II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2017
Datum: 1. 3. 2017
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Představení nových členů: Mgr. Alena Švábková (vedoucí úseku sociální práce a aktivizace
Centrum služeb pro seniory Kyjov)
2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska (vedoucí II. PS)


Personální změny v rámci organizací:

- Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. – nově je ředitelkou Mgr. Ladislava Brančíková
- Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova – nově je ředitelkou PhDr. Jana
Trnečková, MBA, LL.M.


Charita Kyjov od r. 2018 zruší službu Osobní asistence (OA) - nově budou muset být
služby OA poskytovány 24 hodin denně, obava z nenaplnění kapacity; na druhou stranu
personálně posílí Pečovatelskou službu (PS). Všeobecně se počítá v příštím roce
s navyšováním úvazků v PS z důvodu nárůstu počtu klientů. Osobní asistenci bude na
Kyjovsku i nadále poskytovat Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (od r.
2018 v nepřetržitém provozu).



Od r. 2018 bude Azylový dům na Brandlově ulici zpět převeden do režimu ubytovny
(nelze převést celou budovu na Azylové bydlení - nepovolují to podmínky dotace, ze
které byla postavena; do Azylového domu mohou být oproti dřívějšku přijímány také
klientky z jiných ORP, což s sebou nese spoustu dalších problémů - vyplývá z praxe
sociálních pracovnic).



Vznik „Metodických center“ v rámci Jihomoravského kraje (viz reforma psychiatrické
péče); realizátorem je Práh jižní Morava, z.ú.; Metodická centra fungují na okresní
úrovni; pracovníci center navazují pacienty propouštěné z léčeben na místní specialisty
(lékaře, sociální pracovníky, atd.) – prevence relapsu. Mimoto nabídl Práh ORP Kyjov
službu Sociální rehabilitace (terénní tým) na dva roky zcela zdarma (do konce r. 2018
budou tedy na Kyjovsku působit 2 Sociální rehabilitace).

3. Harmonogram KPSS pro rok 2017
Přítomní členové byli seznámeni s plánovanými aktivitami KPSS Kyjovska v roce 2017:
-

Metodická podpora KPSS – vznikl úkol do příštího setkání: promyslet, na jakou oblast
metodickou podporu/seminář/workshop zacílit. V plánu je využít metodika také při tvorbě
nového střednědobého plánu.

-

Tvorba Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 (do 22. 5. 2017 musí být
schválena Radou města Kyjova a během září 2017 Zastupitelstvem města Kyjova).

-

Veletrh sociálních a návazných služeb – proběhne v září, přípravy začnou v dubnu.

-

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – aktualizované vydání bude v tištěné
podobě k dispozici nejpozději během března u koordinátorky KPSS (zpoždění z důvodu
personálních změn v některých organizacích).

-

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020:
o

1. 3. – 15. 5. 2017: příprava, sběr a analýzy podkladů k tvorbě SPRSS (včetně
SWOT analýzy v 4-5/2017)

o

16. 5. – 15. 8. 2017: zpracování návrhu SPRSS 2018-2020

o

16. 8. – 31. 8. 2017: finální návrh

o

1. 9. – 30. 9. 2017: připomínkovací řízení

o

1. 10. – 31. 10. 2017: vypořádání a zapracování připomínek

o

1. 11. – 21. 12. 2017: schválení SPRSS 2018-2020 v RM a ZM

4. Finalizace Zprávy z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do r. 2017 (SPRSS) za rok 2016 za II. oblast podpory a péče
Přítomní členové neměli ke zpracovanému materiálu žádné připomínky. Zpráva bude v březnu
předložena Koordinační – řídící skupině KPSS a nejpozději v dubnu Radě města Kyjova
na vědomí.
5. Plán aktivit pro r. 2017 za II. oblast podpory a péče vyplývajících ze SPRSS
Přítomní členové neměli ke zpracovanému materiálu žádné připomínky. Plán aktivit bude
v březnu předložen Koordinační – řídící skupině KPSS.
6. Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin
Přítomní členové byli informováni o drobných změnách Jednacího řádu pracovních skupin
a odsouhlasili jeho aktualizaci (viz příloha zápisu). Další dokumenty jako Statut KS-ŘS, Jednací
řád

KS-ŘS,

Komunikační

plán,

Implementační

plán

lze

nalézt

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
7. Aktuální informace od členů pracovní skupiny


Jiří Rechtořík (za veřejnost) uvedl, že navštívil nově opravené Panorama kino v Kyjově a
upozornil na to, že tam není vybudováno WC pro vozíčkáře, totéž se týká WC v estrádním
sále Městského kulturního střediska,

-

Následně proběhla diskuse o řešení bariér ve městě, členové navrhli oživit záměr na řešení
bariér, který byl v minulých letech vypracován. Vedoucí PS uvedla, že se bariéry budou řešit
dle plánovaných oprav komunikací. Následně byly členům rozeslány plány oprav chodníků
pro rok 2017.



Ludmila

Kloudová (předsedkyně

výboru spolku

Educante)

–

vyvolat

jednání

s majitelem LÉKAŘSKÉHO DOMU ohledně zpřístupnění výtahu pro pacienty.
-

Dále uvedla, že je členkou Educante z. s., což je spolek zapsaný ve Spolkovém rejstříku
u Krajského soudu v Brně. Poskytují poradenství, edukaci a osvětu. Dále přispívají k vyšší
míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjejí jejich fyzické a duševní síly,
podporovat sebedůvěru a zájem o další učení. Posilují mezigenerační vztahy a tím vytvářejí

přirozené, zdravé prostředí pro soužití všech generací. Poskytují pomoc, podporu a
povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního
postižení. Poskytují služby lidem sociálně vyloučeným, případně ohroženým sociální exkluzí.
Poskytují pomoc, podporu a informace lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem,
pečujícím v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající.
-

Uvedla, že se v jejich prostorách uskutečnil cyklus kurzů „Pečuj doma a s námi“, který byl
určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory (např. Ošetřovatelský kurz,
Praktický

a

nácvikový

kurz,

Pečování

v závěru

života,

Sociálně

právní

kurz,

Fyzioterapeutický kurz, Kurz komunikace, Pečování o člověka s demencí). Tento kurz byl
ukončen ve 12/2016. Byl velmi pozitivní ohlas na tento cyklus kurzů. Pokračují podpůrné
skupiny.
-

Zuzana Šrahůlková (místopředsedkyně výboru spolku Educante) uvedla, že si žádají
o dotace na zřízení poradny pro domácí péči. Educante zřídilo Společenské centrum
KoCKy na ulici Svatoborské 28 v Kyjově. Od 1. 2. 2017 je v jejich prostorách zajišťována
(ve spolupráci s Městem Kyjov) služba akutní psychologické pomoci (SOS – První pomoc v
krizi). Může přijít kdokoli v krizi bez věkového omezení, děti, dospělí i senioři. Od 1.2.2017
je psycholog k dispozici ve čtvrtek od 13:00 – 17:00 hodin a v pátek od 8:00 – 12:00 hodin.

-

Mgr. Jana Kulheimová - klinický psycholog zde má adiktologickou poradnu.

-

dle zástupců Společenského centra KoCKy je potřebná terénní odlehčovací služba pro
domácí pečující (i dlouhodobé pečující o těžce mentálně postižené osoby), které postrádají
možnost zařídit si nutné záležitosti na úřadech, nebo např. navštívit divadlo,

-

řešena otázka nutnosti podpory domácích pečujících v souvislosti s přibývajícími pacienty,
kteří jsou propuštěni do domácí péče a o které pečují domácí pečující, tudíž není využívána
pečovatelská služba

-

dále členové PS byli informováni o tom, že Educante, z. s., plánuje také spolupráci
s okolními obcemi ve věci podpory domácích pečujících.



Mgr. Gabriela Škodíková (vedoucí pečovatelské služby Bzenec) oznámila, že navýšily
stav o jednu pečovatelku, kterou zatím zaměstnávají na „Dohodu o pracovní činnosti“
z dotací Města Bzence, protože Charita Veselí nad Moravou přestala dojíždět do Bzence. Od
příštího roku uvažují, že by ji zaměstnaly na celý úvazek a navýšily stav.



Mgr. Alena Švábková (vedoucí úseku sociální práce a aktivizace Centrum služeb
pro seniory Kyjov) uvedla, že přijímají žádosti do jejich zařízení tehdy, pokud se žadatel
ocitne v nepříznivé sociální situaci a je potvrzena potřebnost. Odlehčovací služba je plně
obsazena do 19. 10. 2017.
Jejich celková kapacita je 131 míst, z toho Domov pro seniory s kapacitou 69 míst,
Domov se zvláštním režimem s kapacitou 57 míst, Odlehčovací služba s kapacitou 5
míst.

-

řešena otázka nedostatečné kapacity pobytových zařízení pro seniory



Mgr. Milan Zerák (sociální pracovník, koordinátor vzdělávání a zaměstnávání
Centra pro sluchově postižené Kyjov)- pokračování ve vzdělávání ve
gramotnosti.

finanční



Úkol: koordinátorka rozešle k nastudování plán chodníků všem členům II. PS a případné
připomínky budou probrány na dalším setkání PS a poté budou předány přímo na OM



Termín příštího setkání: 29. 3. 2017 v prostorách KOCKY na ulici Svatoborská 28
v Kyjově (vchod do dvora vedle České spořitelny)

Příloha: Jednací řád pracovních skupin (s vyznačenými úpravami)

Zapsala: Margita Procházková, BA

