
     

 

 
Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

1/2014 
                   Datum: 7. 1. 2014 

  
Místo setkání: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. (CSpS) 
Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Ředitel Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o., Ing. Jan Letocha, přivítal všechny přítomné 

v nové přístavbě CSpS, představil služby, které CSpS v současné době nabízí a seznámil 

s průběhem realizace přístavby. 

2. Koordinátorka KPSS přivítala členy Koordinační – řídící skupiny (KS-ŘS) a hosta, vedoucí 

Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Kyjov, PaedDr. Ilonu Slaninovou, a poděkovala 

Ing. Letochovi za připravenou prezentaci a pozvání do CSpS. Dále přítomné stručně 

seznámila s výstupy aktivit realizovaných v rámci komunitního plánování koncem roku 2013: 

a. Akční plán rozvoje sociálních služeb na r. 2014 – 16. 12. 2013 schválen 

Zastupitelstvem města Kyjova; v březnu proběhne první monitoring za období 9/2013 

– 2/2014; v tištěné podobě jej všichni členové KS-ŘS obdrží na příštím setkání, jinak 

ke stažení na www.pomocobcanu.kyjovsko.cz (dokumenty ke stažení) 

a www.mestokyjov.cz (v sekci Komunitní plánování). 

b. Úkol z listopadového setkání KS-ŘS k opatření 4.2 II. oblasti podpory a péče 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 - Zajištění 

možnosti bydlení nebo přechodného ubytování osobám v nepříznivé sociální 

situaci – informovat Sociální a zdravotní komisi Rady města Kyjova o narůstajícím 

problému s bydlením osob s nízkými příjmy/ v sociální tísni (ubytovny jsou přeplněny 

a standardní bydlení chybí) a požádat komisi o vyjádření pro jakou cílovou skupinu 

by mělo být tzv. sociální bydlení zajištěno a v návaznosti na to utvořit projekt 

a hledat vhodný grant. Koordinátorka KPSS společně s vedoucím Oddělení sociální 

péče, Mgr. J. Řihánkem, informace na jednání sociální a zdravotní komise předali, 

přičemž členové komise cílovou skupinu stanovili takto: nízkopříjmové rodiny s dětmi 

(nemusí se jednat o úplnou rodinu).  

MUDr. P. Hudeček – předal informaci na jednání Rady města Kyjova, ta zadala úkol 

Odboru rozvoje města vyhledat dotační titul pro projekt tzv. sociálního bydlení 



(vytipovány byly 3 objekty, jako nejvhodnější se jeví varianta vybudování sociálních 

bytů na ul. Riegrova, předpokládaný počet bytů je 8). 

PaedDr. I.Slaninová – město Kyjov má vyčerpanou podporu „de minimis“, v současné 

době by nemohlo být žadatelem o dotaci, jednou z možností je zažádat o dotaci 

prostřednictvím příspěvkové organizace města (Centrum sociálních služeb Kyjov). 

3. Předběžný harmonogram KPSS na rok 2014 

• Leden - únor 2014  

� koordinátorka KPSS vypracuje materiál pro Radu města Kyjova – míra naplnění priorit 

2. komunitního plánu, aktuální informace z KPSS, plánované aktivity a zpráva 

o ukončení projektu „Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, II. etapa“ 

� koordinátorka KPSS na poradě starostů ORP Kyjov bude informovat o plánované 

konferenci pro starosty obcí Kyjovska 

• Leden – březen 2014 

� příprava na konferenci pro starosty a představitele obcí Kyjovska 

• Březen 2014 

� monitoring Akčního plánu za období 09/2013 – 02/2014 

• Březen – duben 2014 

� zpracována Zpráva o ukončení projektu „Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, 

II. etapa“ 

• Duben 2014 

� setkání koordinátorů a zástupců ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou 

(koordinátoři, vedoucí soc. odborů, starostové/místostarostové, radní) - viz Deklarace 

o spolupráci 

• Duben – červen 2014 

� příprava a předání podkladů do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji na rok 2015 

• Duben 2014 

� konference pro starosty a představitele obcí Kyjovska 

• Září 2014  

� monitoring Akčního plánu za období 03/2014 – 08/2014 

• Říjen – listopad 2014 

� tvorba Akčního plánu na rok 2015 

• Listopad – prosinec 2014 

� zahájení tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na další 

období 

• Prosinec 2014 



� schválení AP RSS na Kyjovsku na rok 2015 v RM a ZM Kyjova  

 

4. Projednání možného průběhu konference pro starosty a další zástupce obcí 

Kyjovska (viz Systémová priorita A - Podpora a rozvoj sociálních a navazujících služeb 

v rámci procesu komunitního plánování s důrazem na spolupráci a financování) 

Hlavním cílem konference bude zapojit zadavatele obcí Kyjovska do financování 

sociálních služeb na Kyjovsku (motivovat je) a informovat je o aktuální situaci 

v oblasti poskytování sociálních služeb.   

Navrhovaný průběh konference: 

• Termín: úterý 29. 4. 2014  

• Místo konání: Dům kultury Kyjov 

• Čas: 9:00 hodin – prezence, 9:30 hodin – oficiální zahájení konference (zahájí starosta, 

příp. místostarosta města Kyjova), 11:30 hodin – ukončení konference, před ukončením 

diskuse (konference by se měli zúčastnit také zástupci poskytovatelů sociálních 

a navazujících služeb) 

• Návrh programu: 

- seznámení starostů a dalších zástupců obcí Kyjovska s aktuální situací v sociálních 

službách (legislativa, role obcí a krajů, další rozvoj služeb v návaznosti na strategii 

JmK, možné negativní důsledky pro občany v případě, že se do budoucna obce 

nebudou chtít podílet na zajištění služeb…), role KPSS v celé problematice 

- odkaz na údaje z Analýz potřeb zadavatelů Kyjovska z roku 2012 (zástupci obcí 

z větší části vyjádřili ochotu podílet se na financování sociálních služeb) 

- odkaz na údaje získané od obcí za rok 2013 (do konce února by mělo proběhnout 

nové dotazníkové šetření – pouze vybrané otázky vztahující se k financování 

sociálních služeb) 

- prezentace dat vybranými poskytovateli sociálních služeb (počty uživatelů 

z jednotlivých obcí/poskytnuté příspěvky od obcí/apod. – projednat s poskytovateli, 

jaká data mohou poskytnout) 

- příklady dobré praxe  

MUDr. J. Kliment - mají dobrou zkušenost s přístupem k zajištění a financování 

sociálních služeb s obcemi Ratíškovice, Lužice a Vracov  

O.s. Krok + Charita Kyjov - občanské poradny zajíždějí se službami do obcí Kyjovska 

(Bzenec, Vracov, Svatobořice-Mistřín) 

- hosté: Mgr. Martina Blešová (koordinátorka KPSS JmK), Mgr. Martin Petřík 

(vedoucí Odboru sociálních věcí KrÚ JmK), Mgr. Marek Šlapal (radní JmK, ČSSD, 



pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti 

odboru sociálních věcí vyjma záležitostí rodinné politiky) 

 

Během ledna/února by měli být starostové obcí Kyjovska informováni o plánované konferenci, 

jejím smyslu a také důležitosti. Do konce února by mělo proběhnout dotazníkové šetření -

v dotaznících by měli mít starostové možnost vyjádřit se k tématům, která by na konferenci 

mohla zaznít a jaký preferují čas konference (odpolední x dopolední hodiny). Dotazníky rozeslat 

poštou starostou města Kyjova, adresovat přímo „k rukám pana starosty/paní starostky“. 

V pozvánce by mohlo být uvedeno, že je vítána účast alespoň 2 zástupců obce.  

 

5. Po ukončení jednání pozval Ing. Letocha zájemce na prohlídku nové přístavby Centra služeb 

pro seniory Kyjov, p.o.  

 

6. Příští setkání: výjimečně 6. 2. 2014 v 15:30, zasedací místnost Rady města Kyjova. 

Pravidelná setkání Koordinační – řídící skupiny se budou konat v roce 2014 opět první úterky 

v měsíci od 15:30 hod. 

 

Příloha: Harmonogram KPSS na r. 2014 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


