
 

 

 

I. pracovní skupina – děti, mládež, rodina, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením 

                
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
                                                                                    Číslo zápisu: 1/2019 

                   Datum: 18. 2. 2019 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb 

Kyjovska 

a) Z Jihomoravského kraje – předání informací k pravidlům pro tvorbu sítě sociálních služeb 

na rok 2020 a regionálním kartám a vstupu do Základní sítě pro rok 2020 (viz příloha zápisu). 

Upozornění: karty a webové stránky služeb by měly být v souladu (např. provozní doba, 

apod.). Ke kontrolám služeb, které probíhají ze strany Jihomoravského kraje, si přizvávají také 

koordinátory KPSS – v rámci zjišťování efektivity služeb (jde o posuzování výkonnosti).  

b) Z obce s rozšířenou působností Hodonín – webový katalog www.socialnisluzby-hodonin.cz – 

poskytovatelům bude vygenerováno heslo, čekat na instrukce z Hodonína; přihlašování 

na vzdělávací kurzy (viz e-mail od koordinátorky komunitního plánování Kyjovska ze dne 18. 2. 

2019); okresní veletrh sociálních služeb Hodonínska – 23. 5. 2019, Hodonín; konference 

k financování sociálních služeb – 21. 3. 2019 v 10:00, Hodonín, pozvánky budou ještě 

rozeslány. 

 

2. Harmonogram KPSS Kyjovska na rok 2019 (viz příloha zápisu) 

Dále jsou plánovány aktivity pro jednotlivé cílové skupiny: 

 Den pro rodinu – neděle 26. 5. 2019 (město Kyjov ve spolupráci s Centrem pro rodinu 

Kyjov, o.p.s., spolupráce s dalšími organizacemi vítána). 

 Akce pro seniory – 30. 9. - 4. 10. 2019 – týden sociálních služeb – dny otevřených dveří 

+ cca 1. 10. 2019 bude konference pro veřejnost k tématu 30 let od Sametové revoluce 

– historie sociálních služeb, jejich vývoj – pozveme Mgr. Kolářovou z MPSV, oslovíme 

poskytovatele služeb Kyjovska. Uvítáme další podněty - koho ještě pozvat, jaké aktivity 

by se mohly uskutečnit v rámci toho týdne… Nápady členů pracovní skupiny – praktické 

ukázky z jednotlivých služeb, měření tělesných hodnot, dechovka, bingo, petanque, 

výstava starých fotek, oslovit Kyjovské Slovácko v pohybu (dokument z r. 1971 – 

ke zhlédnutí na webových stránkách města Kyjova).  

 

3. Výzva na komunitní plánování sociálních služeb (zřejmě duben 2019) – poté schůzky 

k naplánování aktivit. Předběžně: tvorba Střednědobého plánu do roku 2023, brožurky 

s kontakty na služby pro jednotlivé cílové skupiny (příklad z Hodonína), spolupráce se starosty 

obcí Kyjovska, aktualizace Adresáře, vzdělávání (dle potřeb poskytovatelů soc. služeb) apod. 



4. Focus group (Augur Consulting, s.r.o.) – Kyjov, leden 2019 – se zástupci komunitního 

plánování Kyjovska, Hodonínska a Veselska. Téma - zabezpečení služeb pro nízkopříjmovou 

skupinu obyvatel – výstupy budou až v souhrnné zprávě pro Jihomoravský kraj a každou obec 

s rozšířenou působností zvlášť. 

 

5. Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 – zpracovávají vedoucí pracovních skupin 

ve spolupráci s poskytovateli, možno ještě doplnit, finální verze bude rozeslána 

až po uskutečnění jednání všech pracovních skupin (monitoring za I. pracovní skupinu přílohou 

zápisu). 

 

6. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku do roku 2020“ – zpracovávají vedoucí pracovních skupin ve spolupráci 

s poskytovateli, možno ještě doplnit, finální verze bude rozeslána až po uskutečnění jednání 

všech pracovních skupin (přehled aktivit za I. pracovní skupinu přílohou zápisu). 

 

7. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizace průběžně + info o akcích 

Věře Lungové na e-mail verka.kozuska@seznam.cz. 

 

8. Aktuální informace od členů pracovní skupiny 

Mgr. K. Blahůšová – charitní občanská poradna má 2 pracovnice (0,8 úvazku přímé péče), služba 

je stabilizovaná, dlouhodobé téma – zadluženost, stále více lidí s psych. problémy; spolupráce 

s místními službami; žádosti na finanční podporu z Tříkrálové sbírky; potravinová pomoc opět 

od května 2019. 

Mgr. E. Kostihová – dobrá spolupráce s místními organizacemi (Klub Bárka, K-centrum) – 

přednášky pro děti, které potřebují speciální přístup; je potřeba posílit prevenci kriminality 

ve městě Kyjově – problematika rizikového chování před a po vyučování. Paní Kostihová vytipovala 

konkrétní místa v Kyjově, kde se mládež schází. Informace předala na Městskou policii Kyjov. 

Chybí návaznost vzdělávání – zaměstnávání žáků se zdravotním postižením. 

Bc. J. Švábová – zhoršení situace s klienty s alkoholovými problémy, je velká potřeba sociální 

služby centra denních služeb (či jiné formy na stejném principu), které K-centrum nemůže 

suplovat (mělo by zaznít na komisi prevence kriminality); nový trend mezi mladými lidmi (zejm. 

Strážnicko, Veselsko, Bzenec) – „víkendové šňupání pervitinu“, uživatelé mají za to, že je to 

v pořádku, když neaplikují drogu jehlou, ale „jen“ šňupají, dle nich to není rizikové – nárůst 

poradenství.  

Mgr. H. Kolaříková – v dubnu 2019 má proběhnout sčítání bezdomovců, město Kyjov se bude 

obracet na příslušné organizace s prosbou o spolupráci; problematika starších klientů 

na ubytovnách – zdravotní problémy. 

Bc. Petra Hradilová – Klub Bárka je od 1/2019 otevřen i pro klienty od 7 let, rozdělení skupin 

na starší/mladší, v celém areálu je zákaz kouření; proběhla schůzka s Městskou policií Kyjov 

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/
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ohledně záškoláctví, ještě by bylo dobré vyvolat jednání s řediteli škol – pracovníci Klubu Bárka 

by mohli přijít např. o velké přestávce do školy, vyplnit přestávku nějakými aktivitami a tím o sobě 

dát vědět; cca v březnu/dubnu 2019 zde budou na 1 týden 2 dobrovolníci – nabídka i pro další 

služby. Pozn. Koordinátorky KPSS – chystá se vyhlášení dobrovolníka r. 2018 – 19. 4. 2016. 

Mgr. Z. Hrbotická – letos slaví terapeutická komunita Kroku 20 let od založení (oslava předběžně 

16. 4. 2019, kdy bude konference k výročí Kroku). Služby jsou stabilizované, preventivní programy 

jedou (pozn. Koordinátorky KPSS – chystá se aktualizace rejstříku preventivních programů).  

Vyvstává čím dál větší potřeba proškolení pedagogů v oblasti KYBER. 

 

9. Termín příštího setkání: dle potřeby. 

 

 

Přílohy: 

 

1. Prezentace Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v JmK pro rok 2020 

2. Prezentace Regionálních karet a vstupu do Základní sítě pro rok 2020 

3. Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2019 

4. Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 za I. oblast podpory a péče (děti, mládež, rodina, 

osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením) 

5. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do roku 2020“ za I. oblast podpory a péče (děti, mládež, rodina, osoby v krizi, 

osoby ohrožené sociálním vyloučením) 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 


