II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2014
Datum: 22. 10. 2014
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
Harmonogram práce na SPRSS 2016-2017 – 3/2015 – 5/2015 příprava, sběr a analýza podkladů,
6/2015-8/2015 zpracování návrhu SPRSS, 8/2014 finální návrh, 9/2015 připomínkovací řízení, 10/2015
vypořádání připomínek, zpracování finální verze, 11/2015-12/2015 schválení SPRSS v RM a ZM
-

musí být v souladu se SPRSS JmK!

AP 2015 – do ZM půjde v prosinci 2014
Doposud není odsouhlasena Minimální síť služeb sociální prevence všemi obcemi ORP, bude řešeno
po zasedání povolebního ZM
Výstup z diskuze – pravidelné schůzky II. PS 1x za 2 měsíce v r. 2015; první termín 3. 2. 2015.
2. Novinky od členů II. PS
Novou vedoucí Pečovatelské služby ve Bzenci je Mgr. Gabriela Škodíková (od 1. 9. 2014), nadále se
tedy bude účastnit schůzek II. PS KPSS Kyjovska.
Centrum pro rodinu Hodonín – kontrola JmK, služba na místě shledána bez závad, doposud čekají na
písemné vyjádření.
DPS Ždánice – dopadli dobře v kontrole Jmk.
DPS Šardice – rovněž proběhla kontrola JmK, vysoká úmrtnost klientů služby, prozatím se situace řeší
operativně.
Odlehčovací služba Centra služeb pro seniory (Lucie Polcrová, DiS.) naplněná do konceroku 2014, od
¼ 2015 dojde ke změně délky pobytu (minimum 14 dnů, max. 2 – 3 měsíce)
J. Rechtořík – není splněna bezbariérovost při rekonstrukce Palackého ulice, přechod u nemocnice, je
třeba situaci projednat s vedoucím stavebního odboru Města Kyjov. Zprostředkuje A. Svobodová.
Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o. p. s. – příprava na kontrolu Jmk
K. Zbořilová – potíže při registraci služeb, které komplikují plynulé fungování služby kontrola z ESF a
MPSV, projekt byl shledán bez závad, problémy s garantem projektu na JmK, úprava registrace služby,
Mgr. Chocholáčová.

3. Zhodnocení míry naplnění priorit a opatření Akčního plánu za období 3/2014 – 9/2014
Všechna opatření II. oblasti péče a podpory jsou převážně naplněna, na některé se bude koordinátorka
KPSS dotazovat písemně (SONS a Centrum sluchově postižených Hodonínsko, o. p. s.).
Celkové vyhodnocení AP na rok 2014 proběhne v prvních měsících roku 2015.
4. Příští setkání: 3. 2. 2015

