I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2012
Datum: 20. 3. 2012
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka přítomným shrnula program setkání
2. Přítomni byli informování o:


monitoringu priorit a opatření, asistentka koordinátorky bude v 1.týdnu
měsíce dubna rozesílat tabulky k vyplnění – do konce dubna



3.4.2012

bude

porada

starostů

obcí

Kyjovska,

byla

pozvána

i koordinátorka JmK, aby přítomným starostům přiblížila a osvětlila
financování sociálních služeb a také jim bude představen harmonogram
KPSS na Kyjovsku na rok 2012


Jihomoravský kraj bude zřejmě požadovat od „plánovačů“ všech ORP, aby
v Plánu měli vytvořenou kapitolu, která se bude věnovat „specifickým“
cílovým skupinám, následně se budou také tyto informace dokládat a AP
JmK

3. Vedoucí pracovní skupiny představila stávajícím členům členy nové, následně se
představili všichni ostatní


Mgr. Hana Mňačková – preventistka sociálně patologických jevů – SOU
Kyjov, Havlíčkova



Radek Šváb – vedoucí Centra pro rodinu – otevřeno od 1.května 2012 –
hlavní potřeba a zaměření - absence dětského koutku, potřebnost,
setkávání maminek na MD jak dopoledne, tak odpoledne, aktivity pro děti
a rodiče, děti a prarodiče, rodina jako celek, mezigenerační setkání členů
rodiny, přednášky + vzdělávání pro rodiče i jednotlivce, zájmové kroužky
podporující zručnost u dětí za pomoci rodičů nebo prarodičů, manželská
poradna – rodinná terapie, přednášky pro mladistvé a mladé snoubence,
víkendové akce pro děti a táty nebo mámy, diskotéky, karnevaly

4. Hlavním bodem programu setkání bylo zpracování zadání pro aktualizaci Analýz
potřeb, kterou budou zajišťovat Sociotrendy


vedoucí pracovní skupiny představila přítomným výstupy ze setkání
Realizační koordinační – řídící skupiny a náměty od členů PS:
Analýza potřeb zadavatelů:
–

oslovit osobně starosty obcí – např. sociální pracovníci MěÚ Kyjov

–

v rámci Analýz zjistit, co se od posledního zjišťování (2009)
změnilo (k horšímu či lepšímu), co je nového, co se vůbec
nezměnilo, co je potřeba řešit, co a jak se vyřešilo

Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb
–

zjistit, s čím se na ně klienti nejčastěji obracejí, co by potřebovali,
jaká je návaznost mezi službami, jaký je zájem o danou službu

–

v rámci Analýz zjistit, co se od posledního zjišťování (2009)
změnilo, pohnulo (k horšímu či lepšímu), co je nového, co se
vůbec nezměnilo, co je potřeba řešit, co a jak se vyřešilo

–

co je v současné době největším problémem, který musí řešit

–

KPSS – (ne)pomohlo? a v čem?

–

smysl KPSS, je plánování potřeba?

Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb
–

většina zjištěních trvá

–

zaměřit se na kapacity pobytových zařízení – senioři, s duševním
onemocněním, zvláštní režim

–

zjistit potřebnost sociálně terapeutických dílen

–

case management

–

zapojit lékaře – v současné době velký problém, je důležitá
spolupráce – propojení sociálních a zdravotnických služeb –
možnost zapojit do zjišťování sociální pracovníky MěÚ Kyjova

Náměty od členů PS:
–

trávení volného času mládeže (Agentura) – zjistit, jestli rodiny,
které nemají dostatek financí na placení kroužků dětem, jak jim
zaopatřit volný čas

–

míra potřebnosti sociální asistence v rodinách (Agentura) – zjistit,
jestli rodinám vyhovuje tento způsob spolupráce (terénní práce)
nebo by byly raději pro ambulantní způsob

–

představa
(Agentura)

studentů

o

jejich

pozdější

(pracovním)

uplatnění

–

co je motivací sociálních pracovníků pro jejich práci (Agentura)
ÚKOL PRO M.Chovancovou – do 3.4. sdělit, jak je myšleno

–

míra záškoláctví (Wu-Wej) – zjistíme si sami
1. Mgr. Mňačková – zjistit, co by pomohlo u věkové hranice 1518let, jak řešit tuto situaci

–

míra zadluženosti (Wu-Wej) – my zjistíme kolik %;
1. M.Chovancová – zjistit, jestli a kdy lidé vůbec situaci
v dluzích řeší, jak řeší situaci, kdy již jsou v dluzích
2. Mgr. Mňačková – zjistit a zmapovat, co se děje v rámci
prevence (proti dluhům)

–

zájem o startovací byty (Wu-Wej)

–

zájem o terénní práci s neorganizovanou mládeží (Wu-Wej)

–

zájem o spolupráci formou case managementu aneb případové
konference (Wu-Wej) – poskytovatelé

–

Bc. Svobodníková
1. v současné době je velký problém to, že tím, že se matka
ubytuje s dítětem někde jinde než otec, dochází často
k rozpadu rodiny – mělo by to být naopak - celá rodina spolu
2. např. 15-ti - 18-ti letý student by měl zájem o studium, chtěl
by pracovat, něco dokázat, ale rodina se o něho nechce
starat, vyhodí jej z domu – jak řešit tuto situaci

–

M.Chovancová – jak by si veřejnost představovala, aby byli
informovaní, pomocí jakých prostředků, jak by chtěli informace
získávat

–

zjistit zájem mezi studenty o dobrovolnickou činnost

Další setkání I. pracovní skupiny proběhne dle potřeby, bude upřesněno.

Zapsala: Jana Jakubíčková

