II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 5/2012
Datum: 5. 9. 2012
Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka Bc. Jana Jakubíčková přivítala všechny přítomné, poděkovala za
připomínky k analýzám potřeb a nastínila program setkání.

2. Od ledna 2013 nastane personální změna v KPSS Kyjovska – koordinátorka
nastupuje na mateřskou dovolenou.

3. Revize SWOT analýzy z roku 2009 za II. PS
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připomínkování. Připomínky zaslat nejpozději do pátku 14. 9. 2012 vedoucí
pracovní skupiny Margitě Procházkové, BA nebo koordinátorce Bc. Janě Jakubíčkové.


Na vzdělávání Koordinační - řídící skupiny (začátek října) bude jedním z probíraných
témat s metodičkou Lenkou Tichavskou.

4. Revize stávajících priorit a opatření za II. PS
Nově zpracované priority a opatření zaslat nejpozději do 20. 9. 2012 vedoucí pracovní
skupiny Margitě Procházkové, BA nebo koordinátorce Bc. Janě Jakubíčkové. Tabulky
k vyplnění budou členům PS rozeslány e-mailem.
SENIOŘI
Priorita 1 – zůstává
Opatření 1.1 Rozšíření a udržení kapacity sociální služby Domova pro seniory –
zpracuje Lucie Ždánská, Dis.
Opatření 1.2 Rozšíření kapacity sociální služby Domova se zvláštním režimem - Lucie
Ždánská, Dis.
Opatření 1.3

Podpora dobrovolnické služby v pobytových sociálních službách pro

seniory – Bc. Jana Jakubíčková, Margita Procházková, BA a Mgr. Věra Lungová

Priorita 2
Opatření 2.1 - zjistit a probrat současnou situaci s p. Zbořilovou
Opatření 2.2 Zajištění existence a dostupnosti pečovatelské služby ve všech obcích
Kyjovska -

Bc. Jana Jakubíčková, Mgr. Věra Lungová, Margita Procházková, BA

Opatření 2.3 Vznik odlehčovacích služeb - Lucie Ždánská, Dis.
Opatření 2.4 Vznik půjčovny kompenzačních pomůcek pro seniory – konzultovat s p.
Zbořilovou
OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Priorita 3 – vedoucí PS Margita Procházková, BA zjistí současnou situaci od vedoucí
organizace
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Priorita 4 – Hana Vrtková
Opatření 4.1 Přístupnost webových stránek okolních obcí pro nevidomé občany
Opatření 4.2 - ?
OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A JINÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Priorita 5 - zjistit a probrat současnou situaci s p. Zbořilovou
Priorita 6 - zjistit a probrat současnou situaci s p. Zbořilovou

5. Konference ke komunitnímu plánování se uskuteční v út. 30. 10. 2012 – od 9:00
do 13 – 14 hod. v estrádním sále Domu kultury Kyjov.


K prezentaci budou přizváni: krajská koordinátorka KPSS, metodička Lenka
Tichavská (vyhodnocení Komunitního plánu do roku 2012, příklad dobré praxe),
koordinátoři KPSS Veselska a Hodonínska.



26. 11. 2012 bude ukončeno připomínkovací řízení k novému Komunitnímu plánu.



27. 11. 2012 v 15:00 - zasedání Koordinační – řídící skupiny. Poté bude Plán
předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu města Kyjova.

6. Členové pracovní skupiny odsouhlasili, že cíl, vize a poslání KPSS Kyjovska zůstanou
zachovány dle Plánu do 2012.

7. V sobotu 13. 10. 2012 v divadelním sále MKS Kyjov proběhne ke dni seniorů akce
„Věk není limit“ – v rámci výhry v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2011“. Čas: od
15:00 – 18:00. V přízemí KD se budou prezentovat kompenzační pomůcky, zájemci si
budou moci nechat změřit tlak a vyzkoušet trénink paměti.

8. V listopadu proběhne vzdělávání na téma „Dluhová problematika“ (akreditovaný kurz
MPSV) – v rámci výhry v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2011“ – zdarma jak pro
poskytovatele soc. služeb, tak pro klienty. Je třeba, aby se zájemci o vzdělávání co
nejdříve (nejlépe do pátku 7.9.2012, příp. pondělí 10.9.) přihlásili Bc. Janě Jakubíčkové

(alespoň předběžně).

9. Zpětná vazba od poskytovatelů sociálních služeb ohledně firmy Augur – realizuje
projekt JmK „Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území
JmK“.

10.Další setkání II. pracovní skupiny proběhne ve středu 3. 10. 2012 v 15:00, v jídelně
Centra sociálních služeb.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

