
 

 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2016 

                   Datum: 25. 5. 2016 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS  

 Financování sociálních služeb v JmK v r. 2017 – aktualizována Pravidla řízení o přiznání 

finanční podpory JmK v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (téměř všechny 

připomínky k novým Pravidlům byly ze strany JmK zamítnuty). Jihomoravskému kraji plošně 

klesne spoluúčast na financování všech druhů sociálních služeb cca o 1%, naopak více 

přispěje v r. 2017 svým příspěvkovým organizacím; jinak by ve srovnání s r. 2016 nemělo 

dojít k větším změnám. 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2017 – v „síti“ zůstávají všechny stávající 

sociální služby + 1 nová (sociální rehabilitace pro duševně nemocné). Dne 6. 6. 2016 bude 

návrh Minimální sítě předložen Radě města Kyjova ke schválení.  

 Preventivní programy na Kyjovsku – do konce května by měla být k dispozici aktualizovaná 

brožura s nabídkou preventivních programů na Kyjovsku. V této souvislosti plánuje město 

Kyjov uspořádat v srpnu 2016 setkání realizátorů preventivních programů s metodiky 

prevence (seznámení s rozšířenou nabídkou preventivních programů). 

 Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska – počátkem r. 2017 je v plánu jeho 

aktualizované vydání. Žádáme všechny poskytovatele sociálních a návazných služeb, 

aby postupně údaje za své služby zkontrolovali a nejpozději během podzimu dodali 

koordinátorce KPSS aktuální data.  

 

2. Projednání potřebnosti Komunitního centra (KC) v Kyjově 

 Jde o úkol vyplývající ze setkání všech skupin KPSS Kyjovska (10. 5. 2016), kde byla 

představena vize Komunitního centra v Kyjově (město Kyjov je ochotno zřídit KC a finančně 

jej podporovat v případě, že se projekt ukáže jako potřebný; prostředky na 

vybudování/dočasný provoz KC lze získat prostřednictvím Kyjovského Slovácka v pohybu, 

z.s.). Výstupy z jednání I. – III. PS budou projednány v Koordinanční – řídící skupině KPSS 

Kyjovska a ta následně předá své stanovisko k projektu KC Radě města Kyjova.  

 Přítomní členové II. PS se shodli, že mají pro svoji činnost již zajištěné prostory a KC by 

tedy spíše nevyužívali. Doporučili oslovit veřejnost, jestli by ta měla zájem o využití KC. 

 Největší obavy vyvstaly z toho, zdali financování KC neohrozí financování stávajících 

sociálních a návazných služeb na Kyjovsku a jaká je udržitelnost po skončení projektu. 

Členové se shodli, že je potřeba doplnit stávající informace. 

 



 

3. Různé 

 Členům bylo oznámeno, že na další jednání se dostaví vedoucí ORM pan Roman Pekárek,  

se kterým se projednají podněty ke zlepšení bariér ve Městě Kyjově. 

 Členové vytipovali nejpotřebnější místo ke zřízení indukčního poslechu a tím se stalo 

Městské kulturní středisko Kyjov, p. o. Z toho vznikl úkol pro vedoucí II. pracovní skupiny, 

zjistit do 3. 6. 2016 rozměry sálu MKS Kyjov a odeslat je Mgr. Martě Kadlecové. 

 

4. Termín příštího setkání: st. 29. 6. 2016 od 14:00.  

 

 

Zapsala: Margita Procházková, BA 


