
 

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2016 
                   Datum: 29. 3. 2016 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, jednací místnost OSPOD  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS 

• Změna na pozici koordinátora KPSS Kyjovska – stávající koordinátorka, Bc. Adéla 

Svobodová, DiS., odchází k 12. 4. 2016 na Krajský úřad Jihomoravského kraje 

(koordinátorka KPSS JmK). Agendu KPSS Kyjovska bude nově zajišťovat Bc. Barbora 

Horehleďová (administrativní úkony, financování) a částečně Mgr. Věra Lungová (procesní 

úkony).       

• Do 4. 4. 2016 probíhá na JmK sběr Žádostí o zařazení služeb do Základní sítě JmK/Dočasné 

sítě JmK pro rok 2017. Po uzavření sběru žádostí se k rozvojovým záměrům vyjádří obce 

s rozšířenou působností.  

• Dotační řízení města Kyjova – v dubnu mimořádné jednání Zastupitelstva města Kyjova 

ke schvalování dotací; předpokládá se, že schválené dotace by mohly být vyplaceny 

do 10. 5. 2016.  

S cílem „zesouladit“ dotační řízení města Kyjova s dotačním řízením JmK (vyhlášení 

dotačního řízení již na podzim r. 2016, dotace by schválilo ZM Kyjova v lednu 2017, 

následně vyplacení), bude koordinátorka KPSS Kyjovska požadovat 

po poskytovatelích sociálních služeb dodání návrhů rozpočtů služeb na rok 2017, 

a to nejpozději do 31. 7. 2016.  

 

2. Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

 Bc. M. Chovancová – v rámci Agentury pro občany byly aktualizovány záměry pro r. 2017 

(navýšení úvazku o 1,0 v rámci odborného sociálního poradenství od dubna 2017); úspěšně 

běží preventivní programy na školách. 

 Mgr. Karla Blahůšová – Občanská poradna (OP) Charity Kyjov se nachází v existenčních 

problémech, nejistota ohledně dofinancování služby, v případě nedostatku financí hrozí 

omezení provozu poradny; ukončena předvelikonoční potravinová sbírka – evidence v rámci 

OP. 

 Bc. Simona Chvátalová – nově pracuje v rámci SAS pro rodiny s dětmi Centra sociálních 

služeb Kyjov, p.o.. 

 Bc. Michaela Zelinková – v NZDM Wu-Wej nová kolegyně, Bc. Kateřina Zimáčková; 

z důvodu nedostatku financí na provoz služby se musela zkrátit otevírací doba o 1 den 

(na tři dny v týdnu). 

 Mgr. E. Kostihová – byl schválen školský zákon a zrušena příloha týkající se dětí s lehkým 



mentálním postižením, stále se vedou diskuze ohledně + a - „inkluze“; do května budou 

muset pracovníci ZŠ a MŠ Za Humny informovat rodiče dětí, které ji navštěvují, 

o možnostech vzdělávání dětí od září 2016.  

 

3. Termín příštího setkání: dle potřeby. 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


