
     

 

 

I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 6/2013 

                   Datum: 02. 12. 2013 

Místo setkání: zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS a členů pracovní skupiny 

 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na r. 2014/ Souhrnná hodnotící 

zpráva AP na rok 2013 – 2. 12. 2013 předložen ke schválení RM Kyjova, 

16. 12. 2013 ZM Kyjova. 

 Priorita C (Podpora bezbariérovosti): V r. 2014 je v plánu pořízení nové plošiny  

v městské knihovně a výtahu v ZŠ J. A. Komenského. 

 Dobrovolnictví – Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. z kapacitních důvodů není schopno 

tuto prioritu realizovat; přechází pod o.s. Krok (bude ještě řešeno). 

 Dotace JmK – hodnocení sociálních služeb dle nové metodiky (ORP zasílají na kraj 

vyjádření k sociálním službám – kritérium PROVÁZANOST A SPOLUPRÁCE) 

 V úterý, 3. 12. 2013 proběhne zasedání Sociální a zdravotní komise RM Kyjova, kde 

bude řešena také problematika „sociálních bytů“, především, pro jakou cílovou 

skupinu by měly být byty vybudovány – z jednání Koordinační - řídící skupiny KPSS 

(KS-ŘS) vyplynulo, že je důležité specifikovat cílovou skupinu, které bude „sociální 

bydlení“ určeno. Měl by být brán zřetel také na zachování rodiny jako celku (viz 

zřízení bytů pro matky s dětmi v tísni, ale bez otce. Následkem toho se z rodiny, 

která je úplná, stane záměrně rodina neúplná).  

 

Se změnou posuzování nároku na dávky pro osoby v hmotné nouzi ze strany Úřadu 

práce (odebírání či snižování dávek osobám, které mají trvalé bydliště na obci, ale 

„někde“ přebývají – u známých apod.) jsou sociálně slabší spoluobčané ještě více 

ohroženi sociálním vyloučením a jejich situace vyžaduje intenzivnější práci ze strany 

sociálních pracovníků. Některým problémům by bylo možné předejít osvětou. Návrh: 

utvořit ve spolupráci se sociálními pracovníky MěÚ Kyjov srozumitelný materiál o 

problematice (info jak pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – trvalé bydliště, na 

co mají nárok, za jakých podmínek, tak např. pro potenciální pronajímatele). 

Koordinátorka KPSS navrhne vedoucímu Oddělení sociální péče MěÚ Kyjov.  



   

2. Zapojení obcí Kyjovska do KPSS, zejména do realizační fáze (viz spolufinancování 

projektů) – ze setkání KS-ŘS vyplynulo, že by bylo přínosné uspořádat např. konferenci 

v roce 2014 (jaro, léto) pro zástupce obcí Kyjovska – hlavním cílem je informovat zástupce 

obcí o nutnosti spolupodílení se na financování sociálních služeb. 

 Poskytovatelé by si mohli připravit statistiky, kolik klientů z konkrétních obcí mají, 

příp. kolik jim daná obec již přispívá. 

     

3. Plán a návrhy na setkávání pro rok 2014 

 Balintovské skupiny - Jednotliví účastníci přinášejí do Balintovské skupiny své 

vlastní problémové příklady z praxe, které jsou podrobeny skupinovému 

posouzení – návrh na tyto skupiny vzešel od pracovnic Agentury pro občany, 

skupiny by byly realizovány cca 1x za 6-8 týdnů, byl by přizván odborník na 

danou problematiku. 

 

4. Připomínky a návrhy na změny webových stránek KPSS -  

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz  

 M. Jakubčíková – webové stránky jsou přehledné, informací je dostatek 

 M. Chovancová – z webových stránek KPSS chodí na email organizace 

„klikyháky“, zřejmě místo dotazu z veřejnosti. Koordinátorka KPSS požádá 

správce webu o nápravu, ale nejprve si poskytovatelé, otestují zaslání e-mailu 

z webu KPSS Kyjovska. 

 

5. Projekt "Děti dětem" – koordinátorku oslovila paní Šebestová s dotazem, zda by bylo 

možné uspořádat sbírku hraček pro děti např. z dětských domovů (děti z místních školek by 

mohly darovat jednu ze svých hraček - podpora solidarity u malých dětí), proběhla diskuse 

v rámci pracovní skupiny, komu by se balíčky poté mohly nabídnout. Koordinátorka KPSS 

oslovila zástupce Omegy – druhý týden v prosinci povezou hračky atd. do Prahy – bylo by 

možno vybrané hračky ze školek k zásilce přidat – koordinátorka předala kontakty a 

potřebné informace pí. Šebestové. Členové PS nemají konkrétní návrhy na „vhodnější 

příjemce“ hraček.  

 

6. Vedoucí PS se dotázala na aktuality od členů PS: 

 Sociálně – psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. – proběhlo oslovování starostů obcí 

Kyjovska, byl uspořádán benefiční adventní koncert. 

 NZDM Wu-Wej – probíhá 2. kolo výběrového řízení na pracovní místo za MD. 

 Charita Kyjov – v současné době je testována pracovní verze nového informačního 

systému v rámci Arcidiecézi Olomouc.  

 Ö.s. Krok – stále je aktuální nabídka pracovního místa 

- novou vedoucí Agentury pro občany bude Martina Chovancová, na místo 

sociální pracovnice za Z. Hrbotickou (odchází na MD) nastoupí Iveta 

Trojanová 



 M. Jakubčíková – osvěta v problematice interrupce – toto téma je prozatím tabu – 

vedoucí PS oslovila Soc. – psych. centrum Fénix, o.p.s. – vznik podpůrné skupiny. 

Aktuálně je potřeba zjistit zájem o toto téma ze strany veřejnosti.  

 

7. Příští setkání se bude konat v pondělí 3. 2. 2014 v 15:00 hod. v Sociálně – 

psychiatrickém centru Fénix, o.p.s. 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná 


