Společné setkání pracovních skupin Komunitního plánování sociálních
služeb Kyjovska
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2018
Datum: 18. 6. 2018
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska, Bc. Jana Novotná, přivítala
všechny přítomné a seznámila s personálními změnami v rámci pracovních skupin.
−

Bc. Veroniku Hudečkovou, která odchází koncem června na mateřskou dovolenou,
nahradí ve III. pracovní skupině pravděpodobně nová pracovnice, Mgr. Anna Antlová
(Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí)

−

nově bude členkou III. PS Bc. Zuzana Šrahůlková (Educante, z.s.)

−

nově bude členkou II. a III. pracovní skupiny Bc. Marcela Prchalová, DiS. (Centrum
sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova)

Koordinátorka KPSS vznesla dotaz na ředitele Charity Kyjov, zda by mohl do II. pracovní
skupiny docházet zástupce za pečovatelskou službu.
2. Dne 21. 6. 2018 byla Zastupitelstvem Jihomoravského kraje schválena Základní síť sociálních
služeb v Jihomoravském kraji na rok 2019 a nová Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.
Nastala změna v normativech, jejímž důsledkem je navýšení spoluúčastí pro obce s rozšířenou
působností (v rámci Kyjovska nyní probíhají jednání se zástupci spádových obcí). Hrozí sankce
za nedodržení výkonnostních ukazatelů. Od 30. 7. 2018 do 10. 8. 2018 bude probíhat
aktualizace sítě služeb.
Novým vedoucím Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje je PhDr. Petr Horehleď.
3. Po dohodě vybraných místních organizací a města Kyjova bylo domluveno, že větší akce
pro různé cílové skupiny, budou organizačně zajišťovat (ve spolupráci s městem Kyjovem,
případně dalšími organizacemi):
−

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. (akce pro rodiny)

−

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (akce pro seniory a osoby zdravotně
postižené)

−

K-centrum, Charita Kyjov (pokud by bylo potřeba zaštítit akci pro závislé osoby)

4. Nově vydaný Katalog sociálních služeb Hodonínska – k dispozici u koordinátorky komunitního
plánování. Město Hodonín také plánuje aktualizaci webového adresáře (www.socialnisluzbyhodonin.cz z r. 2013 – okresní katalog sociálních služeb). Prosba na poskytovatele –
zkontrolovat a případně poupravit údaje! Pokud již ztratili přístupové údaje – zažádat o zaslání

nového hesla (jako při zapomenutí hesla při přihlašování do mailové schránky) nebo se přímo
obrátit na koordinátorku komunitního plánování Kyjovska.
5. Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska – 11. 9. 2018 od 10:00 do 16:00
na Masarykově náměstí v prostorách před radnicí (při nepříznivém počasí v Centru sociálních
služeb Kyjov, p.o. města Kyjova).
Kdo ještě neodeslal koordinátorce komunitního plánování přihlášku a má zájem zúčastnit
se veletrhu, nechť ji doručí co nejdříve. Bližší informace obdrží všichni během prázdnin.
Není v plánu doprovodný program jako v minulých letech, cílem bude maximálně zaměřit
pozornost na jednotlivé služby a jejich činnosti – doprovodný program budou tvořit služby
samotné (ukázky, možnost vyzkoušet si určité pomůcky, techniky, měření tělesných hodnot,
apod., také bude možný prodej výrobků).
6. Vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA, seznámil
přítomné s plánovanými novinkami:
−

Dobrovolnictví ve veřejné správě/ firemní dobrovolnictví - do projektu je v rámci
městského úřadu Kyjov zapojeno cca 15 úředníků – nabídka zejm. jednorázové
výpomoci místním organizacím, nejde o akreditovaný program, dobrovolníci nejsou
pojištěni ani školeni. Nyní se shromažďují potřeby služeb – kontaktovat Bc. Ivetu
Svobodníkovou (i.svobodnikova@mukyjov.cz). Projekt potrvá do konce května 2019.

−

Chytrá péče (www.chytrapece.cz a www.generace-sos.cz) – pro seniory a zdravotně
postižené (zejm. pro situace, kdy se nemohou spolehnout na přítomnost pečovatele;
„chytré hodiny/přívěšek“ mohou v případě potřeby přivolat okamžitě pomoc, mají GPS
lokátor; pořizovací cena cca 2 500 Kč + cca 350 Kč měsíční náklady na provoz (odvíjí
se dle individuálně dohodnutých požadavků).
Město Kyjov plánuje zakoupit cca 10 ks chytrých hodinek na zkoušku. Na základě
vybraných kritérií by je zapůjčilo/pronajalo zejm. klientům Domu s pečovatelskou
službou Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova, případně kyjovským
obyvatelům.

−

Tísňová péče (www.girasole.cz/tisnova-pece/) – jedná se o sociální službu (tj. je nutná
potřebnost), „chytré zařízení“ (ve formě tlačítka velikosti náramkových hodinek
nebo telefonu s SOS tlačítkem) dostane klient zdarma + zaplatí 150 Kč měsíčně
za provoz. Na rozdíl od výše uvedených „chytrých hodinek“ nemá GPS lokátor, funguje
pouze do 50 m².
Mudr.

Kliment

v této

souvislosti

informoval

o

(www.alzheimer.cz/cals/projekty-cals/bezpecny-navrat/)

projektu
České

„bezpečný

návrat“

alzheimerovské

společnosti, o.p.s. – pomocí náramku s jedinečným kódem a telefonním číslem
na Českou alzheimerovskou společnost lze nemocného, který se ztratil, identifikovat
a informovat příbuzné, kde se právě nachází.
−

Sociální taxi – město Kyjov ve spolupráci s Educante, z.s. plánuje zřídit službu „sociální
taxi“, která by byla částečně dotována městem Kyjovem. Šlo by o vůz s výjezdním

předním sedadlem, který by klienty dopravoval k lékařům, do sociálních služeb, apod.
Snahou spolku Educante je nyní pořízení vhodného vozidla.
7. Margita Procházková, BA, vedoucí oddělení sociální péče odboru sociálních věcí Městského
úřadu Kyjov předala informace k Euroklíči a požádala o předání informací klientům služeb.
Euroklíč lze získat zdarma u paní Procházkové na městském úřadě v rámci úředních hodin.
Bližší informace: http://www.mestokyjov.cz/euroklic/d-21562/p1=31465.
8. Zástupci

Místní

akční

skupiny

Kyjovské

č. 572/03_16_047/CLLD_16_01_079

pro

Slovácko

v pohybu,

poskytovatele

sociálních

z.s.
a

představili
návazných

výzvu
služeb.

Prezentaci všichni obdrželi s pozvánkou. Více informací na webových stránkách Kyjovského
Slovácka v pohybu či osobně v kanceláři na Masarykově náměstí 13/14 v Kyjově. V případě
sociálních služeb, které by chtěly vstoupit do „Dočasné sítě sociálních služeb Jihomoravského
kraje“ je nutno záměr nejdříve prokonzultovat s městem Kyjovem (sociální komise zasedá
již 26. 6. 2018)!

9. Aktuální informace od členů pracovní skupiny
•

Roska Kyjov hledá levnější prostory, dotaz na příspěvek od města – vedoucí odboru
sociálních věcí doporučil co nejdříve zaslat na město Kyjov žádost o individuální dotaci,
s případnými nejasnostmi se obrátit na koordinátorku komunitního plánování.

•

Nové vedení Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., okresní organizace Hodonín – místo paní
Zbořilové nastoupila Mgr. Ludmila Selucká.

•

Nová vedoucí Denního stacionáře Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova Bc. Marcela

Prchalová,

DiS..

Diskuze

ohledně

doporučení

Jihomoravského

kraje

přetransformovat služby osobní asistence na pečovatelské služby. Bylo by vhodné zjistit
potřebu osobní asistence na Kyjovsku a vyhodnotit, zda by bylo vhodné osobní asistenci
ponechat, rozšířit či zrušit a přetransformovat. Informace k potřebě osobní asistence posílat
koordinátorce komunitního plánování, Bc. Janě Novotné (kpss@mukyjov.cz).
•

Nová sociální pracovnice v Občanské poradně Charity Kyjov a Pečovatelské službě Charity
Kyjov ve Svatobořicích-Mistříně – Bc. Helena Valčíková.
Od pracovníků místních občanských poraden zaznělo velké poděkování městu Kyjovu
za uspořádaný bezplatný dvoudenní akreditovaný seminář k dluhové problematice.

•

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. – nové letáčky a plakát „Respekt
v komunikaci“ – jakmile budou k dispozici, koordinátorka KPSS je rozešle všem členům,
malé množství může vytisknout město Kyjov.

•

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. Kyjov – stabilizovaný stav poskytovaných
služeb, ale potýkají se s nedostatkem personálu. Pozvání na Den otevřených dveří – sobota
23. 6. 2018.

•

Agentura

pro

občany

Kroku

Kyjov, z.ú.

–

služby stabilizovány, dobrá

spolupráce

s návaznými organizacemi; hledají se finance na opravy budov, obnovu autoparku, apod.;
stále se zvyšuje zájem o preventivní programy na školách. V této souvislosti koordinátorka

komunitního plánování informovala o aktualizaci Rejstříku preventivních programů – v brzké
době bude k dispozici.
•

Charitní pečovatelská služba Ždánice – plná kapacita, od r. 2019 budou navýšeny úvazky,
od července 2018 se zvyšuje úhrada za poskytnutí služeb na 130 Kč/hodinu.
Vedoucí odboru sociálních věcí doporučil všem pečovatelským službám v případě krizové
situace (zvýšený zájem o pečovatelskou službu při naplněné kapacitě) vyvolat jednání
s vedením organizace a zástupci města Kyjova (odbor sociálních věcí) – nelze odmítnout
žádného klienta, protože obce Kyjovska mají tuto službu předplacenou.

•

Nová vedoucí Pečovatelské služby Vracov - Bc. Petra Sabáčková, DiS..

•

Krok Kyjov, z.ú. – program následné péče – hledá se lepší zázemí pro poskytování služby,
ale jinak fungující dobře zavedený systém; terapeutická komunita – dobrá spolupráce
s městem Kyjovem, klienti vedeni k dobrovolnictví; dobrovolnické centrum – plánuje
se obnovení akreditace programů a kampaň na získávání dobrovolníků.

•

Kontaktní centrum Charity Kyjov – stabilizovaná služba, potýkají se se stárnutím klientů
a zhoršujícím se zdravotním stavem.

•

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. – na prázdniny plánují 1x týdně příměstské tábory.

•

Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – v rámci pečovatelské služby
je v plánu navýšení o 1 úvazek; sociálně aktivizační služby – nová sociální pracovnice,
Mgr. Andrea Straková, od ledna 2018 je služba zapojena do individuálního projektu
Jihomoravského kraje, od 1. 6. 2018 je zapojen do individuálního projektu také azylový
dům, kde je momentálně naplněna kapacita.

•

Domov Horizont, p.o. – od roku 2019 se sníží kapacita domova z 210 klientů na 205 klientů
a navýší se kapacita chráněného bydlení na 7 bytů/ 18 klientů; hledají se dobrovolníci.

•

Educante, z.s. – přes 1 rok provozují poradnu pro pečující osoby, nyní rozšiřují cílovou
skupinu o pečující o zdravotně postižené děti, součástí jsou svépomocná setkání; zaštiťují
Komunitní centrum Kyjov (KocKy); rádi by otevřeli problematiku bezbariérovosti v Kyjově.

•

Klub Bárka Charity Kyjov – vyvstala potřeba upravit otevírací dobu – pátky budou od září
2018 určeny pouze pro mladší uživatele této sociální služby; v klubu nyní pracují
2 dobrovolnice.

•

Pan E. Baláž, veřejnost – účast na sportovních hrách, brigáda v cukrárně Longus.

•

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Kyjov – Mgr. et Mgr. L. Kosová
informovala o preventivním programu zaměřeném na kyberkriminalitu – pro žáky 12 – 15
let + pedagogické pracovníky, na toto téma také proběhl workshop; nabídka programu
i pro místní služby – pro rodiče, seniory …

•

Koordinátorka KPSS, Bc. Jana Novotná, zakončila setkání informací o jednom z výstupů
lokálního

síťování

(projekt

běží

od

července

2016):

Psychopomoc

–

informace

z psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče – kontakty, cílové skupiny, čekací
doby apod.
10. Termín příštího setkání: dle potřeby.
Příloha: Psychopomoc
Zapsala: Mgr. Věra Lungová

