II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2018
Datum: 7. 3. 2018
Místo setkání: MěÚ Kyjov, salonek vedle kanceláře tajemníka MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální

informace

od

koordinátorky

komunitního

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska
•

Regionální karty – začalo se pečovatelskými službami a osobní asistencí, poté další služby. Jde
o základní přehled toho, co by měla služba nabízet, v celém rozsahu pro všechny. Zatím jsou
od služeb dobré ohlasy.

•

Poskytovatelé sociálních služeb (jak stávajících, tak rozvíjejících se, či nově vznikajících)
podávali do 22. 2. 2018 žádosti o zařazení do tzv. základní sociální sítě Jihomoravského kraje.
Koordinátorka poděkovala všem poskytovatelům za spolupráci.

•

„Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
do r. 2017 za rok 2017“ a „Přehled aktivit pro rok 2018 vyplývajících ze Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“ - Realizační skupina komunitního
plánování (složena z vedoucích pracovních skupin a koordinátorky komunitního plánování)
v současné době zpracovává výše uvedené dokumenty, které budou do konce března 2018
zaslány všem členům pracovních skupin.

•

Úkol pro členy pracovní skupiny z řad poskytovatelů: zaslání přehledu akcí (datum a
název akce), které plánuje organizace v roce 2018, adresovat koordinátorce KPSS na e-mail:
kpss@mukyjov.cz. Výstupem by měl být přehledný seznam akcí všech poskytovatelů. Ten by
měl mimo jiné pomoci i při plánování dalších akcí tak, aby se nepřekrývaly.

•

Nabídka dvoudenního semináře v Kyjově (Rubikon centrum, z.ú.) – dluhová problematika
pro pokročilé (16 hodin). Nyní zažádáno o akreditaci (ale počítá se s tím, že účastníci obdrží
certifikát), seminář by mohl proběhnout v průběhu května, max. pro 15 osob, cena dle dohody,
pravděpodobně by uhradilo město Kyjov. Případní zájemci se mohou nahlásit u koordinátorky
KPSS na e-mail: kpss@mukyjov.cz a také případně uvést, který termín by jim nejvíce
vyhovoval. Prosíme co nejdříve, aby se v případě dostatečného počtu nahlášených mohl
seminář závazně objednat.

•

Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (původně měl proběhnout v září 2017,
z personálních důvodů byl přesunut na září 2018).

•

Seznámení s „Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok
2018“ (viz příloha zápisu).

•

Informace o nové podobě webových stránek www.mestokyjov.cz, kde je mimo jiné odkaz
na komunitní

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska:

www.mestokyjov.cz/potřebuji

vyřídit/sociální služby/komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku. Na těchto stránkách

jsou základní informace a proklik na webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – tyto
oficiální stránky komunitního plánování byly také aktualizovány. Prosba na členy II. pracovní
skupiny:
o

případné připomínky k informacím na těchto stránkách zaslat koordinátorce, Bc. Janě
Novotné;

o

poskytovatelé zkontrolovat aktuálnost kontaktů, informací v interaktivním adresáři
(www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar/) a průběžně zasílat letáky k plánovaným
akcím,

které

bude

koordinátorka

komunitního

plánování

vyvěšovat

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
•

Aktualizuje se Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2018 – 2019.

2. Plánované akce pro rodiny v r. 2018
o

Prozatím se plánuje Den pro rodinu - 2. 6. 2018, Masarykovo nám. Kyjov,
cca od 14:00 do 18:00 hodin (uspořádá město Kyjov a Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
ve spolupráci s dalšími organizacemi) – ve stejném duchu jako v r. 2017. Další akce
zasílat vedoucí pracovní skupiny.

3. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
•

J. Mikésková – CSS – v roce 2019 zvýšení úvazku PS na 1,6.
-

•

Regionální karty – zdlouhavé, rozděleno až na 10 oblastí.

Mgr. V. Rolencová – v roce 2019 zvýšení úvazku PS o 1. V současné době došlo ke snížení
počtu klientů, provozují večerní i víkendové služby. Uvítali by školení nebo vzdělávání pro
pracovníky v péči o děti. Vedoucí PS informovala, pečovatelská služba Šardice mají zpracován
„výcuc“ z regionálních karet, zašle jej všem ostatním pečovatelským službám.

•

Mgr. G. Pecháčková – od ledna navíc 1 pečovatelka, provozní doba je rozšířena do 8 hodin
večer.

•

J. Rechtořík – informoval přítomné o tom, jak funguje výtah na Městské knihovně Kyjov,
nevýhodou je, že se musí po celou dobu držet tlačítko, do přednáškového sálu je složitější se
dostat, WC – chybí madlo, piktogramy vozíčkáře. Bariéry jsou také v estrádním sále MKS, kde
není bezbariérové WC a totéž v kině Panorama.

•

M. Repíková, Bc. M. Janíková – informovaly o tom, že u nich proběhla kontrola – vytkla jim
cílovou skupinu dětí, uvítali by setkání pečovatelských služeb k regionálním kartám služeb

•

Bc. H. Valčíková – občanská poradna a ChPS S-M – od 15.1.2018 se vrátila po MD

•

Mgr. A. Švábková – úbytek sociálních pracovníků – v současné době zaučuje dvě nové
pracovnice. Odlehčovací služby plné až do poloviny listopadu, je velmi administrativně náročné,
takže se rozšíření neplánuje.

•

J. Všetulová – Roska Kyjov by uvítala nové prostory, v současné době platí 30tis.Kč/ rok, což je
pro ně mnoho.

•

L. Kloudová – informovala o poradně pro pečující, která funguje od roku 2017 a je velmi
využívaná a potřebná služba, proběhla školení Ligy vozíčkářů – paní Kloudová zašle
koordinátorce KPSS informace ke školení a ta je pak rozešle členům pracovní skupiny, aby
sdělili svůj zájem. Paní Kloudová informovala o kreslení, které probíhá v prostorách Educante,
z.s. – p. Šišpérová jej vede.

4. Termín příštího setkání: dle potřeby
Příloha: Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018

Zapsala: Bc. Jana Novotná

