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I. pracovní skupina – děti, mládež, rodina, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením 

        
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
2/2021 

 
                   Datum: 21. 6. 2021 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Setkání proběhlo dle aktuálních platných vládních nařízení. 

 

 Informace od koordinátorky: 

1. Proběhne aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska. 

Diskuze ohledně nastíněných možností – zachovat původní Adresář x zpracovat brožury dle nepříznivé 

sociální situace pro Kyjovsko viz www.hodonin.eu/publikace-ke-stazeni/ds-50707. Členové se vyslovili pro 

druhou možnost, zpracovat brožury pro Kyjovsko. Pokud se budou zpracovávat, bude nutná spolupráce 

všech poskytovatelů sociálních služeb. V budoucnu je možnost sjednotit podobu adresářů Hodonínsko – 

Kyjovsko – Veselsko. 

Co se týče on-line adresáře, je důležité, aby poskytovatelé kontrolovali průběžně aktuálnost na 

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar. Změny v on-line adresáři směřovat koordinátorce, či Věrce 

Lungové. Taktéž plánované akce je možno vyvěsit na výše uvedený web. 

 

2. Plánování veletrhu sociálních a návazných služeb (poslední veletrh proběhl v roce 2018). 

14. 9. 2021, 9:30-16:00, Masarykovo náměstí – před radnicí. 

Možná spolupráce s pí. Hollerovou, která by mohla veletrh moderovat, včetně představení jednotlivých 

služeb. Služby poskytnou předem základní informace.  

Diskuze ohledně programu (zážitkový – tj vyzkoušení pomůcek, měření tlaku, canisterapie apod.), včetně  

doprovodného programu – v plánu je oslovit Domov Horizont a pěveckou skupinu Pastelky (SONS Kyjov). 

Členové první pracovní skupiny navrhli dále výrobu placek, tvoření (malování na látkové tašky například), 

balónky atd. (cenové kalkulace směřovat ke koordinátorce). 

V případě velmi nepříznivého počasí (trvalý déšť) se akce konat nebude. 

 

3. 2. 8. - 9. 8. bude aktualizována Základní síť soc. služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021. 

Jde pouze o drobné změny např. změny kontaktů, snížení kapacit apod. 

 

4. Probíhá 1. etapa metodických návštěv sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

Části návštěv se účastní také koordinátorka jako extrenista. Návštěvy jsou rozděleny do 6 etap.  

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/adresar


                                                                                                                                                      

Plánování sociálních služeb na Kyjovsku 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015135 

 

Od září začnou probíhat také v preventivních službách. 

Přihlášení bylo pro služby dobrovolné. Cílem je vyjasnění si požadavků ze strany Jihomoravského kraje (na 

tyto návštěvy budou navazovat kontroly všech služeb, a to pravděpodobně od roku 2023). Služby se musí 

zaměřit především na to, aby byla zřetelná nepříznivá sociální situace klienta.  

 

5. Dotaz a diskuze ohledně komerčních dovážkových služeb (např. Rohlík). 

Funguje na Kyjovsku nějaká dovážková služba, eventuálně za jakých podmínek. Rohlík funguje, ale je nutná 

objednávka přes internet, zboží je limitované a je stanovena minimální cena. 

 

6. Jihomoravský kraj vydává dodatek č. 3 k Pravidlům financování sociálních služeb v JMK pro 

léta 2021 – 2022. 

Většina normativů se zvýšila. Výše dotací na rok 2022 a možné navýšení ze strany města Kyjova se bude 

řešit v následujících měsících.  

 

7. V II. pracovní skupině proběhla diskuze ohledně poskytování neregistrovaných služeb. 

Následná diskuze i v I. pracovní skupině. 

Koordinátorka sdělila, že podněty k neregistrovaným službám mají být směřovány ke Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje.  

 

8. Koordinátorka předala informace od Bc. Šrahůlkové o nově působící organizaci v Kyjově. 

Společnost Global Partner Péče, z.ú. byla založena v roce 2021 a je součástí mezinárodního koncernu 

Vienna Insurance Group. V rámci celorepublikového projektu budou po České republice zakládány pobočky. 

Jako první v Jihomoravském kraji bude založena pobočka v Kyjově (následně v Bučovicích). 

Od 1. 8. 2021 by měly být v Kyjově registrovány služby: pečovatelská služba, terénní odlehčovací služba a 

odborné sociální poradenství. Celkový úvazek pro tyto 3 služby je 3,5 úvazku. Služby budou financovány 

výše uvedeným koncernem. Case manager (průvodce péčí) pro tuto oblast je momentálně Bc. Šrahůlková. 

Více o projektu na www.gp.cz. 

 

9. Koordinátorka předala informace z Educante, z. ú. 

V plánu jsou kurzy pro dobrovolníky „Dobrovolník kvalifikovaný pro domácí péči“ (4 x 2 hodiny). Jde o 

tendenci pomoci samotným dobrovolníkům, aby se zorientovali v této problematice, a potažmo také 

sociálním službám, které s dobrovolníky spolupracují (tj. jejich proškolení, „prověření“ pro sociální oblast). 

Příprava konference na téma dobrovolnictví, která proběhne 30. 9. 2021. 

Zažít Kyjov jinak, 4. ročník proběhne v sobotu 18. 9. 2021. Pozvání na tuto akci a apel na zapojení se. 

 

 Aktuální informace od členů pracovní skupiny: 

Proběhla diskuze k období pandemie COVID-19 a provozu sociálních služeb. 

 

http://www.gp.cz/
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Charita Kyjov, Kontaktní centrum - Bc. Švábová: 

Po celou dobu pandemie Covid-19 fungovali. Probíhalo i on-line poradenství a poradenství po telefonu. 

Nyní mají možnost klienti osprchovat se, vyprat si, vzít si s sebou polévku. Sdružování v prostorech je stále 

omezeno. 

Zvýšený zájem o testování na detekci drog. Ve zvýšené míře snaha o propagování testů na HIV. 

Více je poskytováno poradenství pro rodiče - řeší se výchovné problémy, experimentování s návykovými 

látkami. 

Ve vyšší míře je využíváno adiktologické poradenství (které je zdarma). 

V lednu 2021 měli mít certifikaci, bylo však posunuto cca o rok. 

Velmi chybí další kancelář (vedoucí má společnou s dvěma dalšími pracovníky). 

 

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. - p. Šváb, info předala Bc. Švábová: 

Nyní má v Kyjově úvazek pouze 0,2 v Centru pro rodinu, o.p.s. Dále je zaměstnán v organizaci Creedo ve 

Zlíně - navazuje spolupráci i na region Kyjovska. 

 

Centrum sociálních služeb Kyjov, SAS pro rodiny s dětmi a azylový dům - Mgr. Kožíková,  

Mgr. Čáslavová, Mgr. Bc. Obrová, DiS.: 

V době pandemie Covid-19 SAS působila především v on-line prostředí a přesunuli se také do venkovních 

prostor. Rozsah služeb zůstal. Vzrostla zadluženost rodin, ale ne nijak zásadně. 

Nyní se  vrací SAS do terénu. Řeší se reparáty, přípravy prvňáčků a také výchovné problémy. 

Azylový dům měl loni stabilně 7 klientek a fungoval bez omezení. Klientkám se s pomocí služby podařila 

vyřešit jejich tíživá sociální situace a podařilo se zajistit bydlení. V azylovém domě je trvale plně obsazená 

kapacita, pokud uživatelka odejde, ihned se místo zaplní.  

 

Charita Kyjov, Klub Bárka - Mgr. Hradilová: 

V době pandemie Covid-19 zavřeni nebyli. Pomáhali také s on-line výukou.  

Probíhá jednání pro rozšíření o terénní službu. Zástupci města (místostarosta, radní, vedoucí odboru 

sociálních věcí, koordinátorka KPSS, kurátorka pro děti a mládež), vedoucí sociální služby Mgr. Hradilová a 

R. Voříšek z Podaných rukou se sešli v prostorách NZDM Bárka, kde řešili možnosti zabezpečení 

„problémové“ mládeže, která se schází na určitých místech v Kyjově (park, autobusové nádraží apod.).  

 

Město Kyjov - Mgr. Kolaříková: 

V době pandemie Covid-19 probíhaly kontroly na ubytovnách za asistence Městské policie (dodržování 

vládních opatření, nařízená karanténa apod.).  

Sociální pracovníci se střídali v kanceláři, ti, kteří byli na home office fungovali na telefonu. Poskytovali 

sociální poradenství a pomáhali klientům, co se týče záležitostí např. pro Úřad práce ČR (ten byl uzavřen a 

sociální pracovníci fungovali jako prostředníci). V případě, že byl některý z klientů pozitivní na covid-19, byly 

zajištěny prostory budovy bývalého internátu zdravotní školy, kam za ním pravidelně po dobu karantény či 
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izolace sociální pracovníci MěÚ docházeli, ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Kyjov zajišťovali stravu 

apod. 

V návaznosti na informace z azylového domu - některé klientky přechází z azylového domu do sociálního 

bydlení. 

 

Termín příštího setkání: podzim 2021, bude upřesněno 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 


