
 

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2017 
                   Datum: 17. 10. 2017 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

 V září nastoupila po rodičovské dovolené zpět na pozici koordinátorky KPSS Bc. Jana Novotná – 

zkrácená pracovní doba (od 7:30 do 14:00). 

 Veletrh sociálních služeb – pravděpodobně v r. 2018. 

 K návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2018 – 2020 

(SPRSS) přišla 1 připomínka (Educante, z.s.) – týká se II. oblasti podpory a péče. 

O zapracování/nezapracování připomínky rozhodne Sociální komise Rady města Kyjova, ta také 

schválí aktualizovaný Implementační plán SPRSS.  

 Plánuje se změna v rámci webových stránek KPSS Kyjovska.  

 Služby sociální prevence nebyly ze strany Jihomoravského kraje (JmK) dofinancovány (byly 

dofinancovány pouze služby sociální péče). 

 Nový tříletý individuální projekt JmK na plánování rozvoje sociálních služeb má 5 klíčových 

aktivit (KA): 

o 1. KA – regionální karty (obsah služeb dle potřeb klientů), jsou hotové, od září 

postupně zaváděny do praxe poskytovatelů, 1. setkání v listopadu 2017, nejdříve 

schůzky s poskytovateli pečovatelských služeb a osobní asistence, poté další služby; 

o 2. KA – rozšíření informačního systému KISSOS o nové moduly – nyní veřejná 

zakázka na dodavatele, pak připomínky, konzultace – je nutné, aby poskytovatelé 

aktualizovali KISSOS (i územní působnost!!!); 

o 3. KA – elektronický katalog poskytovatelů soc. služeb; 

o 4. KA – podpora SPRSS v JmK 2021 – 2023 – výstupem bude SPRSS do 2023 – 

2018 a 2019 bude probíhat analýza potřebnosti uživatelů služeb, každé ORP bude 

mít samostatnou závěrečnou zprávu; 

o 5. KA – evaluace. 

 Od 17. 10. – 24. 10. 2017 budou poskytovatelé sociálních služeb vyzváni k podpisu 

a převzetí Pověření na rok 2018.  

 Individuální projekt (IP) pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zatím se neví, kdy 

budou podepsány smlouvy, takže i jim bude vystaveno pověření, pokud by např. 2 měsíce 

nedostali finance z IP, budou financovány z města a kraje, pak už z IP – když si nebudou moct 

vyzvednout pověření, mohou mít plnou moc – není možné se v rámci IP rozvíjet – ani úvazky 

(došlo by ke změně pověření, a to nelze). 



 Celkem bylo ze Základní sítě sociálních služeb JmK vyřazeno 12 služeb (pro rok 2018) – mezi 

nimi i služba sociální rehabilitace Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s.. 

 Reforma péče o duševní zdraví – koordinátorka KPSS se zúčastnila představení prvního Centra 

duševního zdraví v JmK (Fakultní nemocnice Brno + Práh jižní Morava, z.ú.). Více info: 

http://www.reformapsychiatrie.cz/category/materialy/; Malý průvodce reformou 

psychiatrické péče bude rozeslán členům pracovní skupiny společně se zápisem. 

 

2. Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 K. Lopraisová – stále čekají na vyjádření JmK ohledně IP pro sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi (SAS). 

 Mgr. M. Chovancová, Mgr. Z. Hrbotická – také čekají na vyjádření JmK ohledně IP pro SAS – 

ideálně by potřebovali mít jasnou informaci do prosince 2017 – plán zakoupit jednotný 

evidenční program pro SAS „PEPA“. Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Kroku Kyjov, z.ú. 

a dalších subjektů proběhl úklid ostrovů na Mušově (cca 80 dobrovolníků). Finišují preventivní 

programy na školách. Pro službu SAS se hledá sociální pracovník na úvazek 0,7. Ve spolupráci 

s Dobrovolnickým centrem se budou hledat dobrovolníci na doučování. 

 Bc. P. Hradilová – v současné době je Klub Bárka otevřen každý den kromě středy (od 14:00 

do 18:00 hod.), cílová skupina 11 – 26 let, 3 pracovníci s celkovým úvazkem 2,0. Ideálně 

by bylo potřeba navýšit celkový úvazek o minimálně 0,5, aby bylo možno realizovat více aktivit, 

a to i mimo klub. Hledá se dobrovolník.   

 

3. Termín příštího setkání: prosinec 2017 – společné setkání všech pracovních skupin KPSS.  

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 


