Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a v krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 10.
Datum: 20.10.2008 15.00-17.00
Místo setkání: IPA, Nemocnice Kyjov

Přítomni: viz. prezenční listina

1. Martina Koutná poukazuje na to, že nemáme dostatek zástupců z veřejnosti. Bylo by
vhodné opět oslovit ty v okolí, kteří by měli zájem o účast v naší pracovní skupině.
2. Na internátě střední zdravotní školy v Kyjově by bylo možné již zřídit krizová lůžka pro
matky v tísni.
3. Na kraji je možné získat velké dotace na služby sociální prevence, na odboru sociálních
služeb JMK poskytne infomace JUDr. Libuše Holasová. V našem regionu se to především
týká nízkoprahových klubů, terénních programů, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi.
4. Do budoucna město Kyjov plánuje vytvořit místo koordinátora na plný úvazek - vypsán
projekt – operační program lidské zdroje a zaměstnanost, podpora sociální integrace a
sociálních služeb.
Pokud projekt vyjde, v březnu 2009 proběhne analýza poskytovatelů sociálních služeb a
zadavatelů na Kyjovsku. V rámci projektu jsou i další klíčové aktivity – informace jsou
k dispozici u koordinátorky KPSS.
Je v plánu uzavřít dohody o provedení práce pro vedoucí skupin. Jejich náplní by potom
bylo např. účastnit se pracovních skupin a koordianční skupiny, být spojkou, prezentace
práce skupiny, podílet se aktivně na komunitním plánování, pracovat více s veřejností. Na
komunikaci se starosty obcí bude vyčleněn dle projektu pracovník. Získané finance budou
dále určeny na technické vybavení, zajištění supervizí, k vytvoření interaktivní
internetové databáze, aktualizace adresáře a další. V projektu je začleněna nadregionální
spolupráce s Veselskem a Hodonínskem.
5. Dne 10.11.2008 proběhne na radnici Prezentace - setkání se starosty obcí,
zastupitelstvem, radou města Kyjova, veřejností a koordinátory i členy pracovních skupin.
Budou prezentovány výsledky analýz a vysvětleny zpracovatelkou.
6. Vyhodnocovací zpráva pro JMK: Pokud se rozvíjí nějaká činnost oproti plánu pro rok
2008, je třeba toto předložit k připomínkování. Vyhodnocovací plán 2009 – každá
aktualizace na JMK probíhá v listopadu, je třeba doložit nové služby, priority a opatření,
zhodnocení, realizované služby, nerealizované služby, plnění plánu.
Vize pro rok 2008 – vypracovat obdobně i pro rok 2009. Hlavní pritoritou pro rok 2008
bylo udržet síť sociálních služeb. Je důležité mít na paměti financování těchto služeb.
7. Byly předány informace o krajské koncepci rodinné politiky, preventivní aktivity pro
rodiny + k dispozici brožura (u koordinátorky). Cílem je, aby se rodina cítila v obci
příjemně a zviditelnění potřeb rodin. Mezi funkční a nefunkční rodinou je tenká hranice.
V tomto rámci se v našem regionu daří – např. Mgr. M.Mikulková – terapeutické pobyty
na Lučině. Děti mají zajištěno hlídání a dospělí procházejí terapií s psychology a
sociálními pedagogy. Pokud by měl někdo z veřejnosti zájem je třeba kontaktovat M.
Mikulkovou. Jde o čtyřdenní pobyt, který je zaměřen na práci s osobností, na prevenci a
aktivizaci, vztahové a výchovné poradenství.
8. Centrum pro rodinu a sociální péči pořádají různé akce pro rodiny a aktivně se podílejí na
informovanosti v této oblasti: Dne 9.12.2008 proběhne na kraji konference na toto téma rodiny. Proběhne jako celodenní seminář, měli by se zúčastnit především koordinátoři.

Pokud budou i jiní zájemci, prosím napište Martině Koutné max. do půlky listopadu.
9. V Kyjově funguje sociální kurátor Bc.Řihánek, je možné se na něj obracet ve věci VPP
(veřejně prospěšné práce - veřejná služba) a v dalších záležitostech.
10. V příštím setkání je třeba dokončit téma mladiství a nadefinovat priority pro mladistvé
(asistenti do rodin apod.).
11. Další setkání pracovní skupiny je naplánováno na 13.11. v 15.00h v prostorách IPA
(Integrovaná psychiatrická ambulance Nemocnice Kyjov).

Zápis provedla : Bohuslava Šibalová
V Kyjově dne 20.10.2008

