II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2019
Datum: 27. 2. 2019
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální

informace

od koordinátorky

komunitního

plánování

sociálních

služeb

Kyjovska
a) Z Jihomoravského kraje – předání informací k pravidlům pro tvorbu sítě sociálních služeb
na rok 2020 a regionálním kartám a vstupu do Základní sítě pro rok 2020 (viz příloha zápisu).
Upozornění: karty a webové stránky služeb by měly být v souladu (např. provozní doba,
apod.). Ke kontrolám služeb, které probíhají ze strany Jihomoravského kraje, si přizvávají také
koordinátory KPSS – v rámci zjišťování efektivity služeb (jde o posuzování výkonnosti).
b) Z obce s rozšířenou působností Hodonín – webový katalog www.socialnisluzby-hodonin.cz –
poskytovatelům bude vygenerováno heslo, čekat na instrukce z Hodonína; přihlašování
na vzdělávací kurzy (viz e-mail od koordinátorky komunitního plánování Kyjovska ze dne 18. 2.
2019); okresní veletrh sociálních služeb Hodonínska – 23. 5. 2019, Hodonín; konference
k financování sociálních služeb – 21. 3. 2019 v 10:00, Hodonín, pozvánky budou ještě
rozeslány.
2. Harmonogram KPSS Kyjovska na rok 2019 (viz příloha zápisu)
Dále jsou plánovány aktivity pro jednotlivé cílové skupiny:


Den pro rodinu – neděle 26. 5. 2019 (město Kyjov ve spolupráci s Centrem pro rodinu
Kyjov, o.p.s., spolupráce s dalšími organizacemi vítána).



Akce pro seniory – 30. 9. - 4. 10. 2019 – týden sociálních služeb – dny otevřených dveří +
cca 1. 10. 2019 bude konference pro veřejnost k tématu 30 let od Sametové revoluce –
historie sociálních služeb, jejich vývoj – pozveme Mgr. Kolářovou z MPSV, oslovíme
poskytovatele služeb Kyjovska. Uvítáme další podněty - koho ještě pozvat, jaké aktivity by
se mohly uskutečnit v rámci toho týdne… Nápady členů pracovní skupiny – uskutečnili by
den otevřených dveří, vytvořili by historický vývoj svojí služby, výstavu starých fotek.

3. Výzva na komunitní plánování sociálních služeb (zřejmě duben 2019) – poté schůzky
k naplánování aktivit. Předběžně: tvorba Střednědobého plánu do roku 2023, brožurky
s kontakty na služby pro jednotlivé cílové skupiny (příklad z Hodonína), spolupráce se starosty
obcí Kyjovska, aktualizace Adresáře, vzdělávání (dle potřeb poskytovatelů soc. služeb) apod.

4. Žádosti o dotace z města Kyjova – koordinátorka upozornila na to, že Žádost o dotaci
z města Kyjova musí být podána na aktuálním formuláři včetně předepsaných náležitostí.
5. Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 – zpracovávají vedoucí pracovních skupin
ve spolupráci

s poskytovateli,

možno

ještě

doplnit,

finální

verze

bude

rozeslána

až po uskutečnění jednání všech pracovních skupin (monitoring za II. pracovní skupinu přílohou
zápisu).
6. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2020“ – zpracovávají vedoucí pracovních skupin ve spolupráci
s poskytovateli, možno ještě doplnit, finální verze bude rozeslána až po uskutečnění jednání
všech pracovních skupin (přehled aktivit za II. pracovní skupinu přílohou zápisu).
7. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – aktualizace průběžně + info o akcích
Věře Lungové na e-mail verka.kozuska@seznam.cz.
8. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
Mgr. Alena Novotná - řeší personální problémy, které souvisí se zastupováním pracovníků
na neschopenkách, na dovolených, hledá se sociální pracovník.
Bc. Petra Sabáčková, DiS., - Pečovatelská služba Vracov, taktéž řeší personální problémy
se zastupováním pečovatelek v době jejich nemoci. Nabídla volná místa na akreditovaném
vzdělávacím

programu: „Specifika péče o klienty s poruchou

autistického spektra“

pro pečovatelky, který se koná dne 19. 3. 2019 v 13:00 hod. do 17:30 hod. (8 vyučovacích hodin)
v Pečovatelské službě Vracov. Kapacita je 30 lidí, zájemci se mohou přihlásit, pozvánka bude
přílohou zápisu.
Mgr. Veronika Rolencová – Charita Ždánice – od ledna 2019 došlo k navýšení úvazku, během
zimního období museli zajišťovat opravy u bouraných aut a následně zajistit jejich provoz. Chtějí
vznést dotaz na KÚ JMK Brno, že chybí nabídka vzdělávacích programů pro pečovatelky, např. co
se týká rodin s dětmi, nebo doprovod dítěte do školského zařízení, kdo je zodpovědný v případě
nějakého problému?
Koordinátorka požádala i všechny ostatní, aby své dotazy zaslali jí písemně, a ta je následně
přepošle Mgr. Aleně Novotné, na odbor sociálních věcí, na odd. sociálních služeb, KÚ JMK Brno.
Bc. Helena Špérová – došlo k navýšení o ½ úvazku, řeší problémy rodiny s dětmi a standardy.
Mgr. Dagmar Lukešová –je novou vedoucí úseku sociální práce na Centru služeb pro seniory, p.o.,
kde vznikl úplně nový tým. Nabízí po domluvě poradenství, konzultace při práci s uživateli
s mentálním postižením, PAS, s demencemi, závislostmi, s duševním onemocněním. Je psychoped.

Paní Hana Vrtková - v rámci „Dne umění nevidomých na Moravě“ připravují koncert kytaristy
Martina Rouse v Pražírně v Kyjově dne 7. 6. 2019.
Paní Karla Zbořilová - jsou součástí projektu „Práce – součást aktivního života“. Podporují lidi se
zdravotním postižením při hledání práce a zvyšování kompetencí k nalezení a udržení zaměstnání.
Do projektu nabírají klienty, a to osoby se zdravotním postižením, které jsou ve věku 50 až 64 let,
nebo které mají nízkou úroveň vzdělání. V rámci projektu nabízí klientům semináře a besedy na
praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství, zmapování pracovních
schopností a možností, bilanční a pracovní diagnostiku, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních
kurzů různého zaměření. Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových
stránkách organizace http://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/prace-soucast-aktivniho-zivota/.
Denisa Šmehlíková, DiS. – tlumočnice pro Hodonín je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a hledá
se za ni náhrada.
Mgr. Gabriela Pecháčková – nemají pečovatelku za zástupy pečovatelek v době jejich nemoci nebo
dovolené.
Bc.

Kateřina

Urbánková,

DiS.,

-

dne

20.

3.

2019

proběhne

„Kurz

trénování

paměti“

s Mgr. Zdeňkem Glozem ve Bzenci. Město Bzenec hledá sociální pracovníka.

9. Termín příštího setkání: dle potřeby.

Přílohy:
1. Prezentace Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v JmK pro rok 2020
2. Prezentace Regionálních karet a vstupu do Základní sítě pro rok 2020
3. Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2019
4. Zpráva z

průběžného monitoringu

„Střednědobého

plánu

rozvoje

sociálních

služeb

na Kyjovsku do r. 2020“ za rok 2018 za II. oblast podpory a péče (senioři a osoby se
zdravotním postižením)
5. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do roku 2020“ za II. oblast podpory a péče (senioři a osoby se zdravotním
postižením)
6. Pozvánka na akreditovaný vzdělávací program: „Specifika péče o klienty s poruchou
autistického spektra“

Zapsala: Margita Procházková, BA

