I. pracovní skupina – děti, mládež, rodina, osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním
vyloučením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2019
Datum: 26. 6. 2019
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska:
a) Z Jihomoravského kraje
o

Od 29. 7. do 9. 8. 2019 bude probíhat aktualizace krajské sítě sociálních služeb (nelze
již navyšovat úvazky).

o

Byl zveřejněn Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020
včetně vypořádaných připomínek (viz webové stránky Jihomoravského kraje).

o

V r. 2020 tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
na období 2021 – 2023 (počátkem r. 2020 proběhne sběr podkladů od obcí s rozšířenou
působností).

o

V dubnu

2019

vydal

Jihomoravský

kraj

stanovisko

k jedné

z činností

sociálně-

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) – asistovaný kontakt a předávání již není
možné v rámci SAS realizovat.
o

V brzké době vznikne v rámci Krajského úřadu Jihomoravského kraje nové Kontrolní
oddělení sociálních služeb.

b) Z obce s rozšířenou působností Hodonín
o

Webový katalog www.socialnisluzby-hodonin.cz – tabulku k vyplnění údajů rozešle
poskytovatelům koordinátorka KPSS Kyjovska nebo vedoucí I. pracovní skupiny.
Po zprovoznění katalogu obdrží každý poskytovatel přihlašovací údaje – aktualizace
bude ve vlastní režii.

o

Zpětnou vazbu na proběhlé kurzy zaslat koordinátorce KPSS Kyjovska (dobré ohlasy
na kurz týkající se kontroly, efektivity a výkonnosti v sociálních službách – pan Veselka).

o

Okresní katalog sociálních služeb – k dispozici u koordinátorky KPSS Kyjovska.

o

Pozvánka na setkání se zástupci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, městských
úřadů v okrese Hodonín a poskytovatelů sociálních služeb působících v okrese Hodonín –
25. 9. 2019, Hodonín.

c) Aktivity v roce 2019 pro jednotlivé cílové skupiny KPSS Kyjovska
o

Akce pro seniory a zdravotně postižené – 30. 9. - 4. 10. 2019 – týden sociálních
služeb. Bude zahrnovat dny otevřených dveří + 1. 10. 2019 konference k tématu
historie a vývoji sociálních služeb – koordinátorka pozvala Mgr. Kolářovou (přislíbila

účast), Mgr. Kubalčíkovou (také přislíbila účast), poskytovatelé služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením Kyjovska. Zaměření zejm. na odbornou veřejnost
a školy. Čtvrtek 3. 10. 2019 – den otevřených dveří v Centru služeb pro seniory
v Kyjově.
o

Den pro rodinu 2019 - velké poděkování všem, kteří se podíleli na jeho zdárném
průběhu! Další se uskuteční 17. 5. 2020.

d) Dokončuje se projekt na komunitní plánování sociálních služeb na Kyjovsku (výzva č. 106) –
do konce července se podávají žádosti o dotace z Operačního programu zaměstnanost
na tvorbu Střednědobých plánů. Aktivity - spolupráce se starosty obcí Kyjovska (kulaté stoly),
s ORP Hodonín a Veselí nad Moravou, tvorba Střednědobého plánu, zajištění procesu plánování
– setkávání pracovních skupin, informovanost - aktualizace Adresáře, Veletrh sociálních služeb,
konference.
e) Výzva č. 98 – možnost podat ještě jeden projekt (do konce července) – byl by zaměřen
na vzdělávání + podporu pečujících + vytvoření brožur dle Hodonína. Koordinátorka KPSS
rozešle členům pracovních skupin dotazníky týkající se možných témat vzdělávacích kurzů –
vyplněné zaslat zpět nejpozději do 6. 7. 2019.
f) Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
do r. 2020“ za rok 2018 a Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 - přílohou zápisu.
g) Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizace průběžně + info o akcích
vedoucí I. pracovní skupiny.
h) Koordinátorka KPSS bude od 8. 7. do 17. 7. 2019 a poslední týden v srpnu čerpat dovolenou.
Aktuální informace od členů pracovní skupiny
Mgr. E. Kostihová – od nového školního roku nastoupí jako metodik prevence na ZŠ a MŠ
Dr. Joklíka v Kyjově; podnět: „preventivní programy on-line“ (prevence formou interaktivních her),
nebo krátká videa jako např. na www.hlasydeti.cz. Zrealizovat v přípravném týdnu setkání školních
metodiků prevence a poskytovatelů preventivních programů?
SAS pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Kyjov – od září 2019 změna na pozicích sociálních
pracovnic.
Denisa Šmehlíková, DiS. – od června 2019 nová vedoucí Občanské poradny Charity Kyjov.
Mgr. M. Chovancová – Krok Kyjov, z.ú. podal investiční projekt na podporu Programu následné
péče, čeká se na rozhodnutí. Preventivní programy - školy čerpaly intenzivněji koncem školního
roku.

Mgr. H. Kolaříková – došlo k navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti,
o které je pečováno doma.

Termín příštího setkání: předběžně 11. 9. 2019 od 15:00.

Přílohy:
1. Zpráva z

průběžného monitoringu

„Střednědobého

plánu

rozvoje

sociálních

služeb

na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018
2. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do roku 2020“

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

