III. pracovní skupina – osoby s duševním onemocněním KPSS na Kyjovsku
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2019
Datum: 25. 6. 2019
Místo setkání: Městský úřad Kyjov, velká zasedací místnost
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální

informace

od koordinátorky

komunitního

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska
a) Z Jihomoravského kraje – zveřejnění schváleného Akčního plánu sociálních služeb na rok 2020
včetně vypořádaných připomínek
b) V termínu od 29.7.2019 do 9.8.2019 bude probíhat aktualizace základní sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji
c) Informace o nově vznikajícím oddělení kontroly na Jihomoravském kraji – pod sociálním
odborem, kdy kontrola nebude jen finanční, ale bude se zaměřovat také na výkonnost a
efektivitu i s ohledem na potřeby klientů.
d) Z obce s rozšířenou působností Hodonín – webový katalog www.socialnisluzby-hodonin.cz –
poskytovatelům bude vygenerováno heslo, čekat na instrukce z Hodonína; pozvánka na
25.9.2019, kdy se uskuteční okresní setkání se zástupci sociálních služeb z okresu Hodonín a
zástupců

JMK

(sociálního

odboru).

Vyžádána

zpětná

vazba

ke

vzdělávacím

kurzům

uspořádaným v rámci projektu komunitního plánování na Hodonínsku. Přítomní zástupci služeb,
kteří se vzdělávání zúčastnili, byli s tímto školením velmi spokojeni, nejvíce zaujal vzdělávací
kurz Kontroly sociálních služeb
2. Harmonogram KPSS Kyjovska na rok 2019
Dále jsou plánovány aktivity pro jednotlivé cílové skupiny:


Akce pro seniory a zdravotně postižené – 30. 9. - 4. 10. 2019 – Týden sociálních služeb
– dny otevřených dveří + 1. 10. 2019 bude konference pro veřejnost k tématu 30 let od
Sametové revoluce – historie sociálních služeb, jejich vývoj – Mgr. Kolářová z MPSV
přislíbila účast s prezentací o historii služeb v ČR, dále vystoupí také PhDr. Kubalčíková,
dále byli požádáni poskytovatelé služeb z Kyjovska o jejich vývoji. Uvítáme další podněty koho ještě pozvat, jaké aktivity by se mohly uskutečnit v rámci toho týdne… Je třeba, aby
poskytovatelé sociálních služeb nahlásili do konce července plánované Dny otevřených dveří
kvůli společnému plakátu. Připravit si krátké prezentace o vzniku a vývoji služeb na
Kyjovsku (včetně např. starých fotek).

3. Informace k výzvě OPZ č. 106 na komunitní plánování sociálních služeb – projekt je
připraven, bude se podávat do konce července 2019. Žádost zahrnuje tvorbu Střednědobého

plánu do roku 2023, spolupráci se starosty obcí Kyjovska a ORP Hodonín a Veselí nad Moravou,
informovanost (aktualizace Adresáře Kyjovska, Veletrh sociálních služeb, kulaté stoly ve
spádových obcích). Vzdělávání (dle potřeb poskytovatelů soc. služeb) nebude možné. Projekt je
v této výzvě koncipován odlišně od předchozích období – uznatelné přímé výdaje jsou pouze na
personální náklady Koordinátora KPSS, metodika, projektového manažera, ostatní výdaje jsou
paušálem k těmto přímým nákladům.
4. Informace k výzvě OPZ č. 98 na síťování a zvyšování kvality sociálních služeb,
vzdělávání a podporu neformálně pečujících – projekt je ve fázi přípravy – do konce týdne
bude expedován dotazník ke vzdělávacím kurzům. Projekt se pravděpodobně bude také
podávat do konce července 2019. Na zpracování žádosti se začíná pracovat – hlavními
aktivitami by měly být brožurky o řešení nepříznivých situacích, které budou výstupem síťování,
a dále také vzdělávání zástupců sociálních služeb.

5. Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 – zpracovávají vedoucí pracovních skupin
ve spolupráci

s poskytovateli,

možno

ještě

doplnit,

finální

verze

bude

rozeslána

až po uskutečnění jednání všech pracovních skupin (monitoring za III. pracovní skupinu
přílohou zápisu).
6. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2020“ – zpracovávají vedoucí pracovních skupin ve spolupráci
s poskytovateli, možno ještě doplnit, finální verze bude rozeslána až po uskutečnění jednání
všech pracovních skupin (přehled aktivit za III. pracovní skupinu přílohou zápisu).
7. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizace průběžně + info o akcích
Věře Lungové na e-mail verka.kozuska@seznam.cz.
8. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
Bc. Jana Novotná upozornila přítomné na čerpání dovolené v termínu od 8.7.2019 do 17.7.2019.
Marcela Prchalová za Centrum sociálních služeb města Kyjova – realizace letních grilování
s písničkou ve spolupráci s Městem a také SONS Kyjov, realizují projekt podpořený společností ČEZ
týkající se rekultivace jednoho z atrií – nová výsadba, zapojení klientů DS, levandulová zahrádka.
Podán větší investiční projekt na zkvalitnění péčových služeb CSS (denní stacionář, osobní
asistence, pečovatelská služba – rekonstrukce a nákup vybavení ke zkvalitnění péče)
Petra Tesařová za Domov Horizont – 4 uživatelé Horizontu dojíždí do masokombinátu v Hodoníně,
kde jsou zaměstnaní, další do Technických služeb města Kyjova aj.
Den otevřených dveří a další akce významnějšího rozsahu již mají za sebou, nyní přes prázdniny
spíše menší akce pro uživatele.

Radka Galánová za SPC Fénix Den otevřených dveří již měli. Pořídili nový velký slunečník pro
příjemnější pobyt s uživateli v létě venku. Zahrádku mají, i mobilní zahrádku. Projekt Centra
duševního zdraví by měl být zahájen od 1.7.2019. Jde o projekt s velkým rozsahem i rozpočtem
(cca 10mil., který by byl 1,5 roku plně hrazen z prostředků ESF ČR). Nyní se čeká na vyjádření MZ
a JMK, neboť z ORP Hodonín a ORP Veselí nad Moravou projekt nedostal kladné vyjádření.

9. Termín příštího setkání: 10.9.2019 od 14:30 hod. v budově Městského úřadu. Přes
prázdniny komunikace prostřednictvím emailu.

Přílohy:
1. Zpráva z

průběžného monitoringu

„Střednědobého

plánu

rozvoje

sociálních

služeb

na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 za III. oblast podpory a péče (osoby s duševním
onemocněním)
2. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do roku 2020“ za III. oblast podpory a péče (osoby s duševním onemocněním)

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová

