
Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

7/2019 
                   Datum: 8. 8. 2019  

 

Přítomni:  

Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS., Margita Procházková, BA 

 

Konference v rámci plánovaného „Týdne pro seniory a zdravotně postižené“  

Téma – Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené. 

Termín – úterý 1. 10. 2019 (cca od 10:00 do 13:00 hod.).  

Prostřednictvím červnových jednání II. a III. pracovní skupiny komunitního plánování byli 

poskytovatelé sociálních služeb dotčených cílových skupin (senioři a zdravotně postižení) 

seznámeni s možným průběhem Týdne pro seniory a také plánované konference s tím, že 

mohou podávat návrhy na další aktivity v rámci tohoto týdne/v rámci konference. Také byli 

požádáni o aktivní zapojení se v rámci konference formou krátké prezentace o vývoji jejich 

sociálních služeb působících na Kyjovsku. Do stanoveného termínu (31. 7. 2019) nebyla 

koordinátorce komunitního plánování doručena žádná prezentace, pouze příslib 

z Pečovatelské služby Vracov. Realizační skupina komunitního plánování navrhuje znovu 

oslovit poskytovatele sociálních služeb, kteří na Kyjovsku působí již dlouhá léta (Centrum 

služeb pro seniory Kyjov, p.o., Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova, Domov 

Horizont, p.o. a Charita Kyjov), s žádostí o krátkou prezentaci vývoje služeb pro seniory a 

zdravotně postižené. Zástupce výše uvedených organizací zkontaktuje nejpozději do 12. 8. 

2019 vedoucí I. pracovní skupiny komunitního plánování.   

Možné časové rozvržení konference:   

9:30 – 10:00  prezence 

10:00 – 10:10 uvítání, představení hostů a seznámení s průběhem konference 

(koordinátorka KPSS)  

10:10 – 10:15  oficiální zahájení konference starostou města Kyjova 

10:15 – 10:45  Mgr. Kolářová – historie sociálních služeb v České republice 

10:45 – 11:15 PhDr. Kubalčíková – vývoj plánování sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji (včetně financování) 

11:15 – 11:30  Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. (?) 

11:30 – 12:00  přestávka s občerstvením (koláčky, řízky, kanapky, voda, káva, čaj) 

12:00 – 12:15  Charita Kyjov (?) 

12:15 – 12:30  Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (?) 

12:30 – 12:45 Pečovatelská služba Vracov (?) 

12:45 – 13:00 Domov Horizont, p.o. (?) 

13:00 – 13:30 Město Kyjov – Odbor sociálních věcí/ diskuze (?) 

Pozvánky: 

- poskytovatelům sociálních a návazných služeb působících na Kyjovsku; 

- koordinátorům, vedoucím odborů sociálních věcí a radním pro oblast sociálních věcí 

města Hodonína a Veselí nad Moravou; 



- zaměstnancům odboru sociálních věcí městského úřadu Kyjov, starostům obcí 

Kyjovska, radním a zastupitelům města Kyjova (?); 

- ředitelce Městské knihovny Kyjov, Kyjovskému Slovácku v pohybu.  

Vedoucí III. pracovní skupiny navrhla k tématu historie sociálních služeb zařadit na 

konferenci jmenný seznam (případně i s fotografiemi) vedoucích sociálního referátu 

bývalého Okresního úřadu Hodonín (pokusí se zajistit).  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


