
     

 

 
Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

6/2013 
                   Datum: 5. 11. 2013 

  
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Koordinátorka KPSS informovala přítomné o aktuální situaci Místních sociálních 

služeb, o.p.s. MSS ukončují svou činnost.  

Od 17. 10. 2013 jsou v obchodním rejstříku zaregistrovány Moravskoslezské sociální 

služby. 

 

2. Mgr. H. Čamlíková informovala o tom, že se Rada vlády bude ucházet o grant na 150 

mil. Kč na drogovou problematiku, který byl vypsán 1. 11. 2013 

 

3. Koordinátorka KPSS vyzvala přítomné k připomínkám a reakcím k souhrnné zprávě 

z monitoringu AP na rok 2013.  

- Systémové priority  

• Priorita A - Podpora a rozvoj sociálních a navazujících služeb v 

rámci procesu komunitního plánování s důrazem na spolupráci a 

financování:  

– je nutné zapojit obce aktivně – zorganizovat např. konferenci 

pro starosty obcí a zástupce obcí Kyjovska (zastupitele, radní, 

apod.), kde by byla zdůrazněna nutnost podílet se na 

financování sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb by 

mohli zveřejňovat informace o tom, kolik finančních prostředků 

od které obce získávají 

- Koordinační - řídící skupina návrh uspořádat konferenci odsouhlasila. A z 

následné diskuze vyplynulo: 

– na konci „setkání“ by pro zástupce obcí (lepší by bylo, kdyby 

se z každé obce zúčastnilo více zástupců) mohl zaznít „úkol“, 

aby se touto problematikou mohli i dále zabývat 



– bylo by dobré pozvat někoho z JmK 

– bylo by dobré poukázat na to, že z analýz potřeb vyplynulo, že 

jsou zástupci obcí ochotni se na financování sociálních služeb 

podílet, a dotázat se, jaká je situace teď 

– zdůraznit smysl KPSS, bylo by dobré vytvořit ve spolupráci s 

V. Hollerovou dokument o KPSS a pomoci občanům Kyjovska 

– „setkání“ by se mohlo uskutečnit v období jaro – léto 2014, je 

důležitá příprava již od ledna 2014 

ÚKOL: do příštího setkání si členové KS-ŘS připraví návrhy, jak by 

mohlo toto „setkání“ probíhat 

 

• Priorita C - Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově): 

Opatření C.1 – cca před 2 lety byl vytvořen materiál k bariérám, 

který nebyl využit; koordinátorka předá podklady MUDr. 

Hudečkovi, který tuto problematiku otevře na RM Kyjova  

 

• Priorita D - Rozvoj dobrovolnictví: 

– OS Krok by mělo zájem zaštítit vznik dobrovolnického centra, 

budou jednat s CPR Kyjov, o.p.s.      

 

- I. OPP pro děti a mládež do 26 let, rodinu fungující a rodinu 

v problémech a osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

• Priorita 2 - Podpora aktivit zaměřených na funkčnost rodiny, 

opatření 2.1: 

– ředitelka CSS, p.o. města Kyjova informovala o tom, že budou 

realizátorem tohoto opatření (případové konference)  

• Priorita 4 - Pomoc osobám v krizi, opatření 4.2: 

– vedoucí oddělení sociální péče informoval o narůstajícím 

problému s bydlením osob v krizi, ÚP (Ubytovny jsou přeplněny 

a standardní bydlení chybí. Diskuze ohledně využití objektu 

Města Kyjov na ulici Riegrova. Z diskuze vyplynulo, že Sociálně 

zdravotní komise by měla definovat cílovou skupinu pro sociální 

bydlení a dle toho by se mohl dál hledat grant na projekt.) – 

změny při schvalování dávek (doplatek a příspěvek na bydlení) 

– bude řešeno využití objektu na ulici Jungmannova (bývalý ÚP)  

  

- II. OPP pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

• Priorita 5 - Vznik a rozvoj sociálních služeb pro osoby s 

tělesným a jiným zdravotním postižením, opatření 5.2: 



– ředitelka CSS, p.o. města Kyjova sdělila, že CSS zvažuje 

realizaci sociálně terapeutických dílen; Domov Horizont, p.o. má 

v plánu realizovat sociálně terapeutické dílny pro lidi s 

mentálním postižením (nejen pro klienty DH), V roce 2014 

budou připravovat podmínky pro poskytování této služby 

(hledání vhodných prostor, příprava dokumentace); Sociálně – 

psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. hledá možnosti – tj. ST dílny 

nebo chráněné dílny, případně zvažuje zřízení sociální firmy pro 

osoby s duševním onemocněním; proběhla diskuze nad cílovou 

skupinou pro ST dílny. 

 

- III. OPP pro osoby s duševním onemocněním a s mentálním 

postižením 

• MUDr. J. Kliment – Deklarace o spolupráci nefunguje; města Kyjov, 

Hodonín a Veselí nad Moravou by se měla vyjádřit, které projekty 

hodlají podpořit a proč nefunguje dohodnutá deklarace o spolupráci. 

• Domov Horizont plánuje od 1. 1. 2015 registrovat sociální službu 

chráněné bydlení (tzn. pronajaté byty by fungovaly jako chráněné 

bydlení). 

 

4. Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na r. 2014 

• koordinátorka informovala o tom, že AP na rok 2014 bude dne 2. 12. 2013 

schvalovat RM Kyjova a dne 16. 12. 2013 ZM Kyjova 

 

5. Příští setkání proběhne v úterý 3. 12. 2013 od 15:30 v zasedací místnosti RM 

Kyjova. 

 

 

Příloha: Souhrnná zpráva z monitoringu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Kyjovsku na rok 2013 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná   


