II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2012
Datum: 16. 5. 2012
Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Monitoring za období 9/2011 – 3/2012 – koordinátorka stručně shrnula výstupy
monitoringu (viz příloha) systémových priorit, asistentka výstupy za II. PS.
2. Koordinátorka informovala o plánované akci – Oslava Dne rodin, která se bude konat
dne 26. 5. 2012 před radnicí města Kyjova (při nepřízni počasí v KD Kyjov).
3. Koordinátorka přečetla informace o Domácím hospici David (Charita Kyjov) – jeho
vedoucí, p. Hanáková, informuje a zároveň touto cestou žádá o radu, jak lze získat
finanční prostředky na provoz hospice.
4. Koordinátorka přítomné seznámila s novinkami z JmK


ROP Jihovýchod – zřízena chráněná bydlení:
Mokrá Horákov – CHB pro osoby s autismem
Brumovice - CHB pro dospělé
Vranov u Brna – CHB sv. Michaela
Nosislav – CHB pro osoby s tělesným postižením
Rajhrad – CHB pro osoby s demencí
Olešnice



Od června 2012 bude probíhat projekt JmK Analýza sítě sociálních služeb a
plánování finančních prostředků na území JmK, zakázku vyhrála firma AUGUR –
postupně budou kontaktovat poskytovatele a zadavatele a dotazovat se mimo jiné
na financování sociálních služeb.



Akční plán (AP) JmK na rok 2013 – do konce června by se na kraj měly doložit
záměry organizací, které chtějí založit novou službu, nebo rozvíjet stávající.
Zájem o vznik nové služby mají v Hodoníně (Centrum pro rodinu a sociální péči
Hodonín), jde o sociální rehabilitaci zdravotně postižených ve věku 18-35 let
(ambulantní služba).



v KPSS – do konce června je nutné dodat za celé Kyjovsko informace do AP JmK na
rok 2013 o potřebách specifických cílových skupin (například odlehčovací služba pro
lidi s MP apod.), které by mohly být řešeny nadregionálně

5. Rozdělování dotací z rozpočtu města Kyjova – je potřeba nastavit podmínky
rozdělování finančních prostředkům poskytovatelům sociálních a navazujících služeb.

6. Karla

Zbořilová

s Bc.

Martou

Kadlecovou

informovaly

o

plánovaném

záměru

ministerstva vnitra – od 1.1.2014 by měly organizace poskytující sociální služby
s právní formou „občanské sdružení“ přejít na „obecně prospěšnou společnost“.

7. Diskuse:

p. Zbořilová – chybí pobytové zařízení pro mladé zdravotně postižené lidi
p. Vrtková – „DEEP“ Boskovice – dohledové služby (využitelné zejm. pro

tělesně postižené a seniory)
p. Rechtořík – Dotaz, zda bude plošina pro vozíčkáře v KD Kyjov. Město
dalo možnost občanům podat vlastní projektové záměry – formulář pošle koordinátorka,
ale nutno odevzdat do 18. 5. 2012.

8. Dotazníky k analýzám potřeb – stručně se prošly pracovní verze dotazníků pro
uživatele a veřejnost a pro poskytovatele sociálních služeb.
17. 5. 2012 koordinátorka rozešle dotazníky se zapracovanými připomínkami ze III.
PS.
Členové mohou své připomínky zasílat koordinátorce do úterý 22. 5. 2012.


Dotazníky pro veřejnost se budou vyplňovat osobně s proškoleným tazatelem.
Dotazníky pro poskytovatele se rozešlou ředitelům organizací e-mailem.



Sběr dat by měl proběhnout během června a července. Analýzy by měly být hotové
koncem srpna 2012.

9. Další setkání II. pracovní skupiny proběhne ve středu 27.6.2012 v 15:00, v jídelně
Centra sociálních služeb.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

Příloha: Finální verze monitoringu akčního plánu za období září 2011 – březen 2012

