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               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

7/2014 

                   Datum: 02. 12. 2014 

  

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

MUDr. Petr Hudeček, který doposud působil jako garant KPSS své působení ve funkci 

ukonči, a jeho nástupkyní se stala Ing. Marie Gustyová. Byla oficiálně představena na 

dnešní schůzce, v RM schválena v listopadu 2014. Panu doktoru Hudečkovi patří velký dík 

za jeho energii, kterou vložil do procesu KPSS v němž léta působil jako garant.  

Setkání multidisciplinárního týmu, který bude jednat o minimální síti služeb soc. 

poradenství, se uskuteční v pondělí 15. 12. 2014 v 16.00 v zasedací místnosti RM na MěÚ 

Kyjov. Schůzky se zúčastní mimo zástupců KPSS Kyjov i kolegové z Hodonína, Veselí nad 

Moravou, Ing. Mgr. Vít Janků a Mgr. Martina Blešová z KrÚ JmK.  

Konzultace k získání podkladů pro sestavení SPRSS formou focus groups budou probíhat 

během prvního kvartálu roku 2015. Celý proces bude ještě prokonzultován s Mgr. Milošem 

Havlíkem, metodikem KPSS.  

Zhodnocení průběhu plnění AP na rok 2014 všemi vedoucími pracovních skupin – pouze 

opatření č. 3.3 a 3.4 z III. oblasti podpory a péče nebyly prozatím naplněny.  

 

2. Informace z KPSS JmK 

Prosba o aktualizaci informací v registru poskytovatelů soc. služeb. Veškeré změny lze 

hlásit přes registrátorky na Krajském úřadu Jihomoravského kraje. Takto upravené 

informace poslouží ke zlepšení nejen sítě služeb ale i KPSS.  

Dotace pro soc. služby v Jmk by měly být uvolněny v lednu 2015, nemělo by tedy 

docházet k prodlevám v platbách.  

Výsledky 2. etapy kontrol v sociálních službách budou předány poskytovatelům 10. 12. 

2014. Po té budou na vyžádání dostupné i u koordinátorky KPSS JmK.  

 

3. Informace od členů KŘ-Sk KPSS 

Sociální bydlení na ulici Riegrova zřejmě nebude financováno z projektu. Mělo by být 

finančně podpořeno jako investice města Kyjov. Prozatím je ve fázi jednání.  

MUDr. Kliment informoval o nově registrovaných službách na centru Fénix. Nově jsou 

poskytovány konzultace v adiktologické poradně a rovněž bylo spuštěno vzdělávání formou 

kurzů. Veškeré informace jsou dostupné na internetovém portálu centra Fénix.  

Mgr. Čamlíková pozvala všechny na otevření dobrovolnického klubu, v pondělí 8. 12. 2014 

od 16.00 v prostorách Agentury pro občany, Sídliště Za Stadionem.  



Mgr. Komínková připomenula termín otevření nové služby chráněného bydlení (od 1. 1. 

2015), a s tím spojený i termín koedukace celého Domova Horizont, p. o. 

 

 

Zapsala: Adéla Svobodová 

Termín dalšího setkání: 10. 2. 2015, 15.30 hod.  

 

 

 


