I. pracovní skupina – děti, mládež, rodina, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním
vyloučením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2019
Datum: 11. 9. 2019
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska:
a) 25. 9. 2019 - Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka (viz příloha č. 1)
b) Konference „Historie a vývoj sociálních služeb pro seniory a osoby zdravotně postižené“ (plakát
viz příloha č. 2). Uskuteční se 1. 10. 2019 od 10:00 do 14:00 v malém sále kulturního domu
v Kyjově v rámci „Týdne pro seniory a zdravotně postižené“.
Předběžné časové rozvržení konference:
9:30 – 10:00

prezence

10:00 – 10:05

oficiální zahájení, představení hostů a seznámení s průběhem konference
(koordinátorka KPSS)

10:05 – 10:35

PhDr. Kubalčíková – vývoj plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji
(včetně financování)

10:35 – 10:45

vystoupení pěveckého sboru Pastelky

10:45 – 11:00

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.

11:00 – 11:15

Charita Kyjov

11:15 – 11:30

Pečovatelská služba Vracov

11:30 – 12:00

přestávka s občerstvením

12:00 – 12:15

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova

12:15 – 12:30

Domov Horizont, p.o.

12:30 – 13:30

Mgr. Kolářová – historie sociálních služeb v České republice

13:30 – 14:00

diskuze, ukončení

V rámci tohoto týdne proběhnou také dny otevřených dveří (30. 9. Centrum sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova – slavnostní otevření nově zrekonstruované zahrady; 3. 10. Centrum
služeb pro seniory Kyjov, p.o.).
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c) Termín pro podávání žádostí o dotace na sociální/návazné služby na rok 2020:
25. 11. – 13. 12. 2019
Sociálním službám na Kyjovsku schválilo Zastupitelstvo města Kyjova 10% navýšení oproti
r. 2019.
d) Pilotní projekt „Děti v pasti sociálních sítí“ – 4 fáze:
1. Proškolení zejm. pedagogů na toto téma (začátek listopadu 2019)
2. Předání informací/motivace rodičů začít aktivně toto téma řešit z pozice pedagogů
3. Beseda a přednáška (leták viz příloha č. 3) – 28. 11. od 17:00 v Domu kultury Kyjov
4. Výběr tří pátých tříd, ve kterých proběhne prevence
Aktuální informace od členů pracovní skupiny
Mgr. J. Obrová – plná kapacita azylového domu (3 maminky s malými dětmi); špatná místní
bytová politika – chybí sociální byty.
D. Šmehlíková, DiS. – v rámci občanské poradny stále běží potravinová pomoc.
SAS pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov – od září a října 2019 změna na pozicích
sociálních pracovnic. Nově paní Alena Kožíková. Kristina Lopraisová odchází na pozici sociální
pracovnice do Bzence.
Mgr. Z. Hrbotická – v rámci Agentury pro občany nová pracovnice na částečný úvazek – Gabriela
Chaloupková. Dopoledne mají volnější kapacitu – vhodné např. pro maminky s malými dětmi.
Zájemce o asistované předávání/kontakt musí odmítat, i když je o něj zájem. Preventivní programy
běží. V rámci projektu mohou podpořit rodiny s dětmi a rodiče samoživitele (zdarma poskytnutí 4 –
5 terapií).
Mgr. H. Dokoupilová – nově kurátorkou pro děti a mládež.
Bc. J. Švábová – přeplněná kapacita K-centra; zhoršené zdravotní stavy uživatelů; obrací se na ně
také klienti z Veselska; změna podmínek financování (RVKPP + MZ).
Bc. P. Hradilová – nově číslo popisné Klubu Bárka – adresa: Sv. Čecha 1429/4b; o prázdninách
proběhly úpravy vnitřních prostor; nabídka prostor pro další jednání členů I. pracovní skupiny.

Termín příštího setkání: dle potřeby.

Přílohy:
1. Veletrh středních škol Kyjovského Slovácka
2. Historie a vývoj sociálních služeb
3. Děti v pasti sociálních sítí

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

