II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
2/2021
Datum: 16. 6. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny
Setkání proběhlo dle aktuálních platných vládních nařízení.


Vzhledem k obměně členů pracovní skupiny - představení jednotlivých členů.



Informace od koordinátorky:
1. Proběhne aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska.

Diskuze ohledně nastíněných možností – zachovat původní Adresář x zpracovat brožury dle nepříznivé
sociální situace pro Kyjovsko viz www.hodonin.eu/publikace-ke-stazeni/ds-50707. Přítomní členové se
vyslovili pro druhou možnost, zpracovat brožury pro Kyjovsko. Pokud se budou zpracovávat, bude nutná
spolupráce všech poskytovatelů sociálních služeb. V budoucnu je možnost sjednotit podobu adresářů
Hodonínsko – Kyjovsko – Veselsko. Paní Vrtková upozornila, při zpracovávání publikací, na dodržování
piktogramů pro osoby se zdravotním postižením (neplést se seniory).
Co se týče on-line adresáře, je důležité, aby poskytovatelé kontrolovali průběžně aktuálnost na
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar. Změny v on-line adresáři směřovat koordinátorce, či Věrce
Lungové. Taktéž plánované akce je možno vyvěsit na výše uvedený web.

2. Plánování veletrhu sociálních a návazných služeb (poslední veletrh proběhl v roce 2018).
14. 9. 2021, 9:30-16:00, Masarykovo náměstí – před radnicí.
Možná spolupráce s pí. Hollerovou, která by mohla veletrh moderovat, včetně představení jednotlivých
služeb. Služby poskytnou předem základní informace.
Diskuze ohledně programu (zážitkový – tj vyzkoušení pomůcek, měření tlaku, canisterapie apod.), včetně
doprovodného programu – v plánu je oslovit Domov Horizont a pěveckou skupinu Pastelky (SONS Kyjov).
Někteří poskytovatelé se stále nevyslovili, zda mají zájem. Řešeno.
V případě velmi nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce konat nebude.

3. 2. 8. - 9. 8. bude aktualizována Základní síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok
2021.
Jde pouze o drobné změny např. změny kontaktů, snížení kapacit apod.
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4. Probíhá 1. etapa metodických návštěv sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
Části návštěv se účastní také koordinátorka jako extrenista. Návštěvy jsou rozděleny do 6 etap.
Přihlášení bylo pro služby dobrovolné. Cílem je vyjasnění si požadavků ze strany Jihomoravského kraje (na
tyto návštěvy budou navazovat kontroly všech služeb). Služby se musí zaměřit především na to, aby byla
zřetelná nepříznivá sociální situace klienta.

5. Dotaz a diskuze ohledně komerčních dovážkových služeb (např. Rohlík).
Funguje na Kyjovsku nějaká dovážková služba, eventuálně za jakých podmínek. Koordinátorka se pokusí
zjistit.

6. Sociální automobil v Kyjově – stále je v řešení.
Aktuálně se bude toto téma řešit na Sociální a zdravotní komisi RM Kyjova.

7. Jihomoravský kraj vydává dodatek č. 3 k Pravidlům financování sociálních služeb v JMK pro
léta 2021 – 2022.
Většina normativů se zvýšila. Výše dotací na rok 2022 a možné navýšení ze strany města Kyjova se bude
řešit v následujících měsících.

8. Jihomoravský kraj plánuje pořádat školení pro sociální pracovníky.
Tipy, podněty na školení je možné zasílat koordinátorce.

9. V pracovní skupině proběhla diskuze ohledně poskytování neregistrovaných služeb.
Koordinátorka sdělila, že podněty k neregistrovaným službám mají být směřovány ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje.



Bc. Šrahůlková představila nově působící organizaci v Kyjově.

Společnost Global Partner Péče, z.ú. byla založena v roce 2021 a je součástí mezinárodního koncernu
Vienna Insurance Group. V rámci celorepublikového projektu budou po České republice zakládány pobočky.
Jako první v Jihomoravském kraji bude založena pobočka v Kyjově (následně v Bučovicích, v jednání je
pobočka v Hustopečích).
Od 1. 8. 2021 by měly být v Kyjově registrovány služby: pečovatelská služba, terénní odlehčovací služba a
odborné sociální poradenství (jde o celorepublikové zadání). Sídlo bude v Moravské uličce. Celkový úvazek
pro tyto 3 služby je 3,5 úvazku (a to i pro následující rok). Služby budou financovány výše uvedeným
koncernem. Case manager (průvodce péčí) pro tuto oblast je momentálně Bc. Šrahůlková. Projekt by měl
fungovat 2-3 roky a dále, dle potřebnosti, by se ucházeli o vstup do sítě. Více o projektu na www.gp.cz.
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Aktuální informace od členů pracovní skupiny:

Proběhla diskuze k období pandemie COVID-19 a provozu sociálních služeb.
Educante, z.ú. – Bc. Šrahůlková:
Poradna pro domácí pečující pořádá kurzy pro veřejnost i pro sociální služby (tyto kurzy jsou zdarma).
Možnost pro sociální služby – delegovat domácí pečující v rámci základního poradenství na výše uvedenou
poradnu.
V plánu jsou kurzy pro dobrovolníky „Dobrovolník kvalifikovaný pro domácí péči“ (4 x 2 hodiny). Jde o
tendenci pomoci samotným dobrovolníkům, aby se zorientovali v této problematice, a potažmo také
sociálním službám, které s dobrovolníky spolupracují (tj. jejich proškolení, „prověření“ pro sociální oblast).
Příprava konference na téma dobrovolnictví, která proběhne 30. 9. 2021.
Sebeobhájství a svépomocné skupiny pro rodiny, které pečují o osobu s mentálním postižením. V plánu je
tyto myšlenky více propagovat a dále rozvíjet.
V Kyjovských novinách vychází každý měsíc „okénko péče“. Podnět i pro další poskytovatele, aby využili
možnost informovat o svých službách, sociální problematice.
Zažít Kyjov jinak, 4. ročník proběhne v sobotu 18. 9. 2021. Pozvání na tuto akci a apel na zapojení se.
Centrum sociálních služeb Kyjov – PhDr. Trnečková, MBA a Mgr. Lukešová:
V pečovatelské službě byly navýšeny úvazky. Proběhla metodická návštěva, kterou kvitují.
Denní stacionář využívají stále více osoby s těžším postižením, naráží se na prostory, které jsou již malé.
Byla nově zřízena relaxační místnost.
Azylový dům měl v minulém roce obložnost 97%, v tomto roce je obložnost cca 80%.
podpora domácím pečujícím, trénování paměti – p. Choura:
Přibližně rok probíhala komunikace pouze prostřednictvím telefonů, e-mailů. Poděkování obcím za
spolupráci. Funguje spolupráce s Educante, kam odkazuje rodinné pečující. Postupný návrat ke konferencím
pro veřejnost.
Byly vydány příručky pro pečující (obsahují nejčastější dotazy pečujících). Dotaz členů pracovní skupiny, zda
jsou dostupné v elektronické podobě. Bude zjištěno.
SONS Kyjov – pí. Vrtková:
V září oslaví pobočka v Kyjově 30 let. Plánují prezentaci směrem k veřejnosti.
Uvítají rádi také nové členy.
Město Bzenec – Bc. Plachý:
Spolupráce s pečovatelskou službou Bzenec.
Nyní řeší především seniory a rodiny bez příjmů (pomoc při vyřizování dávek apod.).
Momentálně funguje pro Bzenec pouze jeden sociální pracovník.
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Město Ždánice – Mgr. Španělová, DiS.:
Rada města řeší sociální taxi, zatím v jednání.
Úřad práce vyjíždí do Ždánic 2x za měsíc. V době pandemie COVID-19 však nedojížděli a vše vyřizovala
sociální pracovnice Městského úřadu Ždánice.
Spolupráce s Charitní pečovatelskou službou Ždánice.

Centrum služeb pro seniory Kyjov – Mgr. Lungová:
Rapidně klesl počet zájemců o poskytování sociální služby. Přičítají to rozšíření neregistrovaných sociálních
služeb na Hodonínsku. Odlehčovací služba - aktuálně je do 7. 7. jedno volné místo.
V září proběhne oslava 60 let od založení se dnem otevřených dveří.
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. – Bc. Sedláková:
Díky pandemii COVID-19 registrují úbytek klientů. Klubové aktivity jsou také v útlumu.
Péče o sluchadla – klienti se často snaží sluchadla udržovat sami, přijdou až je péče zanedbaná, až jsou
sluchadla ve špatném stavu. Je důležitá odborná péče.
Charitní pečovatelská služba Šardice – Bc. Špérová:
V lednu byla přijata nová pečovatelka na 0,8 úvazku.
Registrují i nové klienty, jde často o lidi po onemocnění COVID-19, tito klienti jsou spíše krátkodobí.
U dlouhodobých klientů se zhoršuje zdravotní stav.

Charitní pečovatelská služba Ždánice – Mgr. Rolencová:
Navýšení večerní a víkendové péče – mnoho klientů má zájem a péči v tuto dobu potřebuje.
Školení pečovatelek probíhá stále převážně v on-line formě.
Město Kyjov – pí. Procházková, BA:
Zvýšený počet osob bez domova. Řeší také klienty, kteří nemají dostatek financí na zaplacení sociálních
služeb. V době pandemie COVID-19 probíhaly kontroly na ubytovnách za asistence Městské policie
(dodržování vládních opatření, nařízená karanténa apod.).
Sociální odbor pomáhá veřejnosti s registrací do očkovacího centra.

Termín příštího setkání: podzim 2021, bude upřesněno
Zapsala: Mgr. Klára Komínková
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