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Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

1/2017 

                   Datum: 7. 2. 2017 

  

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska 

 Personální změny v rámci organizací: 

o Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.   – nově je ředitelkou Mgr. Ladislava 

Brančíková 

o Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – nově je ředitelkou PhDr. 

Jana Trnečková, MBA, LL.M. 

o Odbor sociálních věcí MěÚ Kyjov 

V této souvislosti dochází ke změnám ve složení pracovních skupin; aktualizovaný seznam 

členů Koordinační – řídící skupiny musí schválit Rada města Kyjova (březen/duben 2017). 

 Aktualizace a schválení základních dokumentů KPSS (Statut, Jednací řády, atd.) – 

koordinátorka KPSS zašle dokumenty společně s pozvánkou na příští setkání (7. 3. 

2017) 

Úkol do příštího setkání: Připomínkování zaslaných materiálů. 

 Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – poděkování poskytovatelům 

za spolupráci při jeho aktualizaci, do konce března 2017 by měl být k dispozici 

v tištěné podobě u koordinátorky KPSS 

 Informace z KPSS JmK 

o od r. 2018 bude Jihomoravský kraj vyžadovat u služeb osobní asistence 

nepřetržitý provoz (168 hod./týden) – podpora navyšování kapacit 

u osobních asistencí, nepodpora vzniku nových služeb  

o Harmonogram KPSS JmK pro r. 2017  

Únor 

 do 28. 2. 2017 poskytovatelé vyplnit v KISSoSu Zprávu o poskytování služby 

(vyúčtování za r. 2016), aktualizace územních působností podle jednotlivých obcí 

za r. 2016 

 6. – 24. 2. 2017 poskytovatelé zaslat žádosti o vstup do sítě, v kopii 

koordinátorům KPSS, u rozvojových záměrů je třeba potvrzení (razítko + podpis) 

příslušné ORP 

Březen 

 do konce března ORP zaslat komunitní plány (nebo relevantní podklady) na JmK 

– podklad pro tvorbu SPRSS 2018 – 2020 (ORP budou vyzvány dopisem 

vedoucím příslušných odborů) 

 tvorba základní sítě sociálních služeb pro r. 2018 (pracovníci JmK) 
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 OSV JmK rozešle návrhy jednotlivých okresních/ORP sítí 

Duben 

 setkání koordinátorů 21 ORP 

Květen 

 do 22. 5. 2017 ORP odeslat na JmK deklaraci potřebnosti jednotlivých služeb 

(skupiny A, B, C), schválenou v radách jednotlivých ORP (doloženo výpisem 

usnesení) 

Červen  

 schválení Akčního plánu na r. 2018 + Základní sítě služeb na r. 2018, 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 2018 – 2020 (Zastupitelstvo JmK 

22. 6. 2017) 

Červenec 

 31. 7. – 15. 8. 2017 podávání žádostí o aktualizaci jednotek v Základní síti 2018, 

souhlas ORP se změnou doložen podpisem a razítkem v žádosti 

Srpen/září 

 schválení aktualizace Akčního plánu 2018 + Základní sítě v Zastupitelstvu JmK, 

předchází tomu deklarace potřebnosti s výší spolufinancování od jednotlivých 

ORP, schváleno v zastupitelstvech obcí (doloženo výpisem usnesení) 

 vydání Pověření poskytovatelům sociálních služeb 

Říjen/listopad 

 vyhodnocení Akčního plánu 2017 a Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb 2015 – 17  

Dotazy na koordinátorku KPSS: 

MUDr. J. Kliment – zda bude vyhodnocení SPRSS JmK provádět opět AUGUR Consulting s.r.o. 

– v této souvislosti zatím nemá koordinátorka KPSS žádné informace. 

Mgr. T. Galan – zda při tvorbě návrhu Základní sítě JmK bude respektován princip „plánování 

zdola“ – koordinátorka KPSS přítomné uvedla, že informace půjdou přes pracovní skupiny, 

multidisciplinární tým, Koordinační – řídící skupinu a poté do Rady města Kyjova; zdůraznila 

však, že stanovisko Koordinační – řídící skupiny má pouze doporučující charakter, to, zda RM 

schválí všechny služby v síti, je jen na politickém uvážení. 

 

2. Harmonogram KPSS Kyjovska na r. 2017 – viz příloha zápisu 

Úkol do příštího setkání: popřemýšlet o zacílení metodické podpory, jaká témata 

by poskytovatelé uvítali. Z jednání Realizační koordinační – řídící skupiny vyplynulo, že by bylo 

vhodné metodika využít mimo jiné při tvorbě nového Střednědobého plánu. 
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3. Vyhodnocení Přehledu aktivit pro rok 2016 vyplývajících ze Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 a Přehled aktivit na rok 2017 – 

bude projednáno v pracovních skupinách, poté na březnovém setkání Koordinační – řídící 

skupiny; na jaře 2017 na vědomí do Rady města Kyjova. 

 

4. Aktuální informace od členů Koordinační – řídící skupiny 

 Ing. V. Měchura – úspěšně proběhla Tříkrálová sbírka; do konce února 2017 běží 

projekt MPSV „potravinová a materiální pomoc potřebným“ – poděkování 

pracovníkům odborů sociálních věcí MěÚ Kyjov a Bzenec za spolupráci při distribuci.   

 Mgr. L. Brančíková – od 1. 1. 2017 změny v kapacitách vybraných sociálních služeb 

Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o. (Domov pro seniory – přesun 11 lůžek 

do služby Domov se zvláštním režimem, nyní je kapacita Domova pro seniory 

69 lůžek a Domova se zvláštním režimem 57 lůžek); v r. 2017 obhajoba certifikátů 

Bon Appetit a Vážka a přípravy na zateplení budovy.   

 PhDr. J. Trnečková, MBA, LL.M. – Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města 

Kyjova – v r. 2017 zapojení do plánovaných akcí, zaměří se více na provoz 

Azylového domu. 

 Mgr. T. Galan – Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. od 1. 1. 2017 provozuje 

službu Sociální rehabilitace – nyní je ve službě 20 klientů – většinou v ambulantní 

formě (kapacita je 30 – z toho 10 pro terénní formu), dva pracovníci z celkových 

4 pečují v terénu o 4 klienty; podle předpokladů by měla být v první čtvrtině roku 

kapacita naplněna. Dotaz na provázanost KPSS Kyjovska a sociálně-zdravotní 

komise města Kyjova – koordinátorka KPSS není členem komise, v případě potřeby 

je pouze přizvána, vedoucí OSV je tajemníkem komise, nyní je jednání komise 

naplánováno na 16. 2. 2017. Nejasnosti ohledně působení organizace Práh jižní 

Morava, z.ú. na Kyjovsku – bylo přislíbeno jednání, které neproběhlo, spolupráce 

se Soc.-psych. centrem – Fénix, o.p.s. není. 

 MUDr. J. Kliment – Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s. zahájilo kroky 

k podání žádosti o dotaci na opravu budovy; připravenost a zapojení centra 

do reformy psychiatrické péče; Denní stacionář je v provozu denně, pro službu 

Sociální rehabilitace chybí vozidlo; pozvání na plánovaný tenisový turnaj 

(květen/červen 2017), v létě proběhne Den otevřených dveří.   

 Margita Procházková, BA – od 1. 2. 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., 

kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Novela finančně 

zvýhodňuje uchazeče o zaměstnání, kteří budou ochotni odpracovat alespoň 

20 hodin veřejné služby měsíčně, popř. 30 hodin měsíčně, tak, že jim bude částka 

živobytí navýšena o polovinu rozdílu mezi životním minimem a existenčním 

minimem, tedy o částku 605,- Kč. 

 K. Rousová, DiS. – každé 2 měsíce trénink paměti v Domě s pečovatelskou službou 

Bzenec; od října 2016 působí ve Bzenci Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou 
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(4 kroužky + mateřské centrum); v rámci MěÚ distribuce potravinové a materiální 

pomoci potřebným. 

 Mgr. K. Komínková – k 1. 1. 2017 byla snížena kapacita služby domov pro osoby 

se zdravotním postižením z 220 klientů na 215 klientů. 

Informace o projektovém záměru v rámci transformace Domova Horizont: Výstavba 

domova pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu (18 klientů 

s vysokou mírou podpory) v Moravském Písku – do konce týdne by mělo proběhnout 

jednání v Moravském Písku (za účasti pracovníků JMK, místostarosty obce Mor. 

Písek a vedení Domova Horizont) ohledně pozemků a celkové vize projektu. 

 Mgr. H. Čamlíková – v rámci Krok Kyjov, z.ú. proběhly personální změny, nová 

koordinátorka Dobrovolnického centra; posílení programu prevence. 

 

5. Termín příštího setkání: út. 7. 3. 2017, 15:30 hod. 

Plánované termíny pracovních skupin:  

I. PS – 27. 2. 2017 od 15:00, MěÚ Kyjov 

II. PS – 1. 3. 2017 od 14:00, CSS Kyjov, p.o. města Kyjova 

III. PS – 2. 3. 2017 od 15:00, MěÚ Kyjov 

 

Příloha: 

Harmonogram KPSS 2017 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


