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

Druhé setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“
v rámci procesu komunitního plánování konané dne 28.05.2012.
Přítomni: dle prezenční listiny (viz příloha)
Omluveni: Jana Kyjovská
Program setkání:
1. Úvod
Představení nové vedoucí OSV
2. Zapojení obcí ve spádovém území ORP Slavkov u Brna do procesu KPSS
3. Možnosti rozšíření sociálních služeb v roce 2013 – podklady pro akční plán a přípravu 3. komunitního plánu
sociálních služeb ORP Slavkov u Brna
zjištění potřebnosti a poptávky po sociálních službách
analýza poskytovatelů soc. služeb působící v našem ORP
4. Ostatní
Informace o akci „Kreslení na chodník“ – akce pro rodiny s dětmi ke Dni rodin

1.

Úvod

Ing. Šolcová a Bc. Petra Kopecká přivítaly přítomné na 2. setkání pracovních skupin v roce 2012 v rámci KPSS.
Z důvodu odchodu do starobního důchodu Ing. Šolcová poděkovala všem přítomným za práci v rámci KPSS a
představila novou vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Šárku Morongovou, která nastoupí na pozici VO dne 1.6.2012.

2.

Zapojení obcí ve spádovém území ORP Slavkov u Brna do procesu KPSS

Dne 22.2.2012 byli všichni přítomní na setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“
seznámeni s plánem, že v I. pololetí roku 2012 budou osloveni starostové všech obcí ve spádovém území ORP Slavkov
u Brna s cílem zapojit obce do procesu KPSS.
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.
V průběhu měsíce května 2012 byly OSV města Slavkov u Brna doručeny usnesení ZO ze třech obcí: Holubice,
Hodějice a Kobeřice u Brna.
Zastupitelstvo obce Holubice schválilo zapojení obce do celého procesu KPSS. Obce Hodějice a Kobeřice u Brna
schválili v Zastupitelstvu obce zařazení záměru na udržení a rozšíření pečovatelské služby pro seniory a zdravotně
postižené občany.
Vedoucí odboru upozornila především zástupce Oblastní charity na vyjádření starostů obcí, kterým není zcela jasná
organizační struktura Charity a bylo by proto dobré žádat o dotaci na činnost jednotlivých zařízení společně, nikoli
samostatně poradna, centrum denních služeb a pečovatelská služba a ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
uvádět, na jakou činnost budou prostředky použity.

3.

Možnosti rozšíření sociálních služeb v roce 2013

Na minulém setkání pracovních skupin byli členové požádáni, aby do 31.5.2012 zaslali návrhy na rozšíření KP
a podklady pro Akční plán v roce 2013.
Pracovní skupiny se dohodly, že do Akčního plánu na r. 2013 bude doplněna odlehčovací služba a zřízení senior pointu.
Mgr. Jana Kubaláková z Rodinné pohody, o.s. ve Vyškově, předala písemně „Projektový záměr pro zařazení do
Akčního plánu SS v JMK pro rok 2013“. Jedná se o vznik zcela nové služby rané péče a odlehčovací služby
pobytového typu, která navazuje na stávající terénní odlehčovací služby. Dále bude dodán podklad pro akční plán na
rok 2013 k terénní odlehčovací službě.
Senior Point
Členové pracovních skupin byli seznámeni o možnosti zřízení Senior Pointu. Jedná se o kontaktní místo pro seniory.
Bylo jednáno o možnosti podání projektu v případě vypsání záměru JMK a o možnostech jeho umístění. Zřízení Senior
Pointu je dalším návrhem pro rozšíření sociální služby pro seniory do 3. Komunitního plánu sociálních služeb.
Příprava 3. Komunitního plánu sociálních služeb
Všichni přítomní byli informováni, že podklady pro přípravu 3. komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova
u Brna budou brány za celé spádové území. Rovněž zjišťování potřeb bude prováděno v celém spádovém území.
Na základě toho budou vypracovány dotazníky, které budou prostřednictvím obecních úřadů distribuovány občanům.
Dále budou vypracovány dotazníky pro poskytovatele působící v našem ORP, za účelem zmapování sociálních služeb.
Výsledky vyhodnocení budou podkladem při zpracování 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna.

4.

Ostatní

KRESLENÍ NA CHODNÍK
Členové pracovních skupin byli informováni o akci pro rodiče s dětmi „KRESLENÍ NA CHODNÍK“, která
se uskutečnila v odpoledních hodinách dne 16.5.2012 ve Svojsíkově parku ve Slavkově u Brna. Akci zorganizovalo
DDM Slavkov ve spolupráci se sociálním odborem Města Slavkov u Brna 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). Tématem kreslení bylo Moje rodina.
Město zajistilo z prostředků určených na KP barevné křídy a odměny pro děti. Pracovníci Technických služeb města
Slavkov u Brna připravili terén pro kreslení.

Zapsala: Bc. Petra Kopecká, DiS.
Ověřila: Ing. Jana Šolcová

