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Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

5/2016 

                   Datum: 6. 9. 2016 

  

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska (koordinátorka KPSS) 

 30. 8. 2016 uspořádalo město Kyjov setkání metodiků prevence základních 

a středních škol z Kyjovska a místních poskytovatelů preventivních programů; 

cca 40 účastníků; představení stávajících i nových preventivních programů 

(v nabídce od r. 2017), seznámení s možností bezplatného čerpání programů 

v rámci protidrogové politiky města Kyjova. 

 Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – poskytovatelé 

sociálních a návazných služeb zaslat nejpozději do 30. 10. 2016 koordinátorce KPSS 

aktuální informace a kontakty, v listopadu korektury, v lednu 2017 k dispozici nový 

tištěný adresář; aktualizace se týká také webového adresáře 

(www.pomocobcanum.kyjovsko.cz)!   

 Seminář „Aktuální otázky financování sociálních služeb podle pravidel veřejné 

podpory“ – uspořádalo město Hodonín pro poskytovatele sociálních služeb 

z Hodonínska; přednášející - JUDr. Karel Zuzka; do konce r. 2016 je možnost 

uspořádat seminář také pro poskytovatele z Kyjovska (hradilo by město Kyjov), 

přítomní zástupci poskytovatelů sociálních služeb by seminář na téma financování 

sociálních služeb uvítali, koordinátorka KPSS zjistí bližší informace a obešle místní 

poskytovatele. 

 Rada města Kyjova schválila „Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku 

pro r. 2017“ včetně způsobu jejího financování (nově bude město Kyjov garantovat 

finanční spoluúčasti také u pečovatelských služeb – kromě PS Vracov, PS Bzenec 

a PS Svatobořice–Mistřín; nákladovost minimální sítě se odvíjí od předpokládaných 

reálných nákladů sociálních služeb na r. 2017); ještě musí schválit Zastupitelstvo 

města Kyjova (září 2016); v rámci dotačního programu města Kyjova bude 

u žádostí o dotace přihlíženo k reálným nákladům sociálních služeb. 

 Propagace aktivit a akcí sociálních a návazných služeb – pozvánky na akce zasílat 

koordinátorce KPSS, vyvěsí na nástěnky a webové stránky; propagační materiály 

zaslat v elektronické podobě, v případě potřeby může odbor sociálních věcí 

v omezené míře vytisknout. 

2. Představení projektu MPSV „Podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ 

Město Kyjov se zapojilo do tříletého projektu s cílem zmapovat a nastavit systém 

spolupráce a komunikace OSPOD Kyjov a příslušných aktérů v rámci sítě služeb 

pro ohrožené rodiny a děti (materiál poslouží také okolním obcím). Lokální síťařka - 
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Bc. Jana Novotná (jana.novotna@mpsv.cr, 774 598 270) - bude oslovovat aktéry sítě 

služeb pro ohrožené rodiny a děti (týká se nejen sociálních služeb, ale také školství, 

zdravotnictví, volnočasových aktivit, apod.).  

3. Aktuální informace od členů Koordinační – řídící skupiny 

 K. Rousová, DiS. – město Bzenec plánuje uspořádat konferenci pro pečující osoby 

(říjen 2016); od 1. 10. 2016 bude ve městě působit Dům dětí a mládeže Veselí 

nad Moravou.  

 Mgr. T. Galan – v Sociálně-psychiatrickém centru – Fénix, o.p.s. proběhla třídenní 

namátková kontrola z MPSV ČR; byla zaregistrována služba sociální rehabilitace. 

 MUDr. J. Kliment – v srpnu proběhl v Sociálně-psychiatrickém centru – Fénix, 

o.p.s. den otevřených dveří; v současné době chybí v centru adiktolog (dočasné 

řešení přes psychiatrickou ambulanci). 

 Mgr. J. Řihánek, MBA 

o OSPOD MěÚ Kyjov eviduje velký nárůst sociálně-patologických jevů mládeže 

ve Bzenci; dotaz na K. Rousovou, zda plánuje město Bzenec problém řešit 

(např. navýšením počtu sociálních pracovníků, zřízením městské policie), návrh 

společného setkání (Kyjov, Bzenec). 

o Realizace preventivních programů na školách v r. 2017 – nově bude město Kyjov 

od realizátorů preventivních aktivit vyžadovat „roční výhled“ s cílem zajistit 

rovnoměrné rozložení financí v průběhu roku a kontrolu hospodárného využívání. 

 Mgr. L. Brančíková – Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova získalo 

individuální dotaci ve výši 160 000,- Kč na nákup kompenzačních pomůcek (pořízen 

např. elektrický vozík pro pečovatelskou službu a osobní asistenci); proběhla 

rekonstrukce mycího centra jídlonosičů a další opravy budovy, celkem ve výši 

cca 300 000,- Kč; v polovině října se bude konat den otevřených dveří.  

 Mgr. H. Čamlíková – od ledna do června 2016 probíhal v rámci Krok Kyjov, z.ú. 

projekt „Art šrot“, vzniklo několik železných soch – nabídka zapůjčení místním 

poskytovatelům sociálních služeb. 

 Ing. V. Měchura – o prázdninách proběhla v K-centru Charity Kyjov inspekce;  

v srpnu se uskutečnil v DPS ve Svatobořicích – Mistříně den otevřených dveří („Letní 

odpoledne“); právě probíhá potravinová a materiální pomoc potřebným – v rámci 

projektu MPSV, Charita ČR hlavní partner (cílem je zmírňovat extrémní formy 

chudoby), aktuálně ve spolupráci s městy Kyjov a Bzenec distribuce potřebným, 

ukončení je plánováno na únor 2017, ale již nyní je podána návazná žádost 

o potravinovou a materiální pomoc.   

4. Termín příštího setkání: út. 6. 12. 2016, 15.30 hod. 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


