
     
 

 

Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

2/2013 
                   Datum: 16. 4. 2013 

  
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Změna složení Koordinační – řídící skupiny – změna organizační struktury MěÚ Kyjov 

– OŠK se sloučil s OSV – vznikl Odbor sociálních věcí a školství. Byla představena 

nová vedoucí, PaedDr. Ilona Slaninová.  

Do KS – ŘS byl přijat nový člen (za Mgr. Kopřivu) - Mgr. Jaroslav Řihánek (vedoucí 

oddělení sociální péče, sociální kurátor, člen III. PS).  

P. Jelínková – v květnu ukončuje členství v KS-ŘS (odchod do důchodu), od června 

nastoupí na její místo nová sociální pracovnice – bude jí nabídnuto členství v KS - ŘS. 

Nové složení KS-ŘS předloží koordinátorka KPSS ke schválení RM Kyjova (květen 

2013). 

 

2. Host – p. Zdeňka Měsíčková (sociálně-zdravotní pracovnice Nemocnice Kyjov) – 

informovala o nově vznikající sociální službě – 2 sociální lůžka (§ 52 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

lůžkové péče). Koordinátorce KPSS předala žádost o zařazení tohoto záměru do 

Komunitního plánu sociálních služeb Kyjovska (II. oblast podpory a péče). Koordinační – 

řídící skupina se zařazením nové priority do Komunitního plánu souhlasí.   

Pro zařazení nově vznikající sociální služby do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 

JmK na r. 2014 bude třeba doložit souhlas s finanční spoluúčastí na provoz služby ve výši 

20% (ideálně 10% Kyjov, 10% Veselí). Pokud nebude služba zařazena v AP JmK, nemá 

nárok na dotaci z MPSV.  

Diskuse: Ing. Letocha nesouhlasí s tímto dělením spoluúčasti, podílet by se měly všechny 

obce, odkud budou klienti. Koordinátorka KPSS toto téma otevře na nejbližším setkání 



koordinátorů JmK.  

 

3. Info z KPSS Kyjovska: 

a. Monitoring priorit a opat ření (leden - březen 2013) – monitorovací tabulky za 

jednotlivé oblasti podpory a péče budou přílohou tohoto zápisu.  

 

Pozn.: V rámci systémové priority E: Koordinace a zkvalitnění preventivních programů se 

vytváří Katalog preventivních programů (ucelená nabídka preventivních programů pro věkové 

skupiny od MŠ až po dospělé, rodiče). Na projektu se podílejí 4 organizace, které v této 

oblasti na Kyjovsku pracují již několik let – Agentura pro občany, Wu-Wej, Centrum pro 

rodinu Kyjov a K-centrum.  

V této souvislosti nastínil Mgr. Řihánek aktuální situaci na Kyjovsku z hlediska drogové 

problematiky  – Kyjovsko je celorepublikově hodnoceno jako jeden z nejhorších regionů co 

se týče výroby a distribuce drog (zejm. pervitinu). Vedení města Kyjova chce problematiku 

řešit mimo jiné podporou a posílením preventivních programů na školách. 

 

b. Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska  

Dosavadní výstupy z pracovních skupin: 

• Zestručnit, zpřehlednit – rozdělit oblasti podpory a péče barevně, zvětšit písmo 

• Uvádět pouze „místní“ organizace, nadregionální pouze v případě, kdy na 

Kyjovsku služba chybí a má zásadní důležitost a ta, která je uvedena v 

Komunitním plánu (organizace spolupracující) 

• Na začátku Adresáře definovat (srozumitelně) jednotlivé druhy sociálních 

služeb 

• Na konci uvést obce Kyjovska + telefonický kontakt 

• Informace u organizací jako je fax, IČ neuvádět  
• Uvést odkaz na registr sociálních služeb (MPSV) 

 
 

4. Info z JmK   

a. V pondělí 6. 5. 2013 od 14:00, MěÚ Hodonín – Panelová diskuse pro 

Hodonínsko k systému hodnocení sociálních služeb prostřednictvím ukazatelů 

a kritérií a jejich vah  (zatím jen návrhy kritérií!), cca na 2 hod.; účast – zástupci 

zadavatelů obcí II. a III. typu, zástupci poskytovatelů – ředitel organizace + 1 

zástupce za službu).  

 



b. Veletrh Medical Fair JmK (14. – 17. 5. 2013 – Brno)   

14. 5. ve 14:00 – slavnostní zahájení, od 15:00 – kulatý stůl pro zadavatele  

15., 16. a 17. 5. – kulaté stoly pro poskytovatele SS (navázání na panelovou 

diskusi 6. 5. v Hodoníně)  

 

c. AP JmK na r. 2014 – rozvojové plány dodat koordinátorce KPSS, bude třeba 

vyplnit tabulku včetně doložení potřebnosti služby; zvážit finanční reálnost! 

Rozvojové záměry budou předloženy Koordinační – řídící skupině 14. 5. 2013 (v 

rámci supervize) k odsouhlasení/zamítnutí a poté dány do RM, případně ZM 

Kyjova.  

 

d. Adresář sociálních služeb JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK – 

k dispozici v průběhu května – zájemci nahlásit počty koordinátorce KPSS (do 

konce dubna). Poté možnost vyzvednutí v její kanceláři.   

 

e. Vzdělávání – poslední možnost 

KPSS v kostce (21. 5., 28. 5. a 4. 6. 2013)  

 

5. Supervize KS – ŘS a PS KPSS  

a. Út. 14. 5. 2013 – dopoledne KS – ŘS (čas bude upřesněn), odpoledne I. PS 

b. St. 15. 5. 2013 – dopoledne III. PS, odpoledne II. PS  

 

6. Vzdělávání pro KS-ŘS – 24. – 25. 5. 2013 (odjezd v pátek ráno).  

Téma: strategické plánování.  

Doprava: mikrobus x soukromé automobily (do konce dubna se vyjádřit)!  

 

7. Příští setkání – 14. 5. 2013 (supervize). 

 

Příloha:  

1. Monitoring AP 9/2012 - 3/2013 

2. Tabulka k zařazení nové priority do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Kyjovska do r. 2015 (sociální lůžka) 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


