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

vyloučením 

               
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
1/2020 

 
                   Datum: 22. 6. 2020  

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 Zástupkyně MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., Bc. Horňáková, představila „Dotazník pro 

poskytovatele sociálních a souvisejících služeb obyvatelům v oblasti Kyjova za rok 2020“.  

Vzhledem k dalšímu plánovacímu období budou realizovat zjišťování potřeb poskytovatelů, dotazníky 

budou distribuovány začátkem července – výstupy můžeme využít pro tvorbu SPRSS (analýza potřeb 

poskytovatelů). Členové pracovní skupiny (poskytovatelé) souhlasili s předáním svých e-mailových 

adres výše uvedené MAS. 

 

 Zjišťování potřeb ve spádových obcích bude probíhat také ve spolupráci s MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu, z.s. Výstupy dotazníkového šetření budou známy v říjnu 2020 a můžeme je rovněž 

využít pro tvorbu SPRSS (analýza potřeb zadavatelů). 

 

 Od 1. 4. 2020 je realizován dvouletý projekt Plánování sociálních služeb na Kyjovsku.  

Hlavní aktivitou je tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2023. 

Harmonogram je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Po dobu trvání projektu je asistentkou koordinátorky  

Mgr. Klára Komínková. 

 

 Informace od koordinátorky KPSS – na webových stránkách Jihomoravského kraje je schválený AP 

2021 a SPRSS 2021 – 2023 s vypořádanými připomínkami. Byla schválena Minimální síť sociálních 

služeb na Kyjovsku pro rok 2021. Dokument je přílohou č. 3. 

 

 Tvorba SWOT analýzy procesu Komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku za I. oblast 

podpory a péče (příloha č. 2 tohoto zápisu). 

 

 Aktuální informace od členů pracovní skupiny: 

Bc. Švábová, K-centrum: V době COVID-19 se zvýšilo sociální poradenství a zvýšil se počet výměny jehel.  

pí. Lopraisová, DiS., město Bzenec, sociální odbor: Na úřadě bude pouze vedoucí sociálního odboru,  

tj. jeden sociální pracovník. 

Mgr. Chovancová, Krok Kyjov, z.ú.: Informace o investičním projektu na podporu Programu následné 
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péče (tj. vybudování krizového lůžka, 6 pokojů), v září 2020 by se mělo začít stavět. Obavy, aby stavba 

neovlivňovala chod služeb v prostorách Agentury pro občany.  

V době COVID-19 se řešily s klienty především vztahy nájemce x pronajímatel a finanční pomoc.  

V současné době neběží financování programů primární prevence kyjovských škol ze strany města, školy si 

je musí hradit samy. 

8. 8. 2020 organizace slaví dvacetileté výročí. 

Bc. Hradilová, Klub Bárka: V době COVID-19 byla služba uzavřena. Posléze probíhal kontakt alespoň on-

line. U dětí/mladistvých zaregistrovali zvýšenou konzumaci alkoholu. 

Mgr. Kolaříková, město Kyjov, odbor sociálních věcí: V době COVID-19 navštěvovali pracovníci spolu 

s Městskou policií ubytovny a řešili aktuální problémy na místě. 

Mgr. Macková, CSS Kyjov, SAS pro rodiny s dětmi: V době COVID-19 byla služba uzavřena, probíhaly 

telefonické kontakty. 

Mgr. Bc. Obrová, DiS., CSS Kyjov, azylový dům: V souvislosti s COVID-19 nastaly problémové situace - 

uživatelkám byly vyplaceny peníze za duben 2020 až nyní.  

Jedna uživatelka se odstěhovala do standartního bydlení a další uživatelka se stěhovat chystá.  

Mgr. Dokoupilová, město Kyjov, kurátorka pro děti a mládež: V souvislosti s COVID-19 a dlouhodobě 

uzavřenými školami vyslovila obavy z návratu dětí do škol (září – říjen 2020). 

Bc. Novotná, město Kyjov, koordinátorka KPSS: v době COVID-19 zajistil odbor sociálních věcí dodávání 

OOP z Jihomoravského kraje pro všechny poskytovatele sociálních služeb Kyjovska.  

 

Termín příštího setkání: dle potřeby 

 

Přílohy:  

1. Harmonogram realizace projektu „Plánování sociálních služeb na Kyjovsku„ dle projektové žádosti 

2. SWOT analýza procesu Komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku za I. oblast podpory a péče 

3. Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2021 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 


