Společné setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních
služeb Kyjovska
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2018
Datum: 26. 11. 2018
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Představení všech členů pracovních skupin a zástupců města Kyjova. Personální
změny v rámci komunitního plánování:
−

od 1. 11. 2018 je novou vedoucí III. pracovní skupiny Bc. Marcela Prchalová,
DiS. (Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova), namísto Mgr. Kláry
Komínkové, která nastoupila na mateřskou dovolenou;

−

nově je členkou III. pracovní skupiny Bc. Monika Úradníková (nahradila sl. Antlovou)
a za Domov Horizont Bc. Petra Tesařová (nahradila Mgr. K. Komínkovou).

2. Informace od koordinátorky komunitního plánování:
Plánované akce pro rok 2019
-

21. 3. 2019 uspořádá město Hodonín konferenci k financování sociálních služeb
a 23. 5. 2019
poděkování

okresní

veletrh

poskytovatelům

sociálních

sociálních

služeb
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za
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katalogu sociálních služeb;
-

26. 5. 2019 - Den pro rodinu v Kyjově.

V rámci individuálního projektu Jihomoravského kraje proběhne průzkum potřeb (Augur
Consulting, s.r.o.) – pracovníci Auguru oslovili obce s rozšířenou působností, aby si specifikovali
cílovou skupinu, kterou budou chtít blíže zanalyzovat. Realizační skupina komunitního plánování
navrhla tyto cílové skupiny (v rámci jednání pracovních skupin dlouhodobě vyplývají jako
nedostatečně podchycené sociálními službami):
1. LIDÉ BEZ DOMOVA S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, BEZ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,
BEZ VAZEB NA RODINU, APOD.
2. DĚTI/MLADÍ DOSPĚLÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA S PŘIDRUŽENÝMI
PORUCHAMI (NAPŘ. DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ, PORUCHY CHOVÁNÍ)
3. PEČUJÍCÍ OSOBY
Pro bližší analýzu byla vybrána cílová skupina č. 1. V roce 2019 proběhnou k průzkumu potřeb
okresní kulaté stoly/focus groups.
Financování sociálních služeb pro rok 2019:
•

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 2 v rámci dotačního programu

„Spolufinancování dotace MPSV z rozpočtu JMK“ pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování

sociálních služeb v souladu s ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů – 1. kolo
žádosti se přijímaly v termínu 12. 10. – 26. 10. 2018.
•

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 1 v rámci dotačního programu

„Státní dotace pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.“ pro rok
2019 – 1. kolo
žádosti se přijímají v termínu 12. 11. – 26. 11. 2018.
•

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 v rámci dotačního programu

„Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ pro rok 2019 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb v souladu s ust. § 105 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. kolo
žádosti se přijímaly v termínu 9. 11. – 15. 11. 2018.
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na prosincovém zasedání dne 13. 12. 2018.
Zastupitelstvo města Kyjova schválilo v září 2018 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku
pro rok 2019 včetně jejího financování (počítá se s navýšenými rozpočty sociálních služeb
o 10% oproti r. 2018, ale procentní spoluúčasti zůstávají beze změny).
Dotace z rozpočtu města Kyjova – více informací na webových stránkách města Kyjova
www.mestokyjov.cz: potřebuji vyřídit » městský úřad » odbory úřadu » odbor školství a kultury
» dotace z rozpočtu města. Dodržet termíny pro podávání žádostí! Kdo podal žádost
o dotaci před 26. 11. 2018, bude muset poslat znovu.
Nový elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje (www.socialnisluzby.krjihomoravsky.cz/)

–

propojen

s Krajským

informačním
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sociálních

služeb

Jihomoravského kraje (KISSOS).
Poděkování všem účastníkům veletrhu sociálních služeb, který se uskutečnil 11. 9. 2018 před
kyjovskou radnicí. Mnoho kladných ohlasů k organizaci celé akce. V roce 2019 se veletrh
neplánuje, počítá se s účastí místních sociálních služeb na okresním veletrhu v Hodoníně.
Stejně tak se nepočítá v roce 2019 s aktualizací Adresáře organizací pomáhajících občanům
Kyjovska.

3. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
•

12. 12. 2018 – Den otevřených dveří SONS Kyjov

•

Domov Horizont, p.o. –

k 1. 1. 2019 snížení kapacity domova pro osoby se zdravotním

postižením na 205 klientů a navýšení kapacity chráněného bydlení (o byt pro 2 ženy)
na 18 klientů; hledají se dobrovolníci (na dlouhodobou dobrovolnickou práci), obracet
se na koordinátorku dobrovolníků Domova Horizont (Bc. Tesařová). 2. 2. 2019 se uskuteční
ples Domova Horizont.

•

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – zapojení do projektu „Pomáhej
pohybem“ (nadace ČEZ) – více informací na www.pomahejpohybem.cz. Každý může pomoct
instalací aplikace do mobilu.

•

Pečovatelská služba Vracov – od 1. 1. 2019 rozšíření cílové skupiny.

•

Educante, z.s. – v rámci poradny pro domácí pečující bylo v roce 2018 podpořeno 70 osob
ambulantně a 100 v terénu, dále 1 x měsíčně svépomocná skupina, tréninky paměti,
vzdělávání, provoz komunitního centra KoCKy; v plánu je projekt „Kyjovský žufánek“
(předávání tradičních receptů, které bude spojeno s vařením těchto pokrmů). Úkol –
připravit letáky pro Nemocnici Kyjov.

•

Charita Kyjov – občanská poradna – úvahy o vybudování nového zázemí pro službu,
potravinová pomoc poběží opět od začátku roku 2019; pečovatelská služba ve Svatobořicích
v roce 2019 plánuje navýšení úvazku v přímé péči o 0,5 úvazku; Klub Bárka – pondělky
vyčleněny pro mladší děti do 14 let, od roku 2019 se rozšíří cílová skupina o děti od 7 let
a také otevírací doba, dobrá zkušenost s výměnnými dobrovolnickými programy z ciziny
(nabídka i pro ostatní služby); K-centrum – spolupráce s Výchovným ústavem Střílky,
chystá se Štědrý den pro klienty K-centra (den před Štědrým dnem).

•

Krok Kyjov, z.ú. – letos slaví 20 let od založení, v roce 2019 20 let od založení terapeutické
komunity – oslava výročí Kroku bude v ne. 16. 6. 2019.

•

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. – informace o proběhlých akcích, v plánu je např. tradiční
mikulášská obchůzka, církevní silvestr, v únoru 2019 karneval (Kyjovský pivovar).

•

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. – rozšíření cílové skupiny o seniory,
v Kyjově je služba v provozu pondělky a středy (sociální rehabilitace a tlumočnické služby),
základna ve Veselí nad Moravou (od roku 2020 je zde v plánu sloučení sociálně aktivizačních
služeb a sociální rehabilitace).

•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města
Kyjova – velké poděkování spolupracujícím organizacím, 29. 11. 2018 proběhne vánoční
tvoření.

•

Mgr. et Mgr. Lucie Kosová (odbor sociálních věcí města Kyjova) informovala o preventivních
programech (kyberkriminalita, „SAY NO“), blíže přiblížila pojem „Cochemská praxe“ (nový
model souzení v případě rozvodu manželství zaměřený na dítě, snaha o urychlení procesu,
dosažení shody mezi manželi, multidisciplinární charakter).

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

