I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2016
Datum: 8. 2. 2016
Místo setkání: MěÚ Kyjov, jednací místnost OSPOD
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z Jihomoravského kraje:
•

změna termínu pro podávání žádostí o zařazení do minimální sítě sociálních služeb
a do Akčního plánu JmK pro rok 2017 – nejpozději do poloviny května 2016 dodat
rozvojové záměry koordinátorce KPSS Kyjovska; poskytovatelé, kteří zvažují rozvoj
pro r. 2017, by měli nejpozději do 24. 2. 2016 předběžně informovat koordinátorku
KPSS o svém záměru, tento bude projednán v rámci jednání multidisciplinárního týmu
(zástupci Kyjova, Veslí nad Moravou a Hodonína)

•

přibližně do konce července 2016 budou muset poskytovatelé sociálních služeb dodat
koordinátorce KPSS rozpočty služeb pro r. 2017

•

předpokládá se, že objem financí na provoz sociálních služeb v r. 2017 bude přibližně stejný
jako letos (v r. 2016 JmK vyhlásí ještě druhé kolo dotačního řízení); vybrané typy služeb
budou financovány z individuálního projektu JmK s cílem udržet stávající služby

2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska


dotační programy města Kyjova na podporu minimální sítě sociálních služeb a návazných
služeb na Kyjovsku pro r. 2016
o

žádosti lze podávat od 15. 2. 2016 do 3. 3. 2016, v případě dotazů kontaktovat
koordinátorku KPSS



Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Hodonín - od 1. 2. 2016 ukončen
provoz služby „odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením“

3. Aktuální informace od členů pracovní skupiny


J. Švábová – poděkování vybraným místním organizacím za pomoc při odstraňování škod
po vytopení Klubu maminek Kyjov; informovala o záměru Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s. podpora pěstounů



Mgr. E. Kostihová - MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304 pořádala „dny prevence“ – poděkování
pracovníkům Agentury pro občany o.s. Krok, NZDM Wu-Wej a K-centra Charity Kyjov
za skvěle odvedenou práci; dále upozornila na nedostatečné propojení pomáhajících profesí
(informovanost, spolupráce) při řešení tíživých situací žáků školy, ke zvážení je uspořádání
„multidisciplinární konference“ s účastí učitelů, pediatrů, sociálních pracovníků…



Bc. M. Chovancová – zvažují navýšení kapacity služby SAS pro rodiny s dětmi, bude záležet
na stanovisku Veselí nad Moravou, kam nyní se službou zajíždějí, zda bude zájem o službu

poskytovanou o.s. Krok i do budoucna; zatím ve Veselí nad Moravou zvládají pokrýt
poptávku po službě
4. Preventivní programy na Kyjovsku
•

koordinátorka KPSS rozešle aktualizované brožury s nabídkou preventivních programů; od
1. 3. 2016 přibyde téma extremismus (J. Polášek)

5. Termín příštího setkání: dle potřeby.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

