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1. Od 1. 11. 2018 bude změna na pozici vedoucí III. pracovní skupiny, Mgr. Klára Komínková
odchází na mateřskou dovolenou, její místo obsadí Bc. Marcela Prchalová, DiS.. Velké
poděkování dosavadní vedoucí III. pracovní skupiny za dlouholetou spolupráci
v rámci komunitního plánování Kyjovska.
2. Informace od koordinátorky komunitního plánování
 Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska (11. 9. 2018) – kladné ohlasy
(program, rozmístění stánků, možnost lépe se seznámit s jinými poskytovateli
sociálních/návazných služeb, občerstvení). Do budoucna by bylo dobré více zapojit žáky
místních škol.
 21. 3. 2019 uspořádá město Hodonín konferenci k financování sociálních služeb a 23. 5.
2019 okresní veletrh sociálních služeb (primárně pro sociální služby). V rámci projektu
ESF mají v plánu také další aktivity (např. okresní katalog sociálních služeb, vzdělávání
pro poskytovatele sociálních služeb).
 26. 5. 2019 - Den pro rodinu v Kyjově.
 V rámci individuálního projektu Jihomoravského kraje proběhne průzkum potřeb (Augur
Consulting, s.r.o.) – do konce r. 2018 pracovníci Auguru osloví obce s rozšířenou
působností, ty si budou moct specifikovat cílovou skupinu, kterou budou chtít blíže
zanalyzovat.
Realizační skupina komunitního plánování navrhuje tyto cílové skupiny:
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PEČUJÍCÍ OSOBY (KOLIK JE TAKOVÝCH OSOB NA KYJOVSKU, O JAKÉ OSOBY
PEČUJÍ, ATD.)

 Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji – byla vydána nová Pravidla řízení
o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Pro azylové domy a terapeutické dílny,
které jsou nyní zařazeny do individuálního projektu, bude nutná spoluúčast obcí,
to neplatí pro sociálně-aktivizační služby (nyní zařazeny v „C“ službách, od r. 2020
v „A“ službách).
 Jihomoravský kraj vytvořil nový webový katalog sociálních služeb (v roce 2019 bude
přidána kolonka pro obce - transparentnost financování);

na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz bude přidán odkaz/proklik na tento katalog;
na příštích setkáních pracovních skupin by bylo vhodné katalog blíže představit.
 Nová podoba Krajského informačního systému sociálních služeb Jihomoravského kraje
(KISSOS). Poskytovatelé sociálních služeb mají za úkol aktualizovat v KISSOSu
informace o svých službách – dle pokynů Jihomoravského kraje.
 Byla ukončena III. etapa regionálních karet, nyní přijdou na řadu domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, poté zbylé pobytové služby, péčové služby a nakonec
služby prevence.
 Základní síť sociálních služeb Jihomoravského kraje na rok 2020 – tvořit se bude
v únoru 2019, promítnou se při tom změny u pečovatelských služeb a osobních
asistencí. 5. 11. 2018 bude předložen materiál k mimořádné aktualizaci Základní sítě
sociálních služeb pro rok 2019 ke schválení Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.
Důvodem mimořádné aktualizace byla nastalá situace, kdy k 31. 12. 2018 ukončí
poskytování služby azylový dům ID 4456416 (Břeclav) poskytovatele Diecézní charita
Brno a u azylového domu ID 9062056 poskytovatele MAGDALENIUM z.s. dojde
ke snížení počtu lůžek ze současných 37 na 27 a současně dojde k poklesu počtu
pracovníků v přímé péči. U Domu na půli cesty ID 6087955 poskytovatele Sdružení
pěstounských rodin došlo v závislosti ke snížení počtu lůžek k úpravě velikosti úvazků.
Poslední změna pak je ve zpřesnění věkové kategorie u některých pečovatelských
služeb, tak aby splnily kritéria vstupu do sítě pro další roky.
 Poskytovatelé sociálních služeb si musí do konce října 2018 vyzvednout „pověření“
pro poskytování služeb v r. 2019.
 29. 11. 2018 – v Brně proběhne setkání okresních multidisciplinárních týmů, budou
zde představeny výstupy z kontrol sociálních služeb.
 Zastupitelstvo města Kyjova schválilo Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku
pro rok 2019 včetně jejího financování (počítá se s navýšenými rozpočty sociálních
služeb o 10% oproti r. 2018, ale procentní spoluúčasti zůstávají beze změny).
 Úkol pro vedoucí I. pracovní skupiny – vyvěsit na webové stránky komunitního
plánování Kyjovska pozvánky na akce a odkaz na nový katalog sociálních služeb
Jihomoravského kraje (podklady zašle koordinátorka komunitního plánování).
 Aktualizace webových stránek komunitního plánování Kyjovska – p. Foltýn zatím
bez odezvy, koordinátorka komunitního plánování jej znovu zkontaktuje.
 Rekonstrukce budovy na ul. Riegrova – projekt je podaný, čeká se na zpětnou vazbu.
3. Termín setkání pracovních skupin – společné setkání proběhne 26. 11. 2018
od 14:00, místo bude upřesněno (zajistí koordinátorka komunitního plánování).
4. Termín příštího setkání realizační skupiny - bude upřesněn dle termínu setkání
pracovních skupin.
Zapsala: Mgr. Věra Lungová

