
 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením  

III. pracovní skupina – osoby s duševním onemocněním 

     

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                                          Číslo zápisu: 1/2011 

                   Datum: 13. 7. 2011  

 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Přítomní byli informováni o: 

� schválení Dokumentů KPSS – koordinátorka rozešle 

- je schválen Jednací řád PS, obsahuje postup při svolávání PS, průběh, info o 

činnosti PS, změna ve složení PS  

�  výzvě č. 78 – žádost o dotace 

 

1. Jedním z hlavních bodů programu, který byl společný pro obě pracovní skupiny, bylo 

zahrnutí projektu (opatření) OCH Hodonín – Zdravá Voda – vybudování 

Domova se zvláštním režimem, do SPRSS Kyjovska do roku 2012 (resp. do AP). 

Koordinátorka rozdala přítomným materiály, které jsme od organizace obdrželi - 

technickou zprávu a vyplněnou tabulku – TZ je závaznější – ve které se nachází 

informace k plánované výstavbě. 

MUDr. Kliment – hlavní problém je v tom, že kapacita převýší poptávku (plánováno 

90 lůžek), potřebnost Kyjovska je pokryta rozšířením Centra služeb pro seniory, 

koordinátorka uvedla, že i v dalších regionech je naplánováno rozšíření kapacit 

Domovů se zvláštním režimem 

- dále je otázkou, jaké přesně bude financování, musí být jasné, že OCH 

Hodonín nebude vyžadovat po Kyjově žádné investiční finance 

- je potřeba, aby nám doložili jimi zjištěnou potřebnost tohoto Domova v dané 

lokalitě (i z Bučovicka, Slavkovska, Hodonínska) 

Zdeněk Choura – info o projektu – plánováno již na začátku KPSS, ale změnou 

vedení OCH Hodonín vše utichlo. Dále informoval o projektu JMK a ČALS 

(koordinátorka zjistí, jestli je OCH Hodonín do něj zařazena). 

I ostatní členové se připojili k názoru, že informace od OCH Hodonín jsou 

nedostatečné k tomu, aby byl tento záměr zahrnut do SPRSS na Kyjovsku (resp. AP). 



Koordinátorka zašle dotazy na OCH Hodonín, které jí zodpoví do pátku 15.7.2011, 

aby mohly být probrány na setkání KS-ŘS. 

Dotazy: 

� jak přesně je myšleno „Předpokládané zdroje financování“ – jaké bude 

financování, především investiční (musí být jasné, že po Kyjovsku se 

nebudou vyžadovat investiční finance),  

� konkretizovat potřebnost (zdůvodnění potřeby), z jaké oblasti budou 

pocházet klienti (jestli nejen z Kyjovska), jaký je předpokládaný počet 

klientů   

� bude - li v Domově působit psychiatr (odborný lékař).  

� figurují v projektu JMK a ČAS 

Po zodpovězení těchto dotazů rozhodně KS – ŘS dne 19.7.2011 o zařazení do KPSS. 

 

2. Dalším bodem programu (již jen pro členy II. PS) bylo zařazení ROSKY Kyjov do AP.  

� Paní Fabiánová sdělila, že Roska se nyní schází v nové místnosti, ve které se 

střídají s jiným sdružením. Jsou zde potíže s udržováním pořádku, je zde 

neuklizeno (odpadkový košt nevynesený, podlaha špinavá). Tento prostor se tedy 

jeví jako nevyhovující. Mají zájem o bezbariérový a hygienicky vyhovující prostor 

k fyzioterapii a ostatní činnosti.  

� Členové pracovní skupiny diskutovali o možnosti zaregistrování aktivizačních 

služeb Rosky, o registraci pražské nebo brněnské Rosky, zda by bylo možné 

vytvořit detašované pracoviště – vše zjistí paní Fabiánková a informace předá 

koordinátorce KPSS 

� Zkušenosti s registrací těchto služeb předala Karla Zbořilová 

� Na základě diskuse členů vyplynulo, že jelikož neposkytuje Roska Kyjov sociální 

služby a nemá tedy zaregistrovanou sociální službu, není možné zařadit do 

SPRSS, ale i nadále bude tato organizace součástí komunitního plánování a může 

žádat o dotace z rozpočtu města Kyjova 

� Dále se jednalo o možnosti využití prostor spolu s dalšími organizacemi, jejichž 

cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým), 

vše však zůstává na dalším jednání  

 

 

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková 


