
 

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2015 
                   Datum: 23. 11. 2015 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Představení nové členky I. PS - Mgr. Eva Kostihová, speciální pedagožka v MŠ a ZŠ Kyjov, 

Za Humny 3304 

2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS: 

 poděkování poskytovatelům sociálních služeb za včasné dodání dat do Krajského 

informačního systému sociálních služeb (KISSOS) 

 od ledna do června 2016 bude Jihomoravský kraj vytvářet nová pravidla pro přerozdělování 

dotací (stávající Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje v oblasti 

podpory poskytování sociálních služeb se ukázala jako nevyhovující) – případné návrhy 

a připomínky ve vztahu k „Pravidlům“ mohou poskytovatelé zasílat již nyní koordinátorce 

KPSS Kyjovska; rozvojové strategie budou utvářeny ve spolupráci s obcemi s rozšířenou 

působností – „okresní multidisciplinární týmy“ (aby nabídka sociálních služeb odpovídala 

skutečným potřebám v území) 

 MPSV stále nedokončilo metodiku pro síťování sociálních služeb v ČR (její účinnost 

se předpokládá od 1. 1. 2017); doposud není sestavena síť celorepublikově působících 

služeb (na Kyjovsku se týká např. Terapeutické komunity a Programu následné péče o.s. 

Krok) 

 dotační řízení města Kyjova pro oblast sociálních služeb – cílem je časové sjednocení s JmK 

(tzn. v září schválit dotační program, vyvěsit a od října sbírat žádosti, v lednu následujícího 

roku by se začaly vyplácet dotace) 

o J. Švábová - návrh změnit poměry čerpání provozních a mzdových nákladů v rámci 

dotací z rozpočtu města Kyjova (v současné době mají poskytovatelé sociálních 

služeb možnost čerpat pouze 30% na mzdy a 70% na provoz; návrh: alespoň 50% 

na mzdy)  

o jsou schváleny dotační programy města Kyjova – pro oblast sociálních služeb bude 

prostředníkem mezi poskytovateli a městem Kyjovem Bc. Adéla Svobodová, DiS. 

o zvýšení objemu financí na protidrogovou prevenci pro r. 2016 – rozšíření 

preventivních aktivit také do spádových obcí ORP Kyjov 

 poskytovatelé sociálních služeb v JmK: 

o do 10. 2. 2016 vyplnit pro JmK výkaz v KISSOSu za rok 2015!!! 

o do konce května 2016 mít stanoveny rozpočty služeb pro rok 2017 (aby JmK 

mohl včas zaslat žádost o dotaci na MPSV) 

 od ½ dubna do konce května 2016 – tvorba „základní sítě sociálních služeb v JmK pro rok 



2017“ (JmK plánuje konzultace s poskytovateli) 

 v r. 2016 budou v rámci JmK utvořeny nové okresní multidisciplinární týmy (ve složení 

koordinátor KPSS + zástupci JmK) – za účelem stanovení kvalitativních ukazatelů 

jednotlivých typů sociálních služeb („karty sociálních služeb“ – jednotná podoba sociálních 

služeb v JmK) 

o pozn.: drogové služby procházejí každé 3 roky certifikací (certifikovaná služba = 

kvalitní služba) – dle místních poskytovatelů drogových služeb by toto mělo být 

zohledněno Odborem sociálních věcí Krajského úřadu JmK v rámci provádění kontrol 

sociálních služeb; omezení kontrol certifikovaných služeb = snížení administrativní 

zátěže a více času na skutečnou práci s klienty  

 4. 12. 2015 v 15:15 hod. se bude konat před kyjovskou radnicí Vypouštění balónků 

s přáníčky k Ježíškovi 

 město Kyjov plánuje zpracovat Koncepci rodinné politiky – podmínka pro zapojení 

do soutěže Obec přátelská rodině  

o pozn.: J. Švábová – na Kyjovsku chybí nezisková organizace na podporu pěstounů 

(nejbližší v Hodoníně); Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. zvažuje zařadit toto téma 

mezi své aktivity 

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 (SPRSS) 

 do 20. 11. 2015 byl SPRSS dán k připomínkování osobám zainteresovaným v KPSS 

Kyjovska; dosavadní změny provedené v návrhu SPRSS – vypuštěny informace o tvorbě 

akčních plánů rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku (na r. 2016 a 2017), doplněna 

informace o přijímání změn v SPRSS (Implementační plán) 

o vzhledem k podrobnému rozpracování priorit a opatření SPRSS nebudou 

zpracovávány akční plány pro následující dva roky (nemá smysl také vzhledem 

ke krátké účinnosti SPRSS – nelze počítat s významnými změnami priorit) 

 finální návrh je dán k připomínkování veřejnosti (od 18. do 29. 11.) – na webu města 

Kyjova a KPSS Kyjovska; v tištěné podobě v Informačním centru města Kyjova, vydána 

tisková zpráva 

 1. 12. 2015 proběhne vypořádání připomínek v rámci setkání Koordinační – řídící skupiny 

KPSS Kyjovska, poté ke schválení Radou města Kyjova (7. 12.) a Zastupitelstvem města 

Kyjova (21. 12.)   

4. Aktuální informace od členů I. PS  

Mgr. M. Širůčková – Program následné péče Krok se potýká s nedostatkem financí, i přes to, 

že úspěšně prochází certifikací a dalšími kontrolami; pomohla by větší finanční podpora 

ze strany JmK. 

Bc. S. Chvátalová – provoz NZDM Wu-Wej v současné době zajišťují 3 pracovníci s celkovým 

úvazkem 2,0 (otevřeno 4 dny v týdnu od 14:00 do 18:00), od r. 2016 se úvazek sníží s velkou 

pravděpodobností na 1,12! Snaha o zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů – aktuálně 

píší žádost o dotaci z projektu „Pomozte dětem“. 

Mgr. E. Kostihová - MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304 má v současné době cca 101 dětí a žáků 

(včetně „školičky“ v rámci Domova Horizont, p.o.); vzdělávání dětí zejména se středním 



mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, dětí s autistickým spektrem 

a s poruchami chování; v důsledku probíhající integrace postižených žáků do běžných škol 

obava o uzavření školy. 

Mgr. J. Presová – informace o Středisku výchovné péče Hodonín (zahájilo činnost 1. 9. 2015, 

je detašovaným pracovištěm Diagnostického ústavu pro mládež v Brně, poskytuje ambulantní 

pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let a jejich rodičům); pracovní tým rozšířen o speciální 

psycholožku a etopeda.  

J. Švábová – od 1. 1. 2016 zaniká registrace Terénního programu a K-centrum se rozšiřuje 

o terénní formu poskytování; snížila se „výměna“ – nyní srovnatelná s jinými K-centry v JmK 

(hodně zadržených klientů); Společnost Podané ruce o.p.s. bude po vzoru manželů Švábových 

realizovat preventivní programy ve školkách; www.pecinek.cz – možno zakoupit knihu – zpověď 

bývalého uživatele drog z Hodonínska, nedávno na toto téma natočilo dokument o.s. Světýlko.   

 

5. Termín příštího setkání: únor 2016. 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


