MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Palackého nám. 65, PSČ: 684 01

Setkání pracovních skupin seniorů a zdravotně postižených a prorodinných
služeb v rámci procesu komunitního plánování konané dne 14.9.2011
Přítomni: Ing. Jana Šolcová, Mgr. Soňa Tichá, Mgr. Iva Kuchyňková, Mgr. Jana Kubaláková,
Jana Kyjovská, Ivana Olejníková, Anděla Zemanová
Hosté:
Alena Kožíková – zástupce CHPS
Omluveni: Marie Miškolczyová, Jana Loskotová, Ing. Mgr. Vratislav Jonáš

Ing. Šolcová a Mgr. Tichá přivítaly přítomné na 2. setkání pracovních skupin v roce 2011 v rámci
KPSS ve městě Slavkov u Brna a představily program setkání.
Program setkání:
1.
Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za 1. pol. roku 2011.
2.
Aktualizace členů pracovních skupin a jejich vedoucích.
3.
Projednání termínu a programu V. setkání s občany města.
4.
Projednání záměru na poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavkova u Brna na rok 2012.
5.
Informace o přesunu centra denních služeb Rodinná pohoda.
6.
Různé

1. Plnění 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna za l. pol. 2011
Plnění priorit a jednotlivých opatření stanovených v rámci 2. Komunitního plánu bylo zpracováno
na základě podkladů poskytovatelů zaslaných OSV po ukončení I. pololetí roku 2011.
Průřezové priority
Priorita 1: Zvyšovat informovanost veřejnosti v oblasti sociálních služeb
Opatření 1.1. Rozšíření poradenských služeb v charitní poradně Slavkov u Brna
Provoz poradny zajišťují 2 pracovnice na úvazek 1,4 z důvodu zajištění zastupitelnosti. Již během
minulého roku byla rozšířena poradenská činnost o služby Persefona o.s. se zaměřením na domácí
násilí. V I. pololetí roku 2011 bylo poskytnuto 51 klientům celkem 146 konzultací s největším
zaměřením na problémy se zadlužeností, dále s bydlením a s domácím násilím, na zprostředkování
jiných služeb, na informace o dávkách a důchodech aj.
Opatření 1.2. Vytvoření a pravidelná aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb
V průběhu roku 2010 byl připraven tisk nového aktualizovaného „Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb“. Návrh katalogu byl projednán v prosinci 2010 na jednání pracovních skupin. V
únoru 2011 byl dán do tisku a následně byl distribuován pro potřeby občanů. Tisk byl uhrazen z
dotace JMK, proto byla část katalogů v počtu 40 ks/obec poskytnuta v březnu 2011 prostřednictvím
vedení obcí i pro potřeby občanů celého spádového území.

Opatření 1.3. Přednášková činnost pro občany
Charitní poradna (CHP) zahájila v roce 2010 přednáškovou činnost. V průběhu I. pololetí 2011
uspořádala CHP ve Slavkově u Brna přednášku na téma „Zadluženost“, které se i přes značnou
propagaci zúčastnil mizivý počet občanů - paradoxně přesto, že se jedná o nejčastější problém, se
kterým klienti přichází do charitní poradny ve Slavkově.
V rámci tohoto opatření se rozvinula na pracovní skupině diskuse, jak ještě rozšířit propagaci
přednášek. Členy pracovních skupin bylo doporučováno umístění propagačních letáků na další
místa - např. obchod Hruška, obchod Jednota vedle DPS, nástěnky ve školách, nástěnky DDM,
večerka Slávka, potraviny Svoboda, obchod Hlásenský. Plakáty propagovat minimálně 14 dní
předem. Ideálním dnem na pořádání přednášek je úterý či středa. V rámci pracovní skupiny bylo
domluveno, že Mgr. Kuchyňková uspořádá přednášku na téma „Zadluženost“ ještě jednou, a to
v termínu 12.10.2011 od 17:00 do 18:00 hodin. Ing. Šolcová ihned zajistila prostory velké zasedací
místnosti města Slavkov u Brna. Pí Olejníková nabídla propagaci této přednášky na akci
„Dýňobraní“ pořádané DDM na místním zámku dne 9.10.2011.
Priorita 2: Podpora komunitního plánování
Opatření 2.1. Setkávání s občany
Každoročně je pořádáno setkání s občany města v rámci komunitního plánování za účasti zástupců
města a poskytovatelů. Občané jsou na nich informováni o sociálních službách a komunitním
plánování v našem městě. Na pracovní skupině konané dne 14.9.2011 bylo dohodnuto pořádání a
program V. setkání s občany města. Termín konání byl předběžně stanoven na 23.11.2011 a bude
upřesněn dle akcí představitelů města.
Opatření 2.2. Činnost pracovní skupiny
Pracovní skupiny se schází dle potřeby, většinou 2-3x ročně a podílí se na hodnocení a plnění priorit
komunitního plánu. Během I. pololetí proběhlo setkání pracovní skupiny dne 4.4.2011. Hlavním
bodem programu bylo hodnocení plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna v roce 2010. Pracovní
skupina byla dále informována o nově vydaném Katalogu poskytovatelů sociálních služeb,
seznámena se zápisem z revize KPSS, se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území
kraje a obcí v JMK. Druhé setkání pracovních skupin se konalo dne 14.9.2011. Na programu bylo
hodnocení plnění 2. KPSS města za l. pol. 2011, příprava V. setkání s občany města a bylo
projednáno složení a doplnění pracovních skupin včetně volby vedoucích. Zápisy z jednání
pracovních skupin jsou zveřejněny v plném znění na webových stránkách města Slavkov u Brna.
Senioři a zdravotně postižení
Priorita 1: Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené
Opatření 1.1. Udržení a rozšíření pečovatelské služby
V I. pololetí roku 2011 byla pečovatelská služba poskytována 108 občanům. V rámci města
Slavkova u Brna jsou zajišťovány služby i v odpoledních a večerních hodinách a v nezbytných
případech i víkendová pečovatelská služba. V průběhu I. pololetí roku 2011 byla pečovatelská
služba dále zajišťována v 7 obcích spádového území (Bošovice, Holubice, Kobeřice u Brna,
Křenovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice).
V rámci pracovní skupiny Mgr. Kubaláková informovala, že občanské sdružení Rodinná pohoda
poskytuje i terénní odlehčovací služby. Jedná se průměrně o 4 klienty ročně, klientela je
neomezená. Tato služba je poskytována nejen ve Slavkově, ale i v celém spádovém území.
Opatření 1.2. Podpora centra denních služeb zdravotně postižených
Kapacita centra denních služeb je 15 osob. Za I. pololetí roku 2011 byla služba poskytována

nepravidelně 11 klientům, což znamená, že oproti roku 2010 došlo k navýšení o 1 klienta.
Opatření 1.3. Rozšiřování nabídky služeb centra denních služeb o nové možnosti podle zájmů
klientů
V rámci centra pro seniory a zdravotně postižené došlo v průběhu loňského roku k rozšíření
nabídky služeb v závislosti na zájmu klientů. Jedná se o zavedení ergoterapie, gastronomie,
rozšíření vzpomínkové terapie a ve spolupráci s Rodinnou pohodou o.s. jsou klientům poskytovány
služby canisterapie. Podařilo se rozšířit prostory centra o místnost pro odpočinek a o terasu.
O nabízené služby mají klienti zájem. Za poplatek je možno využít i svozové služby do centra.
Prorodinné služby
Priorita 1: Podpora rodiny fungující úplné a neúplné
Opatření 1.1. Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče na webových
stránkách
Na webových stránkách města Slavkova u Brna www.slavkov.cz je zřízen odkaz Aktivity pro rodiny
s dětmi, kde jsou k dispozici odkazy na webové stránky zařízení poskytujících služby rodinám
s dětmi - mateřské centrum, Junák, dům dětí a mládeže.
Opatření 1.2. Podpora mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
Toto opatření je zahrnuto v komunitním plánu, i když se nejedná o sociální službu. Snahou je
podporovat rodiny s dětmi v rámci společného setkávání. Mateřské centrum je zřízeno pod Domem
dětí a mládeže a jedná se o příspěvkovou organizaci města, z toho důvodu nemůže být duplicitně
dotována z rozpočtu města.
Pí Olejníková informovala, že DDM nabízí spoustu volnočasových aktivit (cca 50 kroužků).
Nabídku lze najít na webových stránkách DDM - www.ddmslavkov.cz. Nabízené aktivity jsou
hojně využívány. DDM nabízí tzv. Odpolední hrátky – na způsob školní družiny, kdy kapacita je 30
dětí a je naplněna. Pro maminky s dětmi nadále fungují 4x týdně Baby kluby. V průběhu roku 2011
se podařilo zakoupit některé nové vybavení pro nabízené aktivity.
Opatření 1.3. Family point
Od 1. pololetí 2010 je na Městském úřadu provozován Family point – místo pro rodiče s dětmi, kde
je možnost děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Služba je
rodiči nadále aktivně využívána a na základě zpětné vazby prostřednictvím anonymních dotazníků
kladně hodnocena.
Priorita 2: Podpora rodin starající se o děti a mládež s postižením
Opatření 2.1. Podpora centra denních služeb pro postižené děti a mládež
Kapacita zařízení je 15 dětí. V průběhu l. pol. navštěvovalo zařízení střídavě 10 dětí ve věku od 7
do 26 let, kterým zajišťují službu 4 pracovnice na úvazek 1,5. Z důvodu výpovědi bylo k 1.9.2011
zařízení přesunuto z Malinovského 280 do suterénu nové budovy polikliniky ve Slavkově u Brna.
Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum denních služeb Pohoda nabízí aktivity s možností kulturního a společenského vyžití,
canisterapii, návštěva knihovny, vaření, šití. V 1. pol. 2011 využívalo nabízených služeb pravidelně
20 občanů Slavkova. Uvedené služby zajišťují 3 pracovnice na úvazek 1,0.

2. Aktualizace členů pracovních skupin
Z důvodu personálních změn u hlavních poskytovatelů sociálních služeb a z toho důvodu nutnosti
změny jejich zástupců byla v pracovní skupině projednána změna složení obou pracovních skupin a
byly zvoleny vedoucí jednotlivých pracovních skupin v následujícím složení:
Pracovní skupina „Senioři a zdravotně postižení“
vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Iva Kuchyňková, zástupce ředitele Oblastní charity Hodonín (OCHH)
členové pracovní skupiny:
Ing. Jana Šolcová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc. věcí
Mgr. Soňa Tichá, MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka pro kom.plán.
Alena Kožíková, Oblastní charita Hodonín – charitní PS
Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků, územní organizace Slavkov u Brna
Jana Loskotová, Svaz tělesně postižených
Anděla Zemanová, Klub důchodců
Pracovní skupina „Prorodinné služby“
vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Jana Kubaláková, ředitelka o.s. Rodinná pohoda Vyškov
členové pracovní skupiny:
Ing. Jana Šolcová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc. věcí
Mgr. Soňa Tichá, MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka pro kom.plán.
Jana Kyjovská, Svaz žen
Ing. Mgr. Vratislav Jonáš, zástupce rodičů
Ivana Olejníková, DDM Slavkov u Brna
Dále byl projednán návrh, aby byla skupina pro seniory a zdravotně postižené rozšířena ještě o Mgr.
Kuchařovou, která je vedoucí centra denních služeb a dále spolu s Mgr. Kuchyňkovou pracuje
v charitní poradně. Protože se jedná o zástupce stejného poskytovatele, navíc o spolupracovnici
Mgr. Kuchyňkové, bylo dohodnuto, že bude pouze docházet do pracovní skupiny jako host
v případě nepřítomnosti Mgr. Kuchyňkové.

3. Projednání termínu a programu V. setkání s občany města.
Předběžně byl domluven termín dne 23.11.2011. Ing. Šolcová zjistí vhodnost termínu pro zástupce
města a spolu s Mgr. Tichou zajistí prostory v ISŠ.
Program – krátký kulturní program ZUŠ ve Slavkově u Brna (zajistí Ing. Jana Šolcová, Mgr. Soňa
Tichá), prezentace Raná péče Tamtam (zajistí jejich pracovníci), prezentace Rodinná pohoda (Mgr.
Jana Kubaláková), prezentace OCHH (Mgr. Iva Kuchyňková, Alena Kožíková), prezentace
Domovů pro seniory Vyškov, Nové Hvězdlice a Sokolnice (Ing. Jana Šolcová), odlehčovací služby
Vyškov Dědice (Jana Kyjovská), odlehčovací služby ČČK Brno (Marie Miškolczyová), výstava
výrobků klientů Domova pro seniory Vyškov a OCH Hodonín.
V případě jakékoliv změny či potřeby budeme členy pracovních skupin kontaktovat.

4. Projednání záměru na poskytnutí dotací z rozpočtu města Slavkova u Brna na
rok 2012.
Členové byli seznámeni se záměrem o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2012, který byl
schválen v radě města a zveřejněn na úřední desce od 1.9.2011 do 18.10.2011.

5. Informace o přesunu centra denních služeb Rodinná pohoda.
Členům pracovních skupin byla sdělena informace týkající se přesunu centra denních služeb
z Malinovské ulice na polikliniku. Mgr. Kubaláková připravuje článek do SZ č. 9/2011 jako reakci
na diskusi o přesunu zařízení na webových stránkách www.veslavkove.cz. Současně bude článek
zveřejněn i na webových stránkách města.
Pro zlepšení podmínek pobytu klientů v zařízení bylo zahájeno jednání s BTH o možnosti vyčlenění
1 záchodu pouze pro potřeby dětí, dále bude prověřena možnost zbudování samostatného WC
v místě dřívější sprchy.
Mgr. Kubaláková k věci uvedla, že jsou vděční za výše uvedené prostory, jinak by neměli svou
činnost kde provozovat.

6. Různé
Mgr. Kuchyňková informovala členy pracovních skupin, že v rámci OCHH proběhla kontrola z KÚ
JMK a ta shledala vše v pořádku. Dále sdělila, že v současné době zajišťují provoz charitní poradny
ve Slavkově 2 pracovnice, ovšem z důvodu nedostatku finanční podpory z kraje, byli nuceni snížit
úvazek těchto 2 pracovnic na 0,75 dohromady (0,5 úvazku Mgr. Kuchařová; 0,5 úvazku Mgr.
Kuchyňková – 0,25 Slavkov x 0,25 Bučovice). I přes tyto změny není provoz poradny nijak
omezen. Mgr. Kuchyňková dále uvedla, že v Bučovicích se slučuje charitní pečovatelská služba
s městskou. Město bude charitní pečovatelskou službu dotovat, od 1.10.2011 dojde k navýšení
personálu o 2 pečovatelky.
Mgr. Kuchyňková s pí Kožíkovou pozvaly členy pracovních skupin na den otevřených dveří
OCHH, který se koná dne 22.9.2011 od 10: 00 do 15:00 hodin. Ing. Šolcová byla požádána o vylepení informačního plakátu na OSV či na jiných místech MěÚ ve Slavkově.

Zapsala: Mgr. Soňa Tichá

Ověřila: Ing. Jana Šolcová

