
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 konané dne 22.02.2012. 

 
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha) 

Omluveni:  Zemanová Anděla – nemoc 

                  Kožíková Alena  - jednání Kyjov 
Neomluven: Ing. Mgr. Vratislav Jonáš 

 

 

Program setkání: 

 

1. Představení nové koordinátorky komunitního plánování 

2. Plnění 2. KPSS města Slavkova u Brna v roce 2011 

3. Návrhy na rozšíření komunitního plánování v roce 2013  

4. Spolupráce s obcemi a síťování služeb  

5. Návrh smlouvy s JMK na rok 2013 – 2018 v rámci Individuálního projektu II. 

 

 Ing. Šolcová a Bc. Petra Kopecká, DiS. přivítaly přítomné na 1. setkání pracovních skupin v roce 2012 

v rámci KPSS ve městě Slavkov u Brna. 

 

   

1. Představení nové koordinátorky komunitního plánování 
 

V úvodu Ing. Šolcová představila novou koordinátorku Bc. Petru Kopeckou, DiS., která převzala od 

1.1.2012 agendu komunitního plánování sociálních služeb města Slavkova u Brna po odchodu Mgr. Soni 

Tiché na mateřskou dovolenou. 

 

2. Plnění 2.KPSS v roce 2011 
 

Petra Kopecká seznámila členy pracovní skupiny o plnění 2.KPSS v průběhu roku 2011. 

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 poskytovatelů za rok 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 zajišťovaly v roce 2011 celkem 2 pracovnice na úvazek 1,0, z důvodu zajištění 

zastupitelnosti. V průběhu roku 2011 bylo poskytnuto celkem 251 konzultací 98 klientům, a to v poradně  

na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna, v domácím prostředí občanů, telefonicky nebo prostřednictvím 

internetu. Největší zájem o poradenství byl v oblasti zadluženosti (77 konzultací) a v oblasti bydlení  

(35 případů). I nadále byla rozvíjena spolupráce poradny s občanským sdružením Persefona, se zaměřením 

na domácí násilí. V roce 2011 si pracovnice charitní poradny zvyšovaly odbornou kvalifikaci formou kurzů  

a školení. 



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 

umístěny pro potřeby občanů města na veřejně přístupných místech, tj. na poliklinice, v čekárnách lékařů,  

v lékárnách, na úřadech ve městě, na DPS a dále jsou k dispozici na odboru sociálních věcí. Část katalogů 

v počtu 40ks/obec  byla poskytnuta v březnu 2011 prostřednictvím vedení obcí i pro potřeby občanů celého 

spádového území.  

 

Opaření 1.3. Přednášková činnost pro občany 

V  roce 2011 poradna uspořádala ve spolupráci s městem Slavkov u Brna dvě přednášky zaměřené  

na dluhovou problematiku. I přes skutečnost, že občané využívají služeb poradny právě z těchto důvodu, 

byla účast na přednášce mizivá. Lze to přikládat skutečnosti, že občané si chtějí při těchto problémech 

zachovat anonymitu. 

 

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 nabídce sociálních služeb a o procesu komunitního 

plánování v našem městě. Dne 23.11.2011 se uskutečnilo již V. setkání s občany města. Zúčastnilo se ho  

celkem 37 osob, z toho bylo 22 občanů města. Zápis ze setkání včetně fotografií je umístěn na webových 

stránkách města. 

 

Opatření 2.2. Činnost pracovní skupiny 

Pracovní skupiny se schází dle potřeby, většinou 2-3x ročně. Podílí se na hodnocení a plnění priorit 

komunitního plánu. Během roku 2011 proběhla tři setkání pracovních skupin, v dubnu 2011, v září 2011  

a v prosinci 2011.  Zápisy z jednání pracovních skupin jsou rovněž 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 

Pečovatelská služba je poskytována občanům města již dlouhodobě a umožňuje jim co nejdéle žít důstojně 

ve svém přirozeném prostředí. V  roce 2011 byla pečovatelská služba poskytována na základě uzavřené 

smlouvy ve spádovém území 95 občanům. Z toho bylo 80 občanů města, kterým zajišťovalo služby  

5 pečovatelek na úvazek 4,5. Dalším 15 občanům byly poskytovány služby fakultativní, tj. masáže  

a pedikúry. V rámci města Slavkova u Brna jsou zajišťovány služby i v odpoledních a večerních hodinách.  

Pečovatelská služba je dále zavedena v 7 obcích spádového území (Bošovice, Holubice, Kobeřice u Brna, 

Křenovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice).  

 

Opatření 1.2. Podpora centra denních služeb zdravotně postižených 

Tato ambulantní služba je poskytována 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. Službu zajišťují 3 pracovnice na úvazek 2,5. V průběhu roku 

2011 byla služba poskytována 15 klientům, což je o 5 klientů více oproti roku 2010. Z toho bylo 10 klientů 

občany Slavkova u Brna.  

Široká veřejnost byla v průběhu roku 2011 pravidelně informována o poskytovaných službách centra 

denních služeb v místním zpravodaji, na webových stránkách www.veslavkove.cz, v několika zpravodajích 

v okolních obcích a v regionálním deníku. Odkaz na poskytované služby je nově zaveden na internetových 

stránkách www.peceoseniory.cz. Dále jsou informace o službě zveřejněny na webových stránkách Oblastní 

charity Hodonín a probíhala pravidelná distribuce informačních letáků ve Slavkově i v okolních obcích 

(lékaři, lékárny, město, obecní úřady apod.). 

 

Opatření 1.3. Rozšiřování nabídky služeb centra denních služeb a nové možnosti podle zájmu klientů 

V rámci poskytování služeb centrem je kromě pomoci při osobní hygieně, podávání stravy a zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, rozvíjena aktivizační činnost, a to ergoterapie pro rozvíjení a udržení 

http://www.veslavkove.cz/
http://www.peceoseniory.cz/


motoriky klientů, dále aktivizační činnosti zaměřené na paměť klientů a také na pohybové činnosti. 

V loňském roce bylo rovněž pokračováno v canisterapii, ve výtvarné a pracovní činnosti.  

Nově byla rozvíjena muzikoterapie, což umožnilo zkvalitnění aktivizačních činností se zaměřením na zpěv, 

rytmus a rovněž zachování paměťových schopností. Podařilo se rozšířit prostory centra o místnost pro 

odpočinek a o terasu. O nabízené služby mají klienti zájem. Je možno využít i svozové služby do centra, 

k lékaři, na úřad apod. 
 

 

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 

aktivity pro rodiny s dětmi. Ve městě působí Dům dětí a mládeže, který nabízí pro děti 53 kroužků, dále je 

pod ním zřízeno i Mateřské centrum. Celkovou nabídku aktivit DDM je možné najít na webových stránkách 

www.ddmslavkov.cz. DDM je příspěvková organizace města, z toho důvodu nemůže žádat o dotace v rámci 

vyhlášených programů. O tyto dotace mohou žádat pouze občanská sdružení nebo obecně prospěšné 

společnosti. Pro maminky s dětmi nadále fungují ve městě Baby kluby. Jedná se o klub v rámci DDM, dále 

mateřské a rodinné centrum „Pramínek“ při církevní mateřské škole a mateřské a tvořivé centrum WRTulka. 

 

Opatření 1.3. Family point 

V průběhu celého roku 2011 bylo na Městském úřadu pokračováno v provozování Family pointu – místa pro 

rodiče s dětmi, kde je možno 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 pro osoby ve věku 7 – 26 let je 15 dětí. Z důvodu výpovědi bylo k 1.9.2011 zařízení 

přesunuto z Malinovského 280 do suterénu nové budovy polikliniky ve Slavkově u Brna. Pro zlepšení 

podmínek klientů bylo městem zbudováno WC pro děti v místě dřívější sprchy. Informace k přesunu zařízení 

byly zveřejněny na webových stránkách města v sekci „Aktuality a novinky“ a také ve SZ č. 9/2011. 

V průběhu roku navštěvovalo zařízení celkem 10 klientů, z toho bylo 6 občanů města Slavkova u Brna.  

 

Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Centrum denních služeb Pohoda nabízí aktivity s možností kulturního a společenského vyžití. Tyto služby 

navazují na centrum denních služeb. V rámci aktivizačních služeb mají možnost klienti využít nabídky služeb, 

a to canisterapie, návštěv knihovny, vaření, šití, plavání 1x týdně, zúčastnit se víkendových pobytů, 

příměstských táborů, výletů a kulturních akcí. V roce 2011 byla rozšířena nabídka služeb o muzikoterapii  

a navázána spolupráce s OSPOD. Aktivizační služby využívá pravidelně 10 klientů centra denních služeb  

a v rámci prevence patologických jevů dalších řádově asi 600 uživatelů ze škol a školek.  

 

 

3. Návrh na rozšíření komunitního plánování v roce 2013 
 

Členové pracovní skupiny byli požádáni, aby do 31.5.2012 zaslali návrhy na rozšíření KP v roce 2013.   

Mgr. Iva Kuchyňková a Bc. Jana Kubaláková byly požádány, aby do 15.3.2012 dodaly počty klientů 

využívající jejich služby. 

Návrhy na rozšíření KP v roce 2013: 

- Aktivizační služby pro seniory (muzikoterapie, trénování paměti) 

http://www.slavkov.cz/


- Aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- Odlehčovací služba zajišťována Rodinou pohodou o.s. ve Vyškově 

 

4. Spolupráce s obcemi a síťování služeb 
 

Všichni přítomní byli seznámeni, že v I.polovině roku 2012 budou osloveni starostové všech obcí ve 

spádovém území. Cílem je zapojit obce do procesu KPSS. 
 

5. Návrh smlouvy s JMK na rok 2013 – 2018 v rámci Individuálního projektu II. 
 

Členové pracovní skupiny byli informováni, že se v průběhu roku 2012 bude pracovat na přípravě nového  

3. KPSS města Slavkova u Brna.  

 

Návrh smlouvy s JMK v rámci individuálního projektu „podpora plánování rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji II“ zavazuje ke spolupráci města a JMK do roku 2018. Jeden z bodů je zapojování 

obcí ve správním obvodu ORP do procesu KPSS a povinnost koordinátora KPSS zjišťovat potřebnost 

sociálních služeb ve správním obvodu a zpracovávat komunitní plán.  

 

V rámci tohoto projektu bude probíhat v roce 2012 analýza sociálních služeb na území celého JMK. V rámci 

sítě sociálních služeb se bude vedle kvality dle zákona č. 108/2006 Sb., srovnávat i ekonomická efektivita  

a různé další ukazatele. Expertní skupina odborníků vytvořená v rámci realizace projektu bude spolupracovat 

s dodavatelem na metodice síťování SS (výstup říjen 2013). 

 

 

V současné době je úkol zpracovat hodnocení plnění opatření a aktivit za naši ORP v rámci 

Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb v JMK na období 2009-2011. 
(Doplnit přehled priorit a opatření za rok 2011= splněno/částečně splněno/nesplněno). 

 

 

 

Zapsala: Bc. Petra Kopecká, DiS. 

 

Ověřila: Ing. Jana Šolcová 


