II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2017
Datum: 18. 10. 2017
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Představení nových členů pracovní skupiny
•

Mgr. Veronika Rolencová (vedoucí

CHPS Ždánice), Mgr. Lucie Španělová, DiS. (sociální

pracovnice ze sociálního odboru MěÚ Ždánice), Jarmila Všetulová (členka výkonného
výboru Rosky Kyjov)

2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska
•

Služby prevence nebudou dofinancovány (byly dofinancovány služby péče)

•

IP JMK – na KPSS – 3 roky
5 KA
1 KA – regionální karty (obsah služeb dle potřeb klientů), jsou hotové, od září
postupně zaváděny do praxe poskytovatelů, 1. setkání v listopadu, 1. PS a OA pak
další služby
2 KA – rozšíření informačního systému o nové moduly – nyní veřejná zakázka na
dodavatele, pak připomínky, konzultace – je nutné, aby poskytovatelé aktualizovali
KISSOS (i územní působnost)
3 KA – el. katalog poskytovatelů soc. služeb
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
5 KA – evaluace24. 10. 2017 budou poskytovatelé sociálních služeb
•

od 17. 10. – vyzváni k podpisu a převzetí Pověření na rok 2018.

•

IP – SAS – zatím se neví, kdy dostanou peníze, 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 vyřazeno 12 služeb v JmK – ze základní sítě – mezi nimi i Fénix

•

Reforma péče o duševní zdraví – představeno CDZ – zpravodaj a průvodce reformou

psych. péče

3. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
•

Bc. Helena Špérová (vedoucí zařízení v Šardicích) – uvedla, že se zvyšuje poptávka
po pečovatelské službě. Někteří uživatelé mají zájem, aby tato služba byla poskytována
víckrát denně a po delší dobu. Rodiny jsou schopné uhradit tuto navyšující péči.

•

Mgr. Veronika Rolencová (vedoucí

CHPS Ždánice) – uvedla, že je poptávka po péči,

která je poskytována v ranních hodinách (hygiena, podávání jídla), Vysoká dojezdnost
do vzdálených obcí (např. Věteřov, Dambořice).
•

Mgr. Gabriela Pecháčková (vedoucí Pečovatelské služby Bzenec) – uvedla, že
navyšují pečovatelskou službu o jeden úvazek.

•

Kateřina Urbánková, DiS. (vedoucí sociálního odboru MěÚ Bzenec) – uvedla, že
mají novou sociální pracovnici na sociálním odboru, Mgr. Lenku Štěpánčíkovou, jejíž
cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi. Koordinátorka navrhla, aby docházela do I. PS
KPSS.

•

Marcela Repíková (vedoucí Pečovatelské služby Vracov) – uvedla, že se potýkají
s vysokým nárůstem uživatelů, mají zájem navýšit úvazek pečovatelské služby.

•

Bc. Miroslava Janíková (sociální pracovnice PS Vracov) – uvedla, že se zúčastnila
semináře, který byl určen pro pečující osoby s duševním onemocněním. Získané
materiály budou přílohou zápisu.

•

Bc. Hana Marková (vedoucí pečovatelské služby Centra sociálních služeb p. o.
města Kyjova) – uvedla, že je také větší poptávka po pečovatelské péči, posilují terénní
pečovatelskou službu, potřebují nové auto.
Bc. Marková oznámila, že nastupuje na mateřskou dovolenou ode dne 1. 1. 2018.

•

Jarmila Všetulová (členka výboru Rosky Kyjov) – uvedla, že předsedkyně rosky
Kyjov odstoupila, byl zvolen nový výkonný výbor, jehož je členkou. Mají zvolenou novou
předsedkyni - ……

4.

Připomínkovací

řízení

–

připomínka

Educante,

z.

s.

–

členové

byli

seznámeni

s připomínkou týkající se problematiky podpory domácích pečujících – „Na základě získaných
praktických zkušeností z provozu Poradny pro domácí pečující, kterou v Kyjově provozuje náš
spolek, doporučujeme rozšířit Střednědobý rozvojový plán o následující:
Systémová priorita C:
Podpora domácích (laických) pečujících, kteří v domácím prostředí pečují o své rodinné příslušníky.
Jedná se o nejefektivnější formu péče o osoby nevyléčitelně nemocné, či hendikepované.
Doporučujeme zřízení Terénní odlehčovací služby pro tuto cílovou skupinu + zřízení tísňové linky.
Obě tyto služby má zájem provozovat spolek Educante.
Přítomní vyjádřili stejnou potřebu, jako spolek Educante.
5. Termín příštího setkání: dle potřeby

Zapsala: Margita Procházková, BA

