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Společné setkání pracovních skupin KPSS na Kyjovsku 

        
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
1/2021 

 
                   Datum: 12. 5. 2021 

 

 

Realizační skupina byla s ohledem na opatření spojené s prevencí nákazy proti COVID-19 realizována 

prostřednictvím webového rozhraní: https://meet.vpsfree.cz/KPSSKyjov 

 

Přítomni: dle print screen  

 

Zastupitelstvem města Kyjova byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na 

období 2021 – 2023. Zastupitelstva jednotlivých obcí jej budou projednávat a brát na vědomí. 

Poděkování členům pracovních skupin za připomínkování. 

 

Byly zjišťovány potřeby zadavatelů Kyjovska, byl zpracován dokument „Souhrn výsledků analýzy zadavatelů   

realizované v období březen 2021 v rámci projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku“, se kterým se 

bude dále pracovat, plánují se také kulaté stoly se zástupci obcí (pravděpodobně červen - září 2021). 

Veškeré dokumenty, které byly vytvořeny, jsou ke stažení na webu komunitního plánování – 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.  

 

Město Kyjov schválilo v dubnu Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2022 (viz příloha zápisu). 

Jihomoravský kraj schválil Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022. Pro ORP 

Kyjov je možný rozvoj, a to o 1 úvazek denního stacionáře CSS Kyjov, p.o. města Kyjova a o 0,7 úvazku 

pečovatelské služby (0,5 úvazku Charita Kyjov, 0,2 úvazku Pečovatelská služba Šardice). 

 

Jihomoravský kraj plánuje metodické návštěvy v sociálních službách. Jde o metodickou podporu, kterou 

v loňském roce Jihomoravský kraj poskytovatelům nabídl a zájemci se mohli přihlásit. Budou probíhat od 

poloviny května. Službu navštíví dva pracovníci (vždy jeden pracovník Jihomoravského kraje a jeden 

externista). Mezi externisty patří koordinátorka Kyjova, Hodonína, Blanska a další. 

Jihomoravský kraj plánuje vytvořit nová pravidla financování sociálních služeb, zatím není jasná podoba. 

Dofinancování sociálních služeb proběhlo v dubnu 2021. 

 

Plánování veletrhu sociálních a návazných služeb. 

Pro Kyjovsko, a to služby spolupracující v rámci komunitního plánování, služby zahrnuty v Minimální síti 

sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2021 a další návazné služby. 

https://meet.vpsfree.cz/KPSSKyjov
http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/
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Termín: 14. 9. 2021, 9:30 – 16:00, na náměstí v Kyjově, v případě nepřízně počasí či epidemiologické 

situace veletrh neproběhne. 

Sociální a návazné služby budou kontaktovány s dotazníkem pro organizaci. 

 

Proběhne aktualizace adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska a také on-line adresáře. 

Aktuálně je potřeba zkontrolovat informace v on-line adresáři: KYJOV (kyjovsko.cz) Změny směřovat na  

Mgr. Lungovou, či koordinátorku. 

 

Informace od členů pracovních skupin především o tom, jak COVID-19 ovlivnil fungování služeb. 

Důraz na ochranu zdraví pracovníků i klientů, nárůst výdajů za ochranné pomůcky, pokles finančních 

prostředků od uživatelů 

 

Odliv klientů – z důvodu COVID (úmrtí), ale také vznik neregistrovaných služeb – ubírají klienty 

pečovatelským službám i domovům pro seniory. Péče však mnohdy není dostatečná. Problematická situace 

v odlehčovací službě, kde se potýkali s nízkou obložností a zaznamenali největší útlum služby kvůli obavám 

z onemocnění COVID 19. U ostatních pobytových služeb zůstává obložnost vysoká, spíše se snižuje počet 

zájemců a žádostí o službu. V terénních službách pečujících o seniory je situace s výkonností horší. 

 

Velká část poskytovatelů i nadále zachová část komunikace s klienty v on-line prostředí. 

 

K-centrum –výměnný program běžel stále, museli uzpůsobovat prostory kvůli epidemiologickým opatřením. 

Teď už chodí klienti dovnitř, ale nemají zpřístupněnu kontaktní místnost, aby se klienti nepotkávali – mohou 

se osprchovat, oprat – všechny tyto služby jsou nabídnuty, zvýšilo se i poradenství u drogových  

i alkoholových závislostí. Rozšířili nabídku online poradenství – širší záběr. 

Víc řeší závislosti na lécích (antidepresiva), gambling. Více experimentátorů – skupinky venku (druhý stupeň 

se víc potuluje). 

 

Upozornění, že se opět objevují „energetičtí šmejdi“. 

 

V denním stacionáři Centra sociálních služeb je čím dál více klientů, kteří mají těžší zdravotní postižení, 

opouští školské zařízení a chtějí začít navštěvovat denní stacionář.   

 

Termín příštího setkání: 

I.PS v pondělí 21.6.2021 v 14:00 - velká zasedací místnost na radnici (v přízemí radnice) 

II.PS ve středu 16.6.2021 v 13:00 – jídelna Centra sociálních služeb Kyjov, p.o., Palackého 67 

III.PS v úterý 22.6.2021 v 14:00 – malá zasedací místnost nad soc. odborem 

 

Přílohy: Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2022  

Zapsala: Mgr. Klára Komínková a Bc. Jana Novotná 

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

