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Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

4/2016 

                   Datum: 7. 6. 2016 

  

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Setkání zahájila nová koordinátorka KPSS Kyjovska, Bc. Barbora Horehleďová (plně 

ve funkci od 1. 5. 2016), seznámila přítomné s novinkami z KPSS: 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 – prošel 

grafickou úpravou, jeho tištěná verze je k dispozici u koordinátorky KPSS 

 Rejstřík poskytovatelů služeb v oblasti primární prevence na Kyjovsku – jde 

o aktualizaci brožury z roku 2014, vydalo město Kyjov pro r. 2016 – k dispozici 

u koordinátorky KPSS, aktualizace bude probíhat každoročně; prostřednictvím 

Rejstříku si mohou mateřské a základní školy v Kyjově/od r. 2016 nově také v rámci 

Kyjovska objednávat preventivní programy; v této souvislosti je v plánu uspořádání 

společného setkání realizátorů preventivních programů s metodiky prevence 

(seznámení s rozšířenou nabídkou preventivních programů, atp.) 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2017 – dne 6. 6. 2016 schválena 

Radou města Kyjova (garance potřebnosti a zařazení služeb do skupin „A“, „“B“ 

nebo „C“); nově zařazeny 2 sociální služby: sociální rehabilitace (Sociálně- 

psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.) a azylový dům (Centrum sociálních služeb 

Kyjov, p.o. města Kyjova – pouze formální změna, stávající ubytování pro matky 

s dětmi v sociální tísni na Brandlově ul. se registruje na sociální službu) 

 

2. Projednání potřebnosti Komunitního centra (KC) v Kyjově 

Jde o úkol vyplývající ze setkání všech skupin KPSS Kyjovska (10. 5. 2016), kde byla 

představena vize Komunitního centra v Kyjově (město Kyjov je ochotno zřídit KC 

a finančně jej podporovat v případě, že se projekt ukáže jako potřebný; prostředky 

na vybudování/dočasný provoz KC lze získat prostřednictvím Kyjovského Slovácka 

v pohybu, z.s.). 

Výstupy z jednání I. – III. PS KPSS Kyjovska: 

 obecná myšlenka komunitních center není špatná, avšak celý projekt KC v Kyjově, 

jak byl představen, je nepřipravený, chybí vize, není jasná představa o účelu 

a fungování KC, příliš doširoka pojatý – je nereálné uspořádat všechny představené 

aktivity 

 vyvstaly zásadní otázky:  

- „Pro jaké cílové skupiny/jaké teritorium tu KC bude?“ (dle členů pracovních skupin 

nelze pro všechny, každá cílová skupina má svá specifika, ne vždy je střet různých 

cílových skupin přínosem) 
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- „Jaká je udržitelnost KC po skončení projektu?“ 

- „Neohrozí financování KC financování stávajících sociálních a návazných služeb 

na Kyjovsku?“ 

- „Pokud bude zřizovatelem město Kyjov, dokáže zajistit nestrannost? Nemělo 

by KC vzniknout na bázi partnerství – zástupci poskytovatelů, zadavatelů 

a uživatelů?“ 

- „Kde by dále fungovalo Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s., kdyby 

v jeho současném sídle na Urbanově ul. vzniklo KC?“ 

 možné přínosy/příležitosti KC – vzdělávací prostory a dílny (většina sociálních služeb 

jimi nedisponuje), možné pole působnosti pro práci s nezaměstnanými, platforma 

pro spolupráci sociálních/návazných služeb (na druhou stranu, pokud služby chtějí, 

není problém spolupracovat i bez existence KC).  

 dle členů pracovních skupin KPSS Kyjovska by bylo vhodné nejdříve přizvat 

odborníky, kteří již mají zkušenosti s KC (příklady dobré praxe), provést depistáž 

v terénu (vyhledání potenciálních cílových skupin KC, zjištění jejich potřeb, tak aby 

aktivity nabízené KC byly smysluplné) a nastavit jasnou vizi 

Diskuze v rámci Koordinační – řídící skupiny: 

 Mgr. Brančíková – Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova disponuje 

prostory pro setkávání různých cílových skupin (nyní jejich zázemí využívá např. 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. a Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko 

o.p.s.), nabídka prostor platí také pro další organizace 

 MUDr. Kliment – nové komunitní centrum by bylo zbytečným luxusem v době, 

kdy není dořešeno financování stávajících sociálních služeb; z realizovaných výzkumů 

potřeb nevyplynula potřeba vzniku KC, není prioritou v rámci Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 

 Ing. Letocha – není důvod zřizovat KC, pokud není poptávka po prostorech 

k setkávání ze strany jednotlivých organizací  

 Mgr. Čamlíková – veřejnost nabídku různých aktivit má (např. v rámci Sociálně-

aktivizačních služeb), z praxe se ale ukazuje, že zájem o ně není tak velký; 

v případě, že by se projekt KC realizoval, by mohl vzniknout problém s naplněním 

hodnotících ukazatelů (např. z důvodu nedostatečného zájmu ze strany cílových 

skupin), při nenaplnění ukazatelů hrozí odebrání dotace  

 Ing. Měchura – peníze by byly potřeba spíše ve stávajících sociálních službách 

 Poptávka po KC z hlediska veřejnosti a poskytovatelů sociálních služeb 

dle přítomných členů Koordinační – řídící skupiny (KS-ŘS) není.  

Proběhlo hlasování členů KS-ŘS o potřebnosti Komunitního centra v Kyjově 

v té podobě, v jaké byl projekt představen: 4 členové se zdrželi hlasování 

a zbývajících 6 členů bylo proti vzniku KC.  
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3. Přítomní členové Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska schválili 

aktualizovanou podobu Komunikačního plánu komunitního plánování sociálních 

služeb na Kyjovsku 

Ing. Letocha upozornil na neaktuální údaje za oblast komunitního plánování 

na stránkách www.mestokyjov.cz a některé nefunkční odkazy na stránkách 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizaci provede koordinátorka KPSS.  

 

4. Aktuální informace od členů Koordinační – řídící skupiny 

 MUDr. Kliment – pozvánka na: 

o výjezd Veterán klubu – ne. 12. 6. 2016 (v 10:00 výjezd z Uherského Ostrohu, 

cca od 12:00 do 13:00 stanoviště na náměstí v Kyjově) 

o tenisový turnaj na podporu Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s. – 

25. 6. 2016 od 10:00, tenisové kurty na Urbanově ul. 

o Den otevřených dveří Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, o.p.s. – 

12. 8. 2016 od 13:00 

 Ing. Měchura – poslední pátek v srpnu se uskuteční v DPS ve Svatobořicích – Mistříně 

Letní odpoledne spojené s prohlídkou zařízení a kulturním programem 

 

5. Termín příštího setkání: út. 6. 9. 2016, 15.30 hod., v červenci/srpnu - pouze 

v případě potřeby 

 

 

Příloha: Schválený Komunikační plán komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku  

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 


