
Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a v krizi 
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 3/2009 

                                                                                                                 Datum: 5.5.2009 15.00-17.00  

Místo setkání: Zasedací místnost přízemí, MěÚ Kyjov - radnice 

Přítomni:T. Galan, M. Koutná, B. Šibalová, J. Mikulčíková, Boček, M. Vašínová, J.Presová,  
R. Tesaříková, E. Rubášová, J.Hoférek, P. Kubala 
  
Hosté: PHDr. Z. Bimková, p. Hanačíková  

1. Úvod  
2. Přivítání hostů, prezentace jejich práce 
3. Práce pracovní skupiny v krátké budoucnosti 
4. Náplň dnešního setkání 
5. Závěr 

 
1. Na úvod byla prodiskutována nutnost častějšího setkání naší pracovní skupiny během 

měsíce května a června. Do 30.6.2009 by měly být vypracovány priority a opatření v 
sociálních službách regionu Kyjovska 

2. Ve skupině byli představeni hosté z PPP Hodonín paní PHDr.Bimková a paní 
Hanačíková, které provozují pod PPP Hodonín Linku důvěry. Tato služba je registrovaná 
a je určena především pro osoby ohrožené na životě. „ Fungujeme pro celou populaci bez 
rozdílu věku, pohlaví. Věnujeme se konkrétnímu člověku a jeho problému, nesoudíme.“ 
Problémem je, že v regionu Kyjovska taková služba dostupná není, v případě problému se 
mohou občané obracet pouze na brněnskou linku nebo na linku v Hodoníně. 

3. V krátké budoucnosti bude třeba se věnovat oblastem : jaké služby zde fungují, nefungují, 
které služby chybí a tyto vyselektovat. Je potřeba zpracovat konkrétní záležitosti, které se 
budou rozpracovávat do plánu služeb. Je třeba naplánovat další setkání, je potřeba se 
setkávat nyní častěji, čeká nás hodně práce. 

4. Náplň dnešního setkání : 
Přepis flipů + doplnění se zápisu 

 
CO FUNGUJE 
Děti a mládež 

- nízkoprahové zařízení 
- 2 registrovaná SASERD + rodinné a výchovné poradenství 
- pedagogicko psychologická poradna 
- (neregistrované) MC, Klub maminek 
- telefonní krizová pomoc (působnost ČR, původně region) 
- rodinné a výchovné poradenství 
- KROK – prevence 
- Charita – besedy (od 15i let – osoby v krizi?) 
- Sociálně právní ochrana 
- Sociální kurátor pro mládež 
- Kojenecký ústav – zařízení okamžité pomoci (do 15i let, dětské oddělení) 
- nepřetržitá služba sociálně právní ochrany (OSPOD) 
- klinický psycholog pro děti 
- probační program 
- krizová linka na šikanu 
- internetové a ICQ poradenství 



- svépomocné skupiny 
Osoby v krizi 

- krátkodobé ubytování pro matky v tísni 
- street work – terénní služby, street work po telefonu (výjezd) 
- K-centrum 
- 2x občanská poradna – zprostředkování informací 
- rezidenční program 
- ambulantní program 
- následná péče 
- sociální kurátor pro dospělé 

CO NEFUNGUJE 
6. péče: zoufalý rodič s nezvladatelným dítětem (14-17let) – odpověď: „Dejte ho do pasťáku.“ 

není kam poslat – na kurátora 
Modelový klient : Poškození věci př.podpálení dveří – soudem nařízen dohled probační- 
mediační služby, dohled omezen soudem. Není zajištěna během, ani po resocializaci klienta 
následná péče. 

CO CHYBÍ 
nabídka služeb pro děti a mládež o víkendech  

5. rozšíření pracovní doby NZDM (dostupnost) 
6. terénní pracovník 

informovanost o službách i mezi službami 
7. veřejnost – osvěta, spolupráce s místními médii 
8. bezplatný prostor pro prezentaci v médiích (domluva s městem a médii) 

prostor pro setkávání mládeže (okolo 20i let)  
9. čajovna, nealkoholická kavárna 

rodinná terapie  
10. ambulantní terapeutický program 

více svépomocných skupin (pod dohledem odborníka) 
dobrovolníci 

11. jak je dát dohromady, sdružit 
12. 5P 
13. nadregionální spolupráce 

základní péče pro bezdomovce 
14. hygienický servis 
15. organizace pro bezdomovce 

 
Ze zdravotnické péče chybí dětský psychiatr a záchytná stanice v regionu (funguje pouze Brno- 
PL Černovice) 
 

5. Na příštím setkání dokončíme témata, která jsme dnes nestihli projednat. Budeme se 
věnovat SWOT analýze, prioritám a opatřením. Shrneme možné důsledky a příčiny 
fungování či nefungování služeb  pro osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a v 
krizi. 
Prostor pro další setkání zajistí paní Presová. 

 
 
Další  setkání 1.pracovní skupiny je naplánováno na 25.05.2008 v 15.00h  

 
 
Zápis provedla : Bohuslava Šibalová 

1.  


