výrazné zhoršení zdravotního stavu některých 

klientů, v této souvislosti vyvstává otázka dostupnosti specializovaných návazných zařízení 



pro umisťování těchto klientů. V r. 2016 proběhlo rozšíření stávající nabídky K-centra 

o terénní formu poskytování a o cílovou skupinu uživatelů alkoholu a marihuany (denně cca 

1/3 klientů z řad alkoholiků). Dobrá spolupráce s Občanskou poradnou Charity Kyjov 

a Probační a mediační službou v Hodoníně. Z důvodu nedostatku finančních prostředků 

se nepodařilo navýšit pracovní úvazek o 1,5 (nyní 4 úvazky v přímé péči a 0,5 úvazku 

v nepřímé péči). Úspěšně probíhají preventivní programy pro MŠ na Kyjovsku (od začátku 

roku 19 přednášek).  

 Mgr. Blahůšová – Občanská poradna Charity Kyjov se potýká s nedostatkem finančních 

prostředků na provoz – jednání na KrÚ JmK – v plánu je omezení provozu v době letních 

prázdnin na polovinu (2,5 dne v týdnu). Propagace služby (sklárna, šroubárna, atd.). Každé 

první úterý v měsíci zajíždí se službou do Bzence, připravuje se prezentace služby OSP 

v rámci DPS Bzenec. „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ - operační 

program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu evropské pomoci 

nejchudším osobám (FEAD). Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé bude 

v nejbližší době distribuovat také Charita Kyjov. Dobrá spolupráce s MěÚ Kyjov a Bzenec – 

mimo jiné řeší ve spolupráci přímou sociální výpomoc.  

 Mgr. Chovancová – v rámci služby OSP a SAS také řeší nedostatek finančních prostředků 

na provoz (částečná kompenzace díky realizovaným menším projektům). První půl rok 2016 

zajížděli každý měsíc se službou OSP do Vracova – pokud město Vracov nebude chtít hradit 

tuto službu poskytovanou nad rámec kapacity dané v rámci Minimální sítě sociálních služeb 

na Kyjovsku pro r. 2016, o.s. Krok již nebude do Vracova s odborným sociálním 

poradenstvím zajíždět. Naplno běží programy prevence – od začátku r. 2016 se uskutečnilo 

ve školách na Kyjovsku 90 preventivních akcí. 

 Mgr. Kolaříková – sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a další cílové skupiny v rámci 

Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov, v poslední době řeší nárůst vážně nemocných osob 

na místních ubytovnách – tito nemají dostatek financí na pobyt ve specializovaných 

zařízeních („invalidní bez nároku na výplatu důchodu“); ZM Kyjova přijalo obecně závaznou 

vyhlášku – vymezeny lokality, ve kterých je zakázáno popíjet alkohol (parky, dětská hřiště, 

před supermarkety, apod.) – Policie může osoby vykázat a pokutovat.  

3. Diskuze ohledně nepravidelné docházky členů I. PS na jednání – hledat možnosti 

„zatraktivnění“ pracovní skupiny (možno uspořádat „tematické skupiny“), další možností 

je pořádat pracovní setkání všech skupin společně a v případě specifického zadání se sejít 

zvlášť. Bude řešeno v rámci metodické podpory/supervize KPSS v druhé polovině r. 2016. 

4. Webová verze Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

zkontrolovat údaje a v případě neaktuálních dat informovat koordinátorku KPSS, která provede 

aktualizaci. 

5. Termín příštího setkání: září 2016.  

Příloha: Dofinancování sociálních služeb v JmK 2016 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/

