I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2014
Datum: 29. 10. 2014
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
Harmonogram práce na SPRSS 2016-2017 – březen 2015 – květen 2015 příprava, sběr a
analýza podkladů, červen 2015 – srpen 2015 zpracování návrhu SPRSS, poslední dekáda srpna
2015 finální návrh, září 2015 připomínkovací řízení, říjen 2015 vypořádání připomínek,
zpracování finální verze, listopad 2015 – prosinec 2015 schválení SPRSS v RM a ZM.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku musí být v souladu se SPRSS JmK!
Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2015 bude schválen v prosinci 2014.
Doposud není odsouhlasena Minimální síť služeb sociální prevence všemi obcemi ORP,
bude řešeno po zasedání povolebního ZM. Následně budou kontaktovány obce, od nichž jsme
doposud neobdrželi výpis o schválení systému spolufinancování. Kyjovem byl systém
spolufinancování schválen 15. září 2014.
2. Novinky od členů I. PS
Krok o. s., zahájilo činnost Dobrovolnického centra. Proběhl průzkum mezi poskytovateli soc.
služeb, kteří by měli zájem o působení dobrovolníků ve své organizaci. Dobrovolníky centra jsou
studenti, nezaměstnaní ve věkové hranici 50 let a výše, ale také bývalý klienti TK Krok.
Doposud byla sjednána spolupráce s Domovem Horizont, p. o. a Centrem sociálních služeb, p.
o. Kontaktním pracovníkem dobrovolnického centra je paní Petra Hradilová (tel.: 518 616 801,
mobil: 776 161 649).
Mgr. Galan – nárůst počtu klientů, delegovaných spolupracujícími organizacemi. Služby Fénixu
o. p. s. jsou však placené, a tak na ně někteří z potenciálních klientů finančně nedosáhnou, což
nabádá k diskuzi o potřebě reorganizace soc. poradenství pro rodiny s problémy.
Centrum služeb Kyjov, p. o., - SAS pro rodiny s dětmi pořádají pravidelné besedy
s psychologem
Termín příštího setkání: 5. 2. 2015
Zapsala: Adéla Svobodová

