I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2017
Datum: 27. 2. 2017
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Představení nových členů – Blanka Šťastná (koordinátorka Dobrovolnického centra Krok);
nově bude členem Bc. Štěpán Pantlík (Program následné péče, Krok Kyjov, z.ú.).
2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska (vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov)
-

Charita Kyjov od r. 2018 zruší službu Osobní asistence (OA) - nově budou muset být služby
OA poskytovány 24 hodin denně, obava z nenaplnění kapacity; na druhou stranu personálně
posílí Pečovatelskou službu (PS). Všeobecně se počítá v příštím roce s navyšováním úvazků
v PS z důvodu nárůstu počtu klientů. Osobní asistenci bude na Kyjovsku i nadále poskytovat
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (od r. 2018 v nepřetržitém provozu).

-

Od r. 2018 bude Azylový dům na Brandlově ulici zpět převeden do režimu ubytovny (nelze
převést celou budovu na Azylové bydlení - nepovolují to podmínky dotace, ze které byla
postavena; do Azylového domu mohou být oproti dřívějšku přijímány také klientky z jiných
ORP, což s sebou nese spoustu dalších problémů - vyplývá z praxe sociálních pracovnic).

-

Vznik „Metodických center“ v rámci Jihomoravského kraje (viz reforma psychiatrické péče);
realizátorem je Práh jižní Morava, z.ú.; Metodická centra fungují na okresní úrovni;
pracovníci center navazují pacienty propouštěné z léčeben na místní specialisty (lékaře,
sociální pracovníky, atd.) – prevence relapsu. Mimoto nabídl Práh ORP Kyjov službu Sociální
rehabilitace (terénní tým) na dva roky zcela zdarma (do konce r. 2018 budou tedy
na Kyjovsku působit 2 Sociální rehabilitace).

3. Harmonogram KPSS pro rok 2017
Přítomní členové byli seznámeni s plánovanými aktivitami KPSS Kyjovska v roce 2017:
-

Metodická podpora KPSS – vznikl úkol do příštího setkání: promyslet, na jakou oblast
metodickou podporu/seminář/workshop zacílit. V plánu je využít metodika také při tvorbě
nového střednědobého plánu.

-

Tvorba Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 (do 22. 5. 2017 musí být
schválena Radou města Kyjova a během září 2017 Zastupitelstvem města Kyjova).

-

Veletrh sociálních a návazných služeb – proběhne v září, přípravy začnou v dubnu.

-

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – aktualizované vydání bude v tištěné
podobě k dispozici nejpozději během března u koordinátorky KPSS (zpoždění z důvodu
personálních změn v některých organizacích).

-

Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020:

o

1. 3. – 15. 5. 2017: příprava, sběr a analýzy podkladů k tvorbě SPRSS (včetně
SWOT analýzy v 4-5/2017)

o

16. 5. – 15. 8. 2017: zpracování návrhu SPRSS 2018-2020

o

16. 8. – 31. 8. 2017: finální návrh

o

1. 9. – 30. 9. 2017: připomínkovací řízení

o

1. 10. – 31. 10. 2017: vypořádání a zapracování připomínek

o

1. 11. – 21. 12. 2017: schválení SPRSS 2018-2020 v RM a ZM

4. Rozšíření pracovní skupiny o nové členy
Přítomní členové odsouhlasili rozšíření I. pracovní skupiny o nové členy z řad zejm.
volnočasových organizací (Dům dětí a mládeže Kyjov, Sokolíček Kyjov, apod.) s cílem lepší
koordinace akcí v rámci prorodinné politiky. Noví členové by se účastnili setkání pouze
v případě potřeby (plánování akcí apod.).
5. Finalizace Zprávy z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do r. 2017 (SPRSS) za rok 2016 za I. oblast podpory a péče
Přítomní členové neměli ke zpracovanému materiálu žádné připomínky. Zpráva bude v březnu
předložena Koordinační – řídící skupině KPSS a nejpozději v dubnu Radě města Kyjova
na vědomí. Vedoucí I. pracovní skupiny kontaktuje statutárního zástupce Krok Kyjov, z.ú. –
chybí monitoring opatření 1.2.
6. Plán aktivit pro r. 2017 za I. oblast podpory a péče vyplývajících ze SPRSS
Přítomní členové neměli ke zpracovanému materiálu žádné připomínky. Plán aktivit bude
v březnu předložen Koordinační – řídící skupině KPSS.
Pozn. k opatření 2.1 – 2.3: vedoucí OSV informoval o možném převodu bývalého internátu
zdravotní školy do vlastnictví města Kyjova (využití nejen pro bydlení, ale také pro neziskové
organizace – viz plánovaný přesun Family Pointu, Klubu maminek Kyjov, Centra pro rodinu,
o.p.s.)
7. Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin
Přítomní členové byli informováni o drobných změnách Jednacího řádu pracovních skupin
a odsouhlasili jeho aktualizaci (viz příloha zápisu). Další dokumenty jako Statut KS-ŘS, Jednací
řád

KS-ŘS,

Komunikační

plán,

Implementační

plán

lze

nalézt

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
8. Aktuální informace od členů pracovní skupiny


Mgr. M. Chovancová – vedoucí Občanské poradny se vrací na plný úvazek, od dubna 2017
dojde k navýšení úvazku v přímé péči z 0,65 na 1,3; v rámci poradny řeší převážně rodinné
poradenství a dluhovou problematiku (v souvislosti s novelizací insolvenčního zákona
v současné době absolvují bezplatné vzdělávání; pokud by v budoucnu chtěli v rámci OP
podávat návrhy na povolení oddlužení, musela by být OP tzv. akreditovaná osoba
pod Ministerstvem spravedlnosti ČR).

K 1. 4. 2017 odchází kolegyně ze Sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,
připravuje se výběrové řízení – 0,5 úvazku na realizaci preventivních programů.
Naplno běží programy prevence.
Úkol: pro lepší informovanost o nabídce programů obešle koordinátorka KPSS vedení škol,
preventisty a starosty obcí Kyjovska.
Návrh na metodickou podporu/vzdělávání – školení pro poradce v OP (např. z regionu
Kyjovska, Hodonínska a Veselska).


B. Šťastná – dobrovolníci se angažují zejm. v sociální oblasti, nabídka spolupráce
při plánovaných akcích města Kyjova.



Mgr. K. Blahůšová – proměna struktury klientů (nyní převažuje problematika exekucí,
dluhů, propojeno s rodinnými problémy); klienti často chodí pozdě, kdy OP již není schopna
pomoci a musí nasměrovat klienty na jiné odborníky.
Pokračuje vydávání balíčků potravinové a materiální pomoci (je jich hodně, vydávání bude
pokračovat i v následujících měsících). Chystá se návazný projekt. Možnost pomoci z fondu
Tříkrálové sbírky.
Návrh na metodickou podporu/vzdělávání – seminář pro neziskové organizace např.
na téma „vztah ke klientům“ nebo z oblasti KPSS, uspořádat ve spolupráci s okolními ORP
jako „nadregionální vzdělávání“.



Mgr. S. Chvátalová – plná kapacita Azylového domu, všechny klientky jsou ze vzdálenějších
regionů, což s sebou přináší spoustu problémů. Tři sociální pracovnice SAS pro rodiny
s dětmi se přestěhují do budovy Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (CSS),
stávající zázemí je nevyhovující, aktivity budou probíhat jak v Azylovém domě, tak v jídelně
a Denním stacionáři CSS. Od 1. 3. 2017 bude nově v rámci SAS působit psycholog Vojtěch
Výleta, Matěj Černý pouze jako externí pracovník.



Mgr. H. Kolaříková – z pozice sociální pracovnice vnímá po vzniku Azylového domu zlepšení
vztahů mezi ubytovanými, na druhou stranu řeší spoustu problémů u „mimokyjovských“
klientek.

9. Termín příštího setkání: bude upřesněno.

Příloha: Jednací řád pracovních skupin (s vyznačenými úpravami)

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

