
 

 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2019 
                   Datum: 11. 9. 2019 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb 

Kyjovska: 

a) Zástupci organizací, kteří ještě nezaslali prezentaci/fotografie, je zašlou nejpozději 

do 13. 9. 2019, vedoucí I. pracovní skupiny, Mgr. Lungové 

b) Koordinátorka rozdala plakáty ke konferenci a informovala o předběžném časovém rozvržení 

konference.  

c) Předběžné časové rozvržení konference:   

  9:30 – 10:00  prezence 

10:00 – 10:05 oficiální zahájení, představení hostů a seznámení s průběhem konference 

(koordinátorka KPSS)  

10:05 – 10:35  PhDr. Kubalčíková – vývoj plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

(včetně financování) 

10:35 – 10:45  vystoupení pěveckého sboru Pastelky 

10:45 – 11:00 Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. 

11:00 – 11:15  Charita Kyjov 

11:15 – 11:30  Pečovatelská služba Vracov 

11:30 – 12:00  přestávka s občerstvením (koláčky, řízky, kanapky, voda, káva, čaj) 

12:00 – 12:15  Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 

12:15 – 12:30 Domov Horizont, p.o. 

12:30 – 13:30 Mgr. Kolářová – historie sociálních služeb v České republice 

13:30 – 14:00 diskuze, ukončení 

 

2. Dotační řízení Kyjov – předběžně ještě není schváleno – od 25. 11. 2019 – 13. 12. 2019, 

všichni budou obesláni z OŠK 

 

3. Děti v pasti sociálních sítí – koordinátorka informovala o připravované besedě dne 

28. 11. 2019, kterou pořádá Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, ve spolupráci 

se zástupci Policie České republiky (oddělení tisku a prevence) + úspěšného Youtubera 

& Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (oddělení vzdělávání) organizuje 

pro pedagogy, rodiče, žáky škol Kyjovska „vzdělávání a osvětu“ v KYBERoblasti. Tato tématika 

se stala nedílnou součástí našeho každodenního života ve školním prostředí i mimo něj. Každý 

z nás jsme buď rodičem, příbuzným nebo někomu blízkou osobou, proto je velmi potřebné, 

abychom se všichni uměli v dané oblasti orientovat a poradit našim blízkým, tak aby se pokud 



možno vyhnuli nebezpečí či alespoň věděli, na koho se mohou v případě potřeby obrátit a jak 

reagovat. JEDNÁ se o velmi úspěšně realizovaný projekt Královehradeckého kraje v oblasti 

prevence, kterého se již do dnešního dne zúčastnilo více než dva tisíce posluchačů. Projekt 

je unikátní svým zaměřením na několik cílových skupin v souběhu i vzájemnou provázaností 

preventivního působení. Koordinátorka zároveň rozdala plakáty jednotlivým členům  

 

4. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizace průběžně + info o akcích 

vedoucí I. pracovní skupiny. 

 

5. Výzva č. 98 – prošla formálními náležitostmi. 

 

 

 

Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 

Bc. Novotná – pondělí 30. 10. 2019 se uskuteční Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb 

Kyjov, p.o. města Kyjova, program: od 10:00 hod. do 13:00 hod. možnost prohlídky prostor Domu 

s pečovatelskou službou, pečovatelské služby a denního stacionáře 

14:00 hod. zakončení léta – grilování na zahradě DPS  

14:30 hod. slavnostní otevření venkovního atria a předání do užívání 

15:00 hod. vystoupení souboru Kyjovánek    

Pozvánku na tento den pošle Mgr. Prchalová vedoucí II. PS, která ji následně rozešle všem členům. 

 

Paní Kloudová – informovala o tom, že malovaly prostory a bude se instalovat nová kuchyň. Kurzy 

pro pečující osoby plánují až po 1. 1. 2020. 

 

Mgr. Veronika Rolencová – Charita Ždánice – po pracovním úrazu a dlouhodobé neschopnosti 

se navrátila pečovatelka, mají nárůst pečovatelské péče. 

 

Bc. Helena Valčíková – uvedla, že od 1. 1. 2020 bude sloučena Pečovatelská služba Kyjov 

a Pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín. Vedoucím je Bc. Martin Boček.  

 

Termín příštího setkání: dle potřeby 

 

 

 

Zapsala: Margita Procházková, BA 

 


