
 

 

 

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

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 1/2015 

                   Datum: 5. 2. 2015 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Představení nové členky I. PS, Petry Hradilové (koordinátorka Dobrovolnického centra Krok), 

seznámení se stávajícími členy.    

 

2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

 Harmonogram práce na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku (SPRSS) na období 2016 – 2017 a na Akčním plánu (AP) na rok 2016 

1. 3. – 31. 5. 2015 - příprava, sběr a analýza podkladů (pozn.: poskytovatelé v tomto 

období budou zasílat koordinátorce KPSS návrhy k zařazení do SPRSS)  

1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP na r. 2016 

15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh SPRSS 

1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP   

1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze, grafické úpravy  

1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS a AP v Radě a Zastupitelstvu města Kyjova 

Rozvojové záměry by měly být v souladu se SPRSS Jihomoravského kraje (provázáno 

s financováním)! 

Koordinátorka KPSS prosí o dodržování termínů harmonogramu sestavování SPRSS a AP! 

 Optimalizace služeb odborného sociálního poradenství (OSP) a služeb sociální 

péče (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015)  

Probíhají jednání na úrovni obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje (JmK), 

následně budou probíhat s poskytovateli služeb. JmK má zájem na tom, aby se omezil počet 

služeb OSP. Ze strany obcí s rozšířenou působností je třeba garantovat 5% spoluúčast 

na financování těchto služeb, pokud je chtějí na svém území zachovat (podmínka 

financování ze strany JmK). Jednání v této oblasti budou dokončeny v červnu 2015.  

Diskuze k potřebnosti rodinného poradenství na Kyjovsku: 

J. Švábová – jednou z možností by bylo zajištění rodinného poradce v rámci Centra pro 

rodinu Kyjov, o.p.s., překážkou je ale nedostatek finančních prostředků. 

M. Chovancová – rodinné poradenství funguje v rámci odborného sociálního poradenství 

Agentury pro občany o.s. Krok (v záměru je větší „zviditelnění“ rodinné poradny 

přeregistrací na JmK). 

 

 

 



3. Aktuální informace z Jihomoravského kraje 

 Výzva Krajského úřadu JmK pro nestání neziskové organizace – více k podávání 

žádostí na dotačním portálu KrÚ.  

 Na jaře 2015 bude probíhat poslední, třetí etapa kontrol registrovaných sociálních 

služeb ze strany KrÚ JmK – výsledky poslouží jako jedny z podkladů pro rozhodování při 

přerozdělování krajských dotací sociálním službám.  

 V červenci 2015 by měla být v rámci JmK spuštěna tzv. benchmarkingová databáze 

(sběr vybraných dat od poskytovatelů sociálních služeb, která budou sloužit jako podklady 

při přerozdělování dotací z JmK. Výhodou bude možnost sdílení vybraných dat obcemi 

s rozšířenou působností – pro účely dotačního řízení). 

V této souvislosti nabídla koordinátorka KPSS metodickou podporu pro pracovníky sociálních 

služeb na Kyjovsku (informace z JmK, výkaznictví, apod.).  

 

4. Novinky od členů I. PS  

J. Švábová (K-centrum Charity Kyjov): 

- Charita Kyjov přechází na nový informační systém (výkaznictví dle názvosloví MPSV, 

problém nastává u vykazování výkonů v rámci K-centra a terénních programů – nesoulad 

s Radou vlády; pro účely dotačních řízení nutno vícero vykazování – časově náročné). 

- Probíhají přípravy na 3. etapu kontrol z JmK.     

- Nárůst agresivních/podnapilých klientů a klientů s vážnými zdravotními komplikacemi – 

v regionu chybí návazné služby jako např. azylový dům/noclehárna (alespoň pro období 

zimních měsíců) a protialkoholní záchytná stanice. K-centrum nemůže suplovat služby 

těchto zařízení! 

- Z JmK obdržela služba Terénní programy pro r. 2015 nižší dotaci než v loňském roce, i přes 

fakt, že v rámci kontroly kvality dopadla výborně. Žádost na koordinátorku KPSS Kyjovska 

– zjistit na Sociálním odboru KrÚ JmK, jak je to s posuzováním žádostí o dotace/ do jaké 

míry se zde promítají výsledky kontrol. 

Mgr. Bulíček (Občanská poradna Charity Kyjov): 

- Probíhají přípravy na 3. etapu kontrol z JmK.     

- V rámci občanské poradny řeší mimo jiné přímou sociální pomoc (finanční výpomoc 

z Tříkrálové sbírky) - ročně cca 30 žádostí, evidován jejich nárůst (ze strany některých 

klientů je tato pomoc vnímána jako další forma sociálních dávek).  

- V r. 2015 bude opět pracovník Občanské poradny Charity Kyjov dojíždět se službou 

odborného sociálního poradenství do Bzence (každé 1. úterý v měsíci od 13:30 do 15:30 

hod.). 

P. Hradilová (Dobrovolnické centrum Krok): 

- Spousta dobrovolníků je z Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické 

a sociální Kyjov (zájem zejm. o práci s dětmi a seniory). V plánu je jednání o možnosti 

využití dobrovolníků v rámci NZDM Wu-Wej.  

M. Chovancová (Agentura pro občany o.s. Krok): 

- nutno zviditelňovat činnosti místních organizací s podobným/stejným zaměřením směrem 

k veřejnosti, zadavatelům, ale i poskytovatelům („vědět o sobě“). Např. zařízení poskytující 



odborné sociální poradenství – stejná služba, ale odlišné cílové skupiny a řešená 

problematika. 

- V r. 2015 bude opět pracovník Občanské poradny dojíždět se službou odborného sociálního 

poradenství do Vracova (každý 1. čtvrtek v měsíci od 15:00 do 17:00 hod.) a do Svatobořic 

– Mistřína (každé 1. úterý v měsíci od 15:00 do 17:00 hod. v Komunitním centru). 

- Preventivní programy – velký zájem ze strany škol, ale nedostatečná kapacita pracovníků. 

Programy využívá zejm. ZŠ J. A. Komenského Kyjov; nezájem je ze strany ZŠ Dr. Joklíka 

Kyjov – koordinátorka KPSS se spojí s místním školním preventistou, případně ředitelem 

a předá znovu informace k možnosti bezplatného čerpání preventivních programů.  

- Nově začala Agentura pro občany v rámci služby Sociálně-aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi spolupracovat s OSPOD MěÚ Veselí nad Moravou.  

Koordinátorka KPSS: 

- Prověření možnosti zpracování Koncepce rodinné politiky města Kyjova. 

 

Termín příštího setkání: duben 2015. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


