
     
 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 
                

                      ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                                 Číslo zápisu: 6/2013 
                   Datum: 20. 11. 2013 

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

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Vedoucí II. pracovní skupiny představila novou členku pracovní skupiny, Mgr. 

Dagmar Lukešovou (sociální pracovnice Pečovatelské služby Vracov)  

2. Informace od členů PS  

Karla Zbořilová 

� Od začátku roku 2014 bude obsazena pozice regionálního konzultanta NIPI 

(pro oblast Hodonínska, Veselska a Kyjovska) – konzultace při kolaudacích 

apod. Koordinátorka KPSS navrhla sjednat schůzku II. PS na březen 2014, kde 

by byl pozván tento konzultant společně s vedoucím Odboru rozvoje města 

Kyjova a prioritně se řešilo téma „bariéry“. Do té doby žádá koordinátorka 

KPSS všechny členy PS o spolupráci při mapování bariér prioritně 

v Kyjově (nájezdy, přechody, …), je nutné předložit městu konkrétní 

podněty na zlepšení. 

� Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Hodonín – snaha o 

rozšíření služby odborného sociálního poradenství na Hodonínsko (po zrušení 

pobočky Národní rady osob se zdravotním postižením v Hodoníně není tato 

oblast poradenskými službami pokryta). Rozšíření je však v rozporu se 

strategií JmK v oblasti rozvoje sociálních služeb (nepodpora odborného 

sociálního poradenství). 

3. Akční plán (AP) rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2014/ 

Souhrnná hodnotící zpráva AP na rok 2013 

� Nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

� AP na rok 2014 bude 2. 12. 2013 předložen ke schválení Radě města Kyjova a 

16. 12. 2013 Zastupitelstvu města Kyjova. 



� Koordinátorka KPSS žádá realizátory jednotlivých opatření AP, aby při 

monitoringu priorit a opatření uváděli podrobnější komentář (ne pouze 

splněno/nesplněno), Souhrnná hodnotící zpráva bude předkládána také vedení 

města a Radě města Kyjova – je dobré touto cestou ukázat, co se v oblasti 

sociálních služeb děje, co se daří, nebo naopak poukázat na slabá místa… 

4. Informace od koordinátorky KPSS 

� Priorita C (Podpora bezbariérovosti): v roce 2014 se bude pořizovat nová 

plošina do Městské knihovny Kyjov a výtah do ZŠ J. A. Komenského Kyjov. 

� Od ledna 2014 realizace navazujícího projektu JmK „Podpora plánování rozvoje 

sociálních služeb v JmK III“, jehož součástí bude „síťování“ na okresní úrovni, 

prioritou v r. 2014 bude tvorba „minimální sítě“ služeb prevence v JmK/daném 

okrese.  

5. Příští setkání se bude konat ve středu 5. 2. 2014 od 15:00, místo bude 

upřesněno.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 

 


