II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2014
Datum: 4. 6. 2014
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015
S realizátory byla projednána jednotlivá opatření pro AP rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
na rok 2015. Bylo dohodnuto, že je nutné písemné materiály zaslat v písemné podobě
do pondělí 9. 6. 2014.

2. Aktuální informace od členů II. PS
- Paní Vrtková (SONS Kyjov) uvedla, že se dohodli s pracovníky Střediska Teiresiás v Brně, že
pro ně zdarma otestují pouze 10 webových stránek vybraných obcí dle pravidel přístupnosti,
která jsou součástí vyhlášky k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a na které se sami podíleli. Výsledkem testu bude audit, který bude vypovídat o tom, co
se testovalo a proč, jak by měl vypadat optimální stav a konkrétní doporučení, jak napravit
chyby k získání bezbariérového přístupu svých webových stránek i pro nevidomé občany. Ten
se zároveň poskytne dalším obcím, které si zajistí vytvoření webových stránek pro těžce
zrakově postižné uživatele sami.
- Paní Vrtková oznámila, že dne 24. 6. 2014 v 18:00 hod. se v sále Základní umělecké školy
Kyjov koná koncert Radka Žaluda. Všichni jsou zváni.
- Paní Karla Zbořilová představila novou sociální pracovnici Mgr. Ludmilu Seluckou. Úřední
hodiny místní organizace Kyjov jsou: pondělí a středa od 9:00 do 15:00 hod., úterý a čtvrtek
od 9:00 do 13:00 hod.
- Paní Zbořilová (Svaz tělesně postižených Kyjov) oznámila, že dne 10. 6. 2014 ve 14:00 hod.
v jídelně CSS Kyjov se uskuteční přednáška o Číně v současnosti s projekcí (Starý Peking,
Letní císařský palác, Velká čínská zeď, Hrobky Mingů apod.). Přednáší Vít Hubáček. Všichni jsou
zváni.
- Pan Choura uvedl, že provádí tréninky paměti pro SONS, pro zdravotně postižené, dojíždí
do okolních vesnic např. do Šardic, Milotic, Ždánic, Vracova a Svat. – Mistřína. Od září bude
zajíždět do Hovoran a do Lovčic.
- Paní Šmehlíková (Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.) sdělila, že od r. 2015
bude na Kyjovsku ukončeno poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně
postižené a zůstane pouze služba sociální rehabilitace (terénní forma bude poskytována dle
možností) a tlumočnické služby.

3. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
- nadále probíhá optimalizace sítě služeb prevence (koncem června půjde do Rady města
Kyjova prvotní návrh sítě služeb prevence na Kyjovsku, v září bude muset Zastupitelstvo města
Kyjova dát závazné stanovisko k podpoře/nepodpoře sítě služeb prevence v podobě 20%
spoluúčasti na provoz těchto služeb). Také probíhají jednání s obcemi Kyjovska ke společnému
systému spolufinancování služeb prevence od r. 2015 (Kyjov by službám prevence garantoval
20% na jejich provoz a 2/5 z této částky by si pak „vybral“ zpět od okolních obcí – na základě
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spolufinancování ke schválení jednotlivými zastupitelstvy obcí). Probíhají také jednání se
zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou – spolufinancování nadregionálně působících
služeb.

4. Příští setkání: předběžně srpen 2014

Zapsala: Margita Procházková, BA

