
     
 
 

           Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

                           
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu:13/2009     

                                                                                                                 Datum: 9.12.2009, 15:00 -17:00 

Místo setkání: Sklep pod Sociálním Odborem, Městský úřad Kyjov 

 Přítomni:  viz prezenční listina 

Cíle setkání: 

1. Projít SWOT analýzu a zachytit nedostatky 

2. Projít vypracovanou verzi priorit a opatření a doplnit aktivity 

 

Oznámení termínu konání konference 

- bude se pořádat I. Konference ke KP, úterý 16. února 

- je možnost propagovat nějakou sociální službu – Divadlo KROK 

- mohl by tam být dětský koutek (kdo to zajistí?) 

- kde se bude konference konat? – KD – není bezbariérový 

- bylo by lepší upřednostnit prezentace dle cílových skupin než podle zařízení 

 

PRIORITY A OPAT ŘENÍ – T. Galan 

Za naši skupinu máme 5 priorit – problémem může být, že se může zdát, že se priority vzájemně 

prolínají. 

Ad 5.2 Zmapování situace v oblasti terénní soc. práce, její koordinace v rámci regionu 

Kyjovska, Hodonínska a Veselska a rozšíření směrem k dalším potřebným cílovým skupinám 

- není poskytovatel, který by se tohoto ujal, proto se budeme nejdříve zmapovat terénní služby 

- kolika lidí na Kyjovsku by se to mohlo týkat? J. Řihánek: min 20 lidí, kterých by se to týkalo – 

starší 18ti let, kteří již nespadají pod sociálního kurátora pro děti, nejčastěji osoby kolem 25ti 

let. Problémem je u nich opatřování si peněz jakoukoli cestou. 

 

Ad. Priorita 2 Podpora mladých lidí opouštějící dětské domovy, ústavní zařízení a náhradní 

rodinnou péči 

- lidé nad 18 let vycházející z ústavů (asi 10 lidí) by potřebovali zajistit ubytování a začlenění – 

mají o to zájem? Je to potřebné? Souvisí s bodem 5.2 chybějící terénní prací. Tito lidé sami na 

úřad nepřijdou. Problémem je, že když nejsou zaevidovaní jako nezaměstnaní, tak jim nikdo 



     
 
 

neplatí sociální a zdravotní pojištění. 

- Bylo by dobré zajistit spolupráci ještě předtím než opustí ústav – tato spolupráce v poslední 

době funguje – poslední půl roku než opustí mladý občan ústav, tak je navázán kontakt se 

sociálním kurátorem, který poskytuje informace o tom, jak si představují svůj budoucí život – 

bylo by potřeba, aby zde navazoval terénní pracovník. Takže po skončení kontaktu se sociálním 

kurátorem vzniká prázdné místo pro někoho, kdo by se o tyto lidi postaral – terénní pracovník. 

Problémem jsou nemotivovaní jedinci. Kdo příjde s problémem za sociálním kurátorem, tak o 

toho se kurátor může postarat, kdo nechce, tak nepříjde – nutnost terénního pracovníka.  

- v Kyjově funguje ubytovna pro lidi bez domova, když dodržují pravidla, tak je možné je 

ubytovat. Zde však chybí také člověk, který by zkontroloval hygienu, úklid, provedl kontrolu a 

během noci dohled. Kapacita tohoto ubytování je 30 míst, v současné době je obsazeno 26 (J. 

Řiháček). Problém těchto lidí je však, že po opuštění ústavu nechtějí dodržovat pravidla, 

protože je museli dodržovat celou dobu na ústavu (J. Hilčer). 

- Tuto prioritu je celou třeba konzulovat se sociálními kurátory, protože nemáme dostatečné 

informace v této oblasti 

 

Ad Priorita 3 Vytvo ření a zkvalitnění prostoru pro primární prevenci  

- screening, kontakt se školami pomocí Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) – výstupem 

by měl být katalog zajištění primární prevence 

- hranice mezi školní a mimoškolní prevencí je úzká → je třeba se vzájemně informovat a 

vytvořit nabídku → katalog na jaké zaměření – sociálně patologické jevy 

- je to otázka dialogu a na základě tohoto dialogu vytvořit přehled – např. K-centrum nechce 

dělat primární prevenci, protože se zaměřuje na terciální 

- finanční náklady: katalog – vydání, náklady spojené s publicitou, personální náklady (cca 

10 000Kč) 

- cílem: finančně podporovaná bude primární prevence, která vzejde z těchto jednání 

- aktivita 4: sumarizece primárně preventivních programů a nastavení kritérií pro realizaci 

primární prevence 

- kritéria hodnocení: vznikla nabídka, vytvořen katalog, navázána spolupráce na daném poli 

  

 

Ad Priorita 4 Aktivity zam ěřené na funkčnost rodiny 

- vysvětlit co to je family point 



     
 
 
- realizátor 4.5 KROK 

 

Ad Priorita 5.1 Rozšíření péče o děti ohrožené sociálním vyloučením 

- KROK již podal projekty, které se týkají tohoto tématu 

- KROK a WU-WEJ propojení služeb a spolupráce 

- KROK má program pro cílovou skupinu 10-15 let 

- Realizátoři: KROK, WU-WEJ + škola + PPP 

 

Úkoly:  

1. T. Galan a H. Čamlíková vypracují do konce týdne opatření 1.2 a zašlou ho M. Loutné 

2. J. Hilčer rozpracuje časový plán k prioritě 3 

3. Za celkovou formální stránku bude odpovídat J. Hoférek 

 

 

Zpracovala: Karolína Kubicová 


