
 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2014 

                   Datum: 24. 06. 2015 

Místo setkání: Zasedací místnost ZM, MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1.  SWOT analýza v rámci II. pracovní skupiny byla vypracována pod vedením Ing. Mgr. 

Víta Janků, ředitele domova Zámek Břežany p. o. (metodika pro KPSS Kyjovska)  

 SWOT analýza (6/2015) - SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

 SILNÉ STRÁNKY  

 Zvyšování odbornosti pracovníků v sociálních službách 

 Individuální přístup ke klientům 

 Spolupráce samosprávných celků s poskytovateli 

 Spolupráce mezi poskytovateli v rámci služeb 

 Spolupráce s obcemi a jejich finanční spoluúčast 

 Stouplo procento uživatelů, kteří zůstávají v domácím prostředí 

 

 SLABÉ STRÁNKY 

 Chybí ve službách odborné profese (např. psychiatr, psycholog, logoped pro dospělé) 

 Chybí metodická podpora kraje 

 

 PŘÍLEŽITOSTI 

 Chybí návazné služby pro klienty, kteří odchází ze služby         

 Spolupráce mezi organizacemi – předávání si klienta, popř. nově zjištěných informací 

 Evropské projekty 

 

 OHROŽENÍ 

 Nedostatek peněz z důvodu ponížení dotací 

 Nekoncepčnost systému požadavků a sdělování informací z kraje 

 Nejsou dána pevná pravidla finančního vykazování 

 

2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS, informace z JMK  

 K 1. 7. 2015 bude v rámci JmK spuštěna benchmarkingová aplikace – www.kissos.kr-

jihomoravsky.cz (sběr vybraných dat od poskytovatelů sociálních služeb, která budou 



sloužit jako podklady při přerozdělování dotací z JmK; možnost sdílení vybraných dat 

obcemi s rozšířenou působností). Poskytovatelé sociálních služeb by měli zadat do systému 

požadovaná data za r. 2013 a 2014 nejpozději do konce července 2015 (nezapomenout 

zadat ORP, ve kterém působí!). Během prvního týdne v červenci obdrží poskytovatelé 

dopisy s přihlašovacími údaji, které budou odeslány tento týden.  

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku – zařazeny všechny stávající sociální služby 

v aktuální podobě. 

 29. 6. 2015 se v Hodoníně uskuteční další setkání okresního multidisciplinárního týmu. Bude 

zde sestaven okresní síť sociálních služeb pro rok 2016.  

 Poskytovatelé – průběžná aktualizace údajů v registru sociálních služeb! 

 Změna harmonogramu tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JmK               na r. 

2017 - rozvojové záměry zasílat nejpozději do poloviny května 2016. 

 Připravují se změny Zásad poskytování dotací z rozpočtu města Kyjova (průběžně sledovat 

webové stránky města www.mestokyjov.cz – dotační portál). 

3. Příprava střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na další období 

 Do 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP 

 15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh SPRSS a AP 

 1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP   

 1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze  

 1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM 

V současných dnech jsme ve fázi tvorby podkladů pro SPRSS. Harmonogram by měl být zachován.  

  

Zapsala: Margita Procházková, BA 

Dne: 24.6.2015 
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