MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Palackého nám. 260, PSČ: 684 01, tel: 544 121 150, fax: 544 121 174

Setkání pracovních skupin seniorů a zdravotně postižených a prorodinných služeb v rámci procesu
komunitního plánování konaném dne 1.10.2012
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)
Omluveni: Mgr. Jana Kubaláková, Ivana Olejníková, Marie Miškolczyová
Program setkání:
1. Plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna za I. pololetí 2012
2. Spolupráce s obcemi a síťování služeb
3. Projednání termínu a programu VI. setkání s občany města
4. Aktualizace členů pracovních skupin
5. Různé

Mgr. Šárka Morongová a Bc. Petra Kopecká, DiS. přivítaly přítomné na 3. setkání pracovních skupin v roce
2012 v rámci KPSS města Slavkov u Brna.

1. Plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna za I. pololetí 2012
Petra Kopecká seznámila členy pracovní skupiny o plnění 2.KPSS za I. pololetí 2012. Pravidelně 2x ročně je
předkládáno orgánům města průběžné hodnocení plnění komunitního plánu sociálních služeb města
Slavkova u Brna. Plnění priorit a jednotlivých opatření stanovených v rámci 2. komunitního plánu bylo
zpracováno na základě podkladů od poskytovatelů za I. pololetí 2012.
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 je zajišťován 2 pracovnicemi na úvazek 0,68 z důvodu zajištění zastupitelnosti. Za I. pololetí
2012 bylo poskytnuto celkem 186 konzultací 67 klientům, a to v poradně na ulici Polní 1444 ve Slavkově u
Brna, v domácím prostředí občanů, telefonicky nebo prostřednictvím internetu. Obdobně jako v loňském
roce byl největší zájem o poradenství v oblasti zadluženosti (33 konzultací) a v oblasti bydlení (18 případů).
Došlo k navýšení konzultací o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvku na péči a příspěvku
na mobilitu (18 konzultací). Zvýšený počet konzultací o dávkách vyplývá ze sociální reformy platné k
1.1.2012 a přechodem dávek na úřad práce. Dalším důvodem je snaha občanů najít další možnosti pomoci.
V I. pololetí 2012 pokračovala spolupráce poradny s občanským sdružením Persefona, se zaměřením na
domácí násilí. Spolupráce funguje 1x měsíčně.
Informace o poskytované službě charitní poradny jsou zveřejněny na webových stránkách Oblastní charity
Hodonín. V průběhu I. pololetí roku 2012 probíhala pravidelná distribuce informačních letáků ve Slavkově u
Brna i v okolních obcích.
Opatření 1.2. Vytvoření a pravidelná aktualizace databáze poskytovatelů sociálních služeb
Za finanční podpory JmK byl v únoru 2011 vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb. Katalogy byly
v březnu 2011 poskytnuty obcím v počtu 40ks/obec pro potřeby občanů celého spádového území. Katalogy
jsou umístěny pro potřeby občanů města na veřejně přístupných místech, tj. na poliklinice v čekárnách

lékařů, v lékárnách, na úřadech ve městě a na odboru sociálních věcí. Katalogy jsou na veřejně přístupných
místech průběžně doplňovány.
Opaření 1.3. Přednášková činnost pro občany
Paní Jana Kyjovská z Klubu žen v rámci setkání klubu dne 21.3.2012 zorganizovala ve spolupráci s charitní
poradnou přednášku na téma „Transformace sociálních služeb“. Přednášející Mgr. Iva Kuchyňková
z charitní poradny seznámila přítomné se změnami v sociální oblasti od 1.1.2012 a dále byla přednáška
zaměřena na dluhovou problematiku.
Priorita 2: Podpora komunitního plánování
Opatření 2.1. Setkávání s občany
Každoročně je na podzim pořádáno setkání s občany města v rámci komunitního plánování za účasti
zástupců města a poskytovatelů. Občané jsou na nich informováni o nabídce sociálních služeb a o procesu
komunitního plánování v našem městě.
Opatření 2.2. Činnost pracovní skupiny
Pracovní skupiny se podílí na hodnocení a plnění priorit komunitního plánu. Schází se většinou 2-3x ročně,
dle potřeby i častěji. V I. pololetí 2012 se uskutečnila dvě setkání pracovních skupin, v únoru 2012 a květnu
2012. Hlavními body setkání bylo hodnocení plnění 2. komunitního plánu soc. služeb města Slavkov u Brna
v roce 2011, dále informace o zapojení obcí ve spádovém území do procesu komunitního plánování
sociálních služeb a návrhy na rozšíření připravovaného 3. komunitního plánu soc. služeb ORP Slavkov u
Brna. Zápisy z jednání pracovních skupin jsou zveřejněny v plném znění na webových stránkách města.
Na třetím setkání pracovních skupin konaném dne 1.10.2012 byli členové seznámeni s plněním 2.
Komunitního plánu soc. služeb města Slavkov u Brna v I. pololetí 2012, byl dohodnut program a předběžně
stanoven termín konání již VI. setkání s občany města, dále byli členové seznámeni s průběhem zapojení
obcí do procesu KPSS a bylo aktualizováno složení členů pracovních skupin. Zápis z jednání pracovních
skupin ze dne 1.10.2012 je zveřejněn v plném znění na webových stránkách města.
Pracovní skupina „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 2012 byla pečovatelská služba poskytována 69 občanům. V rámci města Slavkova u Brna
jsou zajišťovány služby i v odpoledních a večerních hodinách. V průběhu I. pololetí 2012 byla pečovatelská
služba zajišťována v 5 obcích spádového území (Velešovice, Vážany nad Litavou, Šaratice, Křenovice,
Kobeřice u Brna). Služby zajišťovalo 6 pečovatelek na úvazek 5,0.
Opatření 1.2. Podpora centra denních služeb zdravotně postižených
Služba je poskytována ambulantně osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita centra denních služeb je
15 osob. Služba je zajišťována 3 pracovnicemi na úvazek 2,47. V I. pololetí 2012 tuto službu využilo 11
klientů, což je stejný počet jako v minulém roce.
Informace o službě jsou zveřejněny na webových stránkách Oblastní charity Hodonín. Odkaz na
poskytované služby je zaveden na internetových stránkách www.peceoseniory.cz a nově i na stránkách
www.gerontologie.cz. Probíhala pravidelná distribuce informačních letáků ve Slavkově u Brna i v okolních
obcích.
Opatření 1.3. Rozšiřování nabídky služeb Centra denních služeb a nové možnosti podle zájmu klientů
V rámci centra denních služeb pro seniory a zdravotně postižené byly v I. pololetí roku 2012 klientům
nabízeny služby canisterapie, ergoterapie, gastronomie a vzpomínkové terapie.

Pracovní skupina „Prorodinné Služby“
Priorita 1: Podpora rodiny fungující úplné a neúplné
Opatření: 1.1. Pravidelná aktualizace volnočasových aktivit pro děti a rodiče na webových stránkách
města
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. Cílem je podporovat
aktivity pro rodiny s dětmi. Ve Slavkově u Brna působí Dům dětí a mládeže (DDM), jedná se o
příspěvkovou organizaci města, z toho důvodu nemůže žádat o dotace v rámci vyhlášených programů. DDM
nabízí pro děti 62 kroužků a je pod ním zřízeno i Mateřské centrum. Celkovou nabídku kroužků je možné
najít na webových stránkách www.ddmslavkov.cz.
Pro maminky s dětmi nadále ve městě funguje Baby klub v rámci DDM, mateřské a rodinné centrum
„Pramínek“ při církevní mateřské škole.
V I. pololetí 2012 zorganizoval DDM ve spolupráci se sociálním odborem Města Slavkov u Brna akci pro
rodiče s dětmi pod názvem „KRESLENÍ NA CHODNÍK“, která se uskutečnila v odpoledních hodinách dne
16.5.2012 ve Svojsíkově parku ve Slavkově u Brna. Tématem kreslení bylo Moje rodina a akce byla vázána
ke „Dni rodin“. Rodiče s dětmi byli o akci informováni ve Slavkovském zpravodaji, na webových stránkách
města i pana Malečka a dále prostřednictvím DDM a letáčků umístěných na frekventovaných místech ve
městě a na úřadě. I přes chladné počasí se zúčastnilo celkem 47 účastníků (28 dětí a 19 rodičů). Město
zajistilo z prostředků určených na KP barevné křídy a odměny pro děti. Pracovníci Technických služeb
města Slavkov u Brna připravili terén pro kreslení.
Opatření 1.3. Family point
V I. pololetí 2012 bylo na městském úřadu pokračováno v provozování Family pointu – místo pro rodiče
s dětmi, kde je možno děti v klidu nakrmit, přebalit, poskytnout nutnou hygienu a případně si pohrát. Služba
je rodiči využívána od roku 2010 a na základě zpětné vazby prostřednictvím anonymních dotazníků je 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
Centrum denních služeb Pohoda nabízí aktivity pro děti a mládež s postižením. Kapacita zařízení je 15 dětí
ve věku 7-26 let. V průběhu I. pololetí 2012 navštěvovalo centrum denních služeb střídavě 9 dětí, z toho 6
občanů města Slavkova u Brna. Služba je zajišťována 5 pracovnicemi na úvazek 1,6.
Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum denních služeb Pohoda nabízí v rámci aktivizačních služeb canisterapii, muzikoterapii, vaření, šití,
plavání, víkendové pobyty, příměstské tábory, výlety a kulturní akce. I v I. pololetí 2012 pokračovala
spolupráce s OSPOD. Aktivizační služby využívalo v I. pololetí 2012 pravidelně 9 klientů centra denních
služeb a dále uživatelé ze škol a školek v rámci prevence patologických jevů.

2. Spolupráce s obcemi a síťování služeb
V průběhu měsíce dubna 2012 provedly pracovnice Ing. Jana Šolcová a Bc. Petra Kopecká osobní návštěvy
17 obecních úřadů ve spádovém území ORP Slavkov u Brna. Při předem dohodnuté návštěvě bylo jednáno
se starosty jednotlivých obcí za účelem seznámení s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě
Slavkov u Brna. Byla jim nabídnuta možnost zapojení obce do procesu komunitního plánování sociálních
služeb a dále byli seznámeni s prací terénní sociální pracovnice, byly dohodnuty kontakty a navržen rozvoj
spolupráce za účelem pomoci občanům obcí předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Všem obcím byly předány písemné materiály o komunitním plánování sociálních služeb ve městě Slavkov u
Brna s odkazem na podrobnější informace zveřejněné na webových stránkách města v části samospráva, kde
je k nahlédnutí i 2. komunitní plán sociálních služeb města Slavkova u Brna na období 2010 - 2012.
Bylo vysvětleno, že dle § 94 zákona o sociálních službách má každá obec zjišťovat potřeby poskytování
sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, zajišťovat dostupnost informací o
možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracovat s dalšími obcemi,
kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkovat
kontakt mezi poskytovatelem a osobou.
Jednotlivým obcím byla nabídnuta možnost spolupráce a to zapojením se do celého procesu komunitního
plánování sociálních služeb nebo připojením obce ke KPSS zařazením záměru obce (potřebných služeb) do
připravovaného 3. komunitního plánu sociálních služeb pro celé spádové území ORP Slavkov u Brna. Bylo
dohodnuto, že ty obce, které se chtějí do KPSS zapojit, dodají OSV města Slavkov u Brna usnesení
Zastupitelstva své obce, ze kterého bude vyplývat, zda se chtějí podílet na celém procesu KP nebo se připojí
jen k některému záměru.
Doposud se do procesu KPSS zapojilo celkem 8 obcí ve spádovém území ORP Slavkov u Brna (Holubice,
Velešovice, Kobeřice u Brna, Hodějice, Lovčičky, Heršpice, Otnice, Milešovice). Dle informací od starostů
obcí je předpoklad, že se v druhé polovině roku 2012 zapojí další obce.

3. Projednání termínu a programu VI. setkání s občany města
Na třetím setkání pracovních skupin konaném dne 1.10.2012 bylo dohodnuto pořádání a program již VI.
setkání s občany města. Termín konání byl předběžně stanoven na listopad 2012 a bude upřesněn dle akcí
představitelů města. Setkání s občany se uskuteční v jídelně Integrované střední školy Slavkov u Brna,
Tyršova 129.
Bylo dohodnuto, že odbor sociálních věcí vytvoří leták pro veřejnost, který zašle členům pracovních skupin
v elektronické podobě a dále bude zpřístupněn veřejnosti. Bude kontaktována vedoucí úřadu práce ve
Slavkově u Brna Bc. Petra Durajová, zda připraví přednášku pro veřejnost o sKartě. Dále bude oslovena
Mgr. Kubaláková z Rodinné pohody, o.s. Vyškov, a požádána o zahájení setkání s občany města krátkým
vystoupením. Zástupci poskytovatelů soc. služeb, případně členové pracovní skupiny si připraví svůj vlastní
program, který chtějí sami prezentovat. Dále bylo dohodnuto, že na VI. setkání proběhne prodej ručně
vyrobených výrobků od uživatelů soc. služeb.
Členové pracovních skupin byli seznámeni, aby náměty k připravovanému VI. setkání občanů města zasílali
v elektronické podobě koordinátorce komunitního plánování soc. služeb do konce října 2012.

4. Aktualizace členů pracovních skupin
Pracovní skupina: „Senioři a zdravotně postižení“
Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Iva Kuchyňková, Oblastní charita Hodonín
Členové pracovní skupiny:
Mgr. Šárka Morongová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc.věcí
Bc. Petra Kopecká, DiS., MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka kom.plánování
Alena Kožíková, Oblastní charita Hodonín – charitní PS
Mgr. Jana Kubaláková, Rodinná pohoda, o.s. Vyškov
Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků, územní organizace Slavkov u Brna
Jana Loskotová, Svaz tělesně postižených
Pracovní skupina: „Prorodinné služby“
Vedoucí pracovní skupiny:
Mgr. Jana Kubaláková, Rodinná pohoda, o.s. Vyškov

Členové pracovní skupiny:
Mgr. Šárka Morongová, MěÚ Slavkov u Brna – vedoucí odboru soc.věcí
Bc. Petra Kopecká, DiS., MěÚ Slavkov u Brna – koordinátorka kom.plánování
Mgr. Iva Kuchyňková, Oblastní charita Hodonín
Jana Kyjovská, Klub žen
Ing. Mgr. Vratislav Jonáš, zástupce rodičů
Ivana Olejníková, DDM Slavkov u Brna
Bylo projednáno, kdo bude docházet na pracovní skupinu „Senioři a zdravotně postižení“ z Klubu důchodců.
Mgr. Šárka Morongová osobně navštívila Klub důchodců a zjišťovala, kdo je ochoten nahradit místo
v pracovní skupině za paní Andělu Zemanovou. Z důvodu zdravotního stavu se doposud nikdo z Klubu
důchodců nepřihlásil k členství v pracovní skupině „Senioři a zdravotně postižení“.

5. Různé
Distribuce adresářů a katalogů sociálních služeb
Na konci června 2012 byly krajským úřadem JmK rozesílány na obce III typu adresáře sociálních služeb
v Jihomoravském kraji. Tyto adresáře byly prostřednictví koordinátorky KPSS distribuovány na veřejně
přístupná místa – Úřad práce ve Slavkově u Brna, Městská knihovna, lékárny, čekárny u obvodních lékařů,
family point, Charitní poradna Slavkov, podatelna městského úřadu, odbor soc. věcí apod.. Dále byly
adresáře rozvezeny do všech obcí spádového území a předány vedení obcí pro potřeby občanů. Současně byl
distribuován katalog poskytovatelů sociálních služeb města Slavkov u Brna, který byl vypracován
v rámci komunitního plánování soc. služeb.
Celkový počet distribuovaných adresářů sociálních služeb v Jihomoravském kraji činil 65 ks.
Celkový počet distribuovaných katalogů poskytovatelů sociálních služeb města Slavkova u Brna činil 390
ks.
Dotazníky
Dne 1.9.2012 byl distribuován občanům Slavkova u Brna dotazník, prostřednictvím kterého se chceme
dozvědět, jaké služby občané využívají, zda jsou s nimi spokojeni a o jaké služby mají zájem. Takto získané
poznatky budou využity k plánování sociálních služeb ve městě Slavkov u Brna a okolních obcích.
Dotazník byl distribuován jako příloha slavkovského zpravodaje v počtu 2700 ks. Dále byl volně přístupný
veřejnosti na odboru soc.věcí, na poliklinice, na úřadu práce apod. Pro zajištění větší návratnosti byl dotazník
umístěn ke stažení i na webových stránkách města. Dále byl předán k distribuci starostům okolních obcí ve
spádovém území.
Příprava 3. Komunitního plánu soc. služeb
Členové prac. skupin byli seznámeni, že v rámci připravovaného 3. Komunitního plánu sociálních služeb
proběhlo v měsíci srpnu 2012 setkání s metodičkou komunitního plánování. Byl projednán dotazník pro
veřejnost a schválen metodičkou k distribuci. Členové prac.skupin byli seznámeni, že 3. KPSS bude
zpracován za ORP Slavkov u Brna. Z tohoto důvodu byla navázána spolupráce s obcemi. Byla projednána
možnost pozvat metodika KPSS na setkání starostů a podrobně vysvětlit proces KPSS.
Vedoucí pracovních skupin byli požádáni, aby do konce října 2012 dodali koordinátorce KPSS podklady pro
3. KPSS.
Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012
Členové prac.skupin byli seznámeni, že na odboru soc.věcí je k dispozici 50 ks euroklíčů. Euroklíč je určen
osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let. Euroklíč může zdarma získat každý držitel
průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Jihomoravském kraji.

Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude
do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Zapsala: Bc. Petra Kopecká, DiS.
Ověřila: Mgr. Šárka Morongová

