
 

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 3/2016 
                   Datum: 24. 5. 2016 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS  

 Financování sociálních služeb v JmK v r. 2017 – aktualizována Pravidla řízení o přiznání 

finanční podpory JmK v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (téměř všechny 

připomínky k novým Pravidlům byly ze strany JmK zamítnuty). Jihomoravskému kraji plošně 

klesne spoluúčast na financování všech druhů sociálních služeb cca o 1%, naopak více 

přispěje v r. 2017 svým příspěvkovým organizacím; jinak by ve srovnání s r. 2016 nemělo 

dojít k větším změnám. 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017 – v „síti“ zůstávají všechny stávající 

sociální služby + 1 nová (sociální rehabilitace pro duševně nemocné). Dne 6. 6. 2016 bude 

návrh Minimální sítě předložen Radě města Kyjova ke schválení.  

 Preventivní programy na Kyjovsku – do konce května by měla být k dispozici aktualizovaná 

brožura s nabídkou preventivních programů na Kyjovsku. V této souvislosti plánuje město 

Kyjov uspořádat v srpnu 2016 setkání realizátorů preventivních programů s metodiky 

prevence (seznámení s rozšířenou nabídkou preventivních programů). 

 Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – počátkem r. 2017 je v plánu jeho 

aktualizované vydání. Žádáme všechny poskytovatele sociálních a návazných služeb, 

aby postupně údaje za své služby zkontrolovali a nejpozději během podzimu dodali 

koordinátorce KPSS aktuální data.  

 

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 budou projednány v Koordinanční – řídící skupině KPSS 

Kyjovska a ta následně předá své stanovisko k projektu KC Radě města Kyjova.  

 Přítomní členové I. PS se shodli, že není dostatek informací, jasná představa o fungování 

KC, příliš doširoka pojaté – nereálné uspořádat všechny představené aktivity… Vyvstaly 

zásadní otázky jako: „Pro jaké cílové skupiny/jaké teritorium tu KC bude?“ (dle členů I. PS 

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

skupin přínosem), „Udržitelnost 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?“. 

 Možné výhody/příležitosti KC z pohledu členů I. PS – 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 přítomných členů I. PS by bylo vhodné nejdříve přizvat odborníky, kteří již mají 

zkušenosti s KC, provést depistáž v terénu (vyhledání potenciálních cílových skupin KC, 

zjištění jejich potřeb, tak aby aktivity nabízené KC byly „ušity na míru“ a byly smysluplné). 

 

3. Termín příštího setkání: út. 28. 6. 2016 od 15:00.  

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


