II. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2016
Datum: 28. 6. 2016
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS


Dofinancování sociálních služeb v JmK – schválené částky budou přílohou zápisu.



Financování sociálních služeb na Kyjovsku v r. 2016 – všechny obce Kyjovska dostály svého
závazku a zaslaly městu Kyjovu procentní spoluúčasti na provoz sociálních služeb; v roce
2017 se počítá se stejným systémem spolufinancování, s tím rozdílem, že město Kyjov
zagarantuje financování také pečovatelské služby (výjimkou bude PS Bzenec, PS Vracov a
PS Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – zafinancují si přímo tato města) a
poté si příspěvky na provoz pečovatelských služeb od jednotlivých obcí „vybere zpět“
(zjednodušení systému spolufinancování).



Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017 – dne 6. 6. 2016 schválena Radou
města Kyjova (garance potřebnosti a zařazení služeb do skupin „A“, „“B“ nebo „C“); nově
zařazeny 2 sociální služby: sociální rehabilitace (Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix,
o.p.s.) a azylové bydlení (Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – pouze
formální změna, stávající ubytování pro matky s dětmi v sociální tísni na Brandlově ul. se
registruje na sociální službu). Během 14 dní koordinátorka KPSS kontaktuje místní
poskytovatele sociálních služeb ohledně předpokládaných nákladů služeb na rok 2017
(srovnání s náklady na provoz služeb v r. 2015 – pokud předpokládané náklady pro r. 2017
nebudou v součtu výrazně vyšší, mohla by se procentní spoluúčast ORP Kyjov vypočítávat
pro r. 2017 z těchto aktuálnějších dat); JmK doporučil vycházet při výpočtech spoluúčastí
obcí pro rok 2017 z rozpočtů služeb v r. 2015.



Rejstřík poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence na Kyjovsku – jde o aktualizaci
brožury z roku 2014, vydalo město Kyjov pro r. 2016 – k dispozici u koordinátorky KPSS,
aktualizace bude probíhat každoročně. Město Kyjov plánuje schůzku s metodiky prevence
základních a středních škol na Kyjovsku (30. 8. 2016 od 9. hod., Městská knihovna Kyjov) –
zaměřena na aktualizovanou nabídku preventivních programů.

2. Bezbariérovost města Kyjova


Host: Roman Pekárek (vedoucí Odboru rozvoje města Kyjova) – vysvětlil principy oprav a
vytváření nových chodníků. Opravy stávajících chodníků řeší Technické služby města
Kyjova. Opravy chodníků jsou plánované vždy na podzim a vždy na následujícím začátku
roku schválí plán oprav rada města. Drobné úpravy chodníků lze řešit prostřednictvím
Ing. Blažka (Odbor majetku) či J. Krejčiřík (Technické služby Kyjov). Nově řešené chodníky

lze připomínkovat přímo na ORM. Vznikla domluva, že koordinátorka vždy jednou za čtvrt
roku zajistí nové informace o nově vznikajících chodnících, a předá je II. PS.
3. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
-

L. Kloudová – informovala členy II. PS o výstavě „Naruby“, uvedla podrobnosti. Dále
informovala o kurzu Pečuj doma, který Educante navštívilo, a uvedla, že je možné tento
kurz zdarma nabídnout i v Kyjově.

-

Ing. Fabiánková – informovala o dotaci města Kyjova (částka byla nižší, než o kterou si
Roska Kyjova žádala).

-

R. Martinková, DiS. – informovala o nárůstu zájmu o středisko osobní hygieny v rámci CSS
Kyjov. Dále představila službu nově zařazenou do Minimální sítě soc. sl. pro rok 2017 –
Azylový dům.

-

Mgr.

Zerák

–

informoval
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proběhlé

sérii

přednášek

finanční

gramotnosti,

které Centrum pro sluchově postižené pořádalo od letošního ledna. Další sadu přednášek
připravují, momentálně je v jednání téma těchto setkání.
-

K. Rousová, DiS. – informovala o trénincích paměti, které ve Bzenci probíhají každé dva
měsíce. Dále uvedla, že město Bzenec zjišťuje zájem o přednášku pana Choury na téma
péče o lidi s Alzheimerovou chorobou.

4. Diskuze ohledně nepravidelné docházky členů PS na jednání – hledat možnosti
„zatraktivnění“ pracovní skupiny (možno uspořádat „tematické skupiny“), další možností
je pořádat pracovní setkání všech skupin společně a v případě specifického zadání se sejít
zvlášť. Bude řešeno v rámci metodické podpory/supervize KPSS v druhé polovině r. 2016.
5. Webová

verze
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zkontrolovat údaje a v případě neaktuálních dat informovat koordinátorku KPSS, která provede
aktualizaci.
6. Termín příštího setkání: září 2016.

Příloha: Dofinancování sociálních služeb v JmK 2016

Zapsala: Bc. Barbora Horehleďová

