I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2017
Datum: 12. 6. 2017
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska


V současné době dochází k zapracování připomínek ke Střednědobému plánu rozvoje Sociálních
služeb Jihomoravského kraje (JmK) na období 2018 – 2020. Tento dokument by měl být
schválen JmK v druhé polovině roku 2017.



Na základě nových pravidel pro tvorbu sítě pro rok 2018 došlo k vytvoření Minimální sítě
sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 (ke garancím služeb) → na základě doporučení
Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova pak tuto síť dne 22. 5. 2017 schválila Rada
Města Kyjova. Tato síť byla následně odeslána na JmK → ke schválení krajské sítě dojde
až ke konci měsíce června.



Novou krajskou koordinátorkou komunitního plánování je paní Bc. Eva Malušková (e-mail:
maluskova.eva@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 652 164).



K dispozici jsou nové Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska od r. 2017 –
adresáře byly v rámci pracovní skupiny předány. V případě zájmu o více výtisků jsou k dispozici
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov v kanceláři č. S11 u Margity Procházkové, BA.
Zjištěné nepřesnosti/chyby zasílat Bc. Janě Novotné na e-mail: jana.novotna2@mpsv.cz.



Žádost na sociální služby/na vedoucí organizací/ o zaslání reálných rozpočtů služeb pro rok
2018, aby mohlo dojít k výpočtu financování služeb pro nadcházející období. Tyto rozpočty
zasílat nejpozději do 30. 6. 2017 na e-maily: kpss@mukyjov.cz, j.rihanek@mukyjov.cz.
Vedoucí služeb byli taktéž informováni e-mailem od vedoucího OSV MěÚ Kyjov.



V r. 2017 se neuskuteční původně plánovaný veletrh sociálních a návazných služeb (personální
důvody).



Od září 2017 nastoupí na pozici koordinátorky KPSS Bc. Jana Novotná.

2. Tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku (SPRSS)


Právě probíhá zpracování návrhu SPRSS na Kyjovsku na období 2018-2020, do konce srpna
by měl být hotový finální návrh.



Přítomnými členy byl projednán návrh priorit a opatření za I. oblast podpory a péče na období
2018-2020 (viz příloha) vycházející z průběžných jednání pracovní skupiny, realizační skupiny
a z dokumentů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku
2020 (viz příloha).



Úkol (Mgr. H. Kolaříková, Mgr. S. Chvátalová, Mgr. K. Blahůšová): nejpozději do konce
července 2017 zaslat vedoucí I. PS nebo Bc. J. Novotné upřesňující informace k opatření
3.1 Vytvoření koncepce sociálního bydlení ve městě Kyjově.

3. Schválení Jednacího řádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
Kyjovska a realizační skupiny komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska


Drobnou úpravu dosavadního Jednacího řádu pracovních skupin KPSS Kyjovska bylo nutno
provést v souvislosti se změnou organizační struktury KPSS, která se uskutečnila v dubnu
2017.



Návrh nového znění Jednacího řádu byl zaslán v rámci pozvánky do pracovní skupiny všem
jejím členům. Nepřítomní členové nezaslali žádné připomínky. Přítomní členové taktéž neměli
připomínky.

4. Aktuální informace od členů pracovní skupiny


Vedoucí I. PS: bylo by vhodné rozšířit pracovní skupinu o členy z řad veřejnosti/uživatelů
sociálních/návazných služeb; úkol pro všechny členy PS – popřemýšlet nad novými členy,
případně je oslovit a dát vědět vedoucí I. PS nebo Bc. Janě Novotné.



Úkol z únorového setkání I. PS: metodická podpora KPSS (promyslet, na jakou oblast
metodickou podporu/seminář/workshop zacílit). V r. 2017 se již s největší pravděpodobností
neuskuteční. I přesto návrhy zasílat vedoucí I. PS (ideálně akreditované kurzy).
Mgr. K. Blahůšová by doporučila Mgr. Radku Pešlovou; témata např. sociálně-právní minimum,
novela zákona o hmotné nouzi a zákona o sociálních službách.



Mgr. H. Kolaříková, Radek Šváb: pozvánka na Den pro rodinu, který se uskuteční v neděli
18. 6. 2017 od 13:30 do 16:00 hod. před kyjovskou radnicí, poté vystoupení Kočovného
divadla v atriu informačního centra. Poděkování místním organizacím, které se podílejí
na programu.



Radek Šváb: návrh na vznik nové pracovní skupiny pro rodinnou politiku – zejm. s cílem
společného plánování akcí pro rodiny (aby se akce nekryly, apod.); dohodnuto, že rodinná
politika se i nadále bude řešit v rámci I. PS KPSS a vždy koncem roku se naplánuje na začátek
následujícího roku „rozšířená pracovní skupina“, kde budou s dostatečným předstihem pozváni
zástupci různých organizací, kterých se daná problematika týká.



Mgr. S. Chvátalová – informovala o přestěhování kanceláře SAS pro rodiny s dětmi
(Mgr. S. Chvátalová a Kristina Lopraisová, DiS.) do prostor Centra sociálních služeb Kyjov,
p.o. města Kyjova na tř. Palackého, do bytů na ul. Brandlova budou docházet; na azylovém
domě zůstane na 1,5 úvazku Mgr. Jitka Obrová + další pracovník. Dále informovala o velké
poptávce po ubytování v azylovém domě (zejm. z oblasti Veselska), kterou nejsou schopni
uspokojit.

5. Termín příštího setkání: o prázdninách operativně dle potřeby, jinak počítat se začátkem září
2017, bude upřesněno.

Přílohy:

1. Návrh priorit a opatření za I. oblast podpory a péče pro období 2018 – 2020
2. Seznam dokumentů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do roku 2020

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

