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 „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“ v rámci
procesu komunitního plánování sociálních služeb
termín konání: 18.12.2013.
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, DiS.,
přivítaly přítomné na 3. setkání pracovních skupin v roce 2013 v rámci KPSS ORP Slavkov u Brna.
1. Informace o distribuci Euroklíče
Koordinátorka KPSS Ivana Mifková, DiS., informovala přítomné o distribuci Euroklíčů na Městském
úřadě ve Slavkově u Brna. Přítomní byli požádáni, aby o možnosti stát se držitelem Euroklíče
informovali veřejnost, poskytovatelé v rámci výkonu své práce a ostatní členové při svých aktivitách.
Koordinátorka KPSS přepošle členům elektronickou poštou informace týkající se Euroklíče.
2. Setkání s občany
Koordinátorka KPSS informovala členy pracovních skupin o proběhlém setkání s občany, které se
uskutečnilo dne 27.11.2013. Přítomným bylo sděleno plánované zapojení členů KPSS do organizace
akcí konaných v rámci procesu KPSS a šíření informací veřejnosti v roce 2014. Proběhla diskuze
s mnoha náměty a připomínkami.
3. Informace týkající se Klubu důchodců
Přítomným byla sdělena aktuální situace Klubu důchodců (dále jen KD) v DPS Slavkov u Brna. Akce
konané v KD jsou spíše nárazového charakteru. Chybí osoba, která by KD vedla, organizovala akce,
aktivizovala seniory. Ze strany členů pracovních skupin KPSS bylo vzneseno několik tipů na
jednotlivce, kterým by mohla být možnost vedení KD nabídnuta. Dále bylo zmíněno, že možným
důvodem situace KD je také dostatek aktivit a možností využití volného času seniorů ve městě. Paní
Marie Miškolczyová informovala přítomné o možnosti předplatného časopisu Doba seniorů, který by
možná seniory v DPS zaujal. Mgr. Jana Kubaláková nabídla možnost zkusit v KD sociálně aktivizační
služby pro seniory, zajišťované Rodinnou pohodou o.s. .
4. Spolufinancování sociálních služeb
Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru sociálních věcí informovala o dohodě s obcemi ORP Slavkov
u Brna na spolufinancování sociálních služeb. Zástupci poskytovatelů obdrželi pokyny k podání
žádostí o dotace z rozpočtů obcí na rok 2014 prostřednictvím města Slavkova u Brna.
5. Různé
Mgr. Jana Kubaláková informovala přítomné o vyhovění žádosti o registraci sociální služby osobní
asistence. Tato služba je poskytována od 9.12.2013, jedná se o terénní službu, kapacita služby:2
klienti. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení.
Zapsala: Ivana Mifková, DiS.
Ověřila: Mgr. Šárka Morongová

