
     

 

 
Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

5/2013 
                   Datum: 1. 10. 2013 

  
Místo setkání: Charita Kyjov 
Přítomni: dle prezenční listiny 

  

1. Koordinátorka KPSS představila hosta setkání, PaedDr. Ilonu Slaninovou, vedoucí 

odboru sociálních věcí a školství (OSŠ) a novou asistentku koordinátorky KPSS, Bc. 

Janu Novotnou.  

 

2. Ing. Vladimír Měchura, ředitel Charity Kyjov, seznámil přítomné s prostory a činností 

Charity Kyjov. 

- paní Ludmila Kloudová, vedoucí pečovatelské služby (PS) v Kyjově, seznámila 

přítomné s činnostmi PS 

- paní Blažena Hanáková, vedoucí ošetřovatelské služby a domácí hospicové 

péče, vysvětlila rozdíl mezi zdravotní a domácí hospicovou péčí (speciální péče 

o umírajícího klienta a práce s rodinnými příslušníky umírajícího). 

- paní Jarmila Švábová, vedoucí K-centra a terénních programů, seznámila 

přítomné s prostory a činnostmi kontaktního centra   

 

3. Koordinátorka informovala o aktuální situaci s Místními sociálními službami, o.p.s. 

(MSS) 

- Ing. Vladimír Měchura na poradě starostů obcí Kyjovska informoval přítomné o 

činnosti, nestandardní formě vzniku a záměrech MSS a vysvětlil důvody, proč 

MSS nepodporovat 

- informováni byli také radní města Kyjova  

 

4. Mapování priorit/opatření Akčního plánu (AP) na r. 2013, které nemají 

konkrétního realizátora 

- Systémové priority – Opatření A.4  

• koordinátorka požádala vedoucí OSŠ, aby přítomným vysvětlila, jaký je 



klíč k rozdělování financí v rámci dotačního řízení města Kyjova a 

vyjádřila se k možnosti přenastavení dotačního řízení pro sociální 

služby. PaedDr. Ilona Slaninová informovala přítomné  

o nedávné aktualizaci Zásad poskytování dotací z rozpočtu města 

Kyjova – prošly auditem, přísnější kontrole čerpání dotací a klíči 

k přerozdělování financí mezi 4 základní oblasti podpory 

• přítomní diskutovali o možnosti změny způsobu financování v sociální 

oblasti, o oddělení registrovaných a neregistrovaných služeb,  

o možnosti představení příkladů financování z jiných ORP JMK 

• MUDr. Hudeček navrhl, aby bylo dosaženo transparentnosti, mohli by 

členové sociální a zdravotní komise uvádět důvod, proč danému 

poskytovateli nebyla dotace přiznána, případně proč byla přiznána  

v dané výši  

• toto opatření zůstane součástí AP na rok 2014, bude dále řešeno  

 

5. Příští setkání proběhne v úterý 5. 11. 2013 od 15:30 v zasedací místnosti Rady 

města Kyjova (nad sociálním odborem). 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná   

 


