
 

 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 1/2016 

                   Datum: 30. 3. 2016 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS 

• Změna na pozici koordinátora KPSS Kyjovska – stávající koordinátorka, Bc. Adéla 

Svobodová, DiS., odchází k 12. 4. 2016 na Krajský úřad Jihomoravského kraje 

(koordinátorka KPSS JmK). Agendu KPSS Kyjovska bude nově zajišťovat Bc. Barbora 

Horehleďová (administrativní úkony, financování) a částečně Mgr. Věra Lungová (procesní 

úkony).       

• Do 4. 4. 2016 probíhá na JmK sběr Žádostí o zařazení služeb do Základní sítě JmK/Dočasné 

sítě JmK pro rok 2017. Po uzavření sběru žádostí se k rozvojovým záměrům vyjádří obce 

s rozšířenou působností.  

• Dotační řízení města Kyjova – 25. 4. 2016 bude mimořádné jednání Zastupitelstva města 

Kyjova ke schvalování dotací; předpokládá se, že schválené dotace by mohly být vyplaceny 

do 10. 5. 2016.  

S cílem „zesouladit“ dotační řízení města Kyjova s dotačním řízením JmK (vyhlášení 

dotačního řízení již na podzim r. 2016, dotace by schválilo ZM Kyjova v lednu 2017, 

následně vyplacení), bude koordinátorka KPSS Kyjovska požadovat 

po poskytovatelích sociálních služeb dodání návrhů rozpočtů služeb na rok 2017, 

a to nejpozději do 31. 7. 2016.  

• Byly představeny členky nově vzniklého spolku Educante z. s., Jungmannova 499/41, Kyjov. 

Paní Ludmila Kloudová, tel. 732 958 914, p. Helena Žáčková, p. Zuzana Šrahůlková,                  

tel. 776 760 784. Paní Kloudová uvedla, že jejich spolek není prozatím registrován 

v Registru sociálních služeb. Tento rok budou zajišťovat spolkové volnočasové aktivity.           

Mají vypracované dva projekty. Již se uskutečnila jedna z přednášek v knihovně v Kyjově 

ODCHOD DO DŮCHODU. V měsíci červnu 2016 bude probíhat v Muzeu v Kyjově VÝSTAVA 

NARUBY pro mentálně a zdravotně postižené. Tato výstava vytvoří prostor pro vzájemnou 

komunikaci a sdílení a odhalí nám pohled handicapovaných na svět, ve kterém žijeme 

společně. Měla by se zapojit široká veřejnost. Spolupracovat budou s Vlastivědným muzeem 

a Domovem Horizont. Na říjen 2016 se připravuje beseda se studenty HANDICEPOVANÍ 

MEZI NÁMI. 

• Od ledna 2017 mají vypracované standardy a stanovy na sociálně aktivizační služby   

pro seniory a osoby se zdravotném postižením –  služba se jmenuje                         

VLNKA – pro aktivní život. Chtěli by ji provádět hlavně v terénu v Kyjově a okolních 



obcích. Další službou je sociálně terapeutická dílna EDUCANTE, zaměřená na osoby 

s mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením. 

• Na tyto dvě služby byly podány žádosti o registraci sociálních služeb na KÚJK Brno.                    

Do konce srpna by měly být schváleny a poté by byly zařazeny do dotačního portálu. 

• Byla doporučena především sociálně terapeutická dílna, která je v Kyjově potřebná.                     

Koordinátorka k sociálně aktivizační službě pro seniory sdělila, že tato služba není v souladu 

se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období                                

2016 – 2017.  

•  

2. Termín příštího setkání: dle potřeby. 

 

 

Zapsala: Margita Procházková, BA 


