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: 24.9.2013.
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)
Omluveni: Ivana Olejníková
Ing. Mgr. Vratislav Jonáš
Mgr. Iva Kuchyňková
Marie Miškolczyová
Program setkání:
1. Projednání žádosti poskytovatele Dotyk II. o.p.s.
2. Projednání žádosti B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o.
3. Zpráva o plnění 3. komunitního plánu za I. pololetí 2013
4. Různé
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, DiS.,
přivítaly přítomné na 2. setkání pracovních skupin v roce 2013 v rámci KPSS ve městě Slavkov u
Brna a seznámily je s programem setkání.
1. Projednání žádosti poskytovatele Dotyk II.o.p.s.
Zástupce o.p.s. Dotyk II. pan Josef Svoboda představil služby, které společnost poskytuje.
Dotyk II. o.p.s., se sídlem Vysoké Popovice 253, poskytuje ranou péči a sociální rehabilitaci pro
duševně nemocné schizofrenií v rámci Jihomoravského kraje. Kapacita služby je 30 klientů, službu
zajišťují speciální pedagogové, psychologové, asistenti, z nichž 9 osob na částečný úvazek jsou
stabilizovaní schizofrenici. Společnost poskytuje své služby celkem dvěma klientům z ORP Slavkov u
Brna, dále registrují jednu osobu z ORP jako zájemce o službu. Společnost má nyní naplněnou
kapacitu. Kapacitu plánuje společnost od 1.1.2014 navyšovat na každou službu 40 klientů. Pro klienta
je služba zdarma.
Přijaté usnesení:
Pracovní skupiny "senioři a zdravotně postižení" a "prorodinné služby" neschvalují
zařazení poskytovatele Dotyk II. o.p.s. se službami raná péče a sociální rehabilitace do 3.
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013 - 2014.
2. Projednání žádosti B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o.
Mgr. Šárka Morongová předala slovo panu primáři MUDr. Aleši Hrubému, který představil nově
registrovanou sociální službu Domov s úsměvem, jedná se o domov pro osoby se zdravotním
postižením, cílovou skupinou s nefrologickým onemocněním od 28 let. Registrace proběhla 10.9.2013.
Služba má celkem 33 žádostí z Jihomoravkého kraje, z toho počet zájemců z ORP Slavkov u Brna je
2, z nichž 1 je obyvatelem města Slavkov u Brna. Kapacita zařízení je 7 lůžek. V budoucnu
poskytovatel plánuje rekonstrukci či dostavbu objektu a navýšení kapacity až na 50 míst. Přijetí do
Domova s úsměvem nyní probíhá formou pořadníku. Zástupce poskytovatele dále sdělil, že nyní není
možné upřednostnit žadatele z ORP Slavkov u Brna. Cena za pobyt je pro klienta 350 Kč/ den.
Finanční rozpočet služby je nyní pouze kalkulací. Není možné říci, kolik bude stát jedno lůžko.
Zpočátku služba počítá s dofinancováním z vlastních zdrojů.

Na dotaz paní Bc. Kožíkové týkající se 24 hodinové lékařské služby bylo zástupcem poskytovatele
sděleno, že lékař zde bude pouze dopoledne, po zbytek doby bude přítomná zdravotní sestra.
Poskytovatel má smlouvu i s praktickým lékařem ze Slavkova u Brna. Bc. Kožíková se dotazovala:
v čem je služba užitečná při pohledu na fungující pečovatelskou službu a možnost využití služeb pro
nefrologicky nemocné ambulantně. Paní Hana Jeřábková ze společnosti B.Braun Avitum Austerlitz,
s.r.o. sdělila, že proces dialýzy a dopravy nemocného je stresovým faktorem a často je provázen
nevolnostmi. Zařízení nabízí tyto procesy absolvovat v pohodlí a bez stresu. Zájmem služby je
vytvořit nemocnému rodinu. Doba pobytu není omezena. Zařízení není určeno pro osoby postižené
demencí. Jakmile budou společnosti B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. známy náklady na jedno lůžko
v jejich zařízení bude tato informace předána odboru sociálních věcí ve Slavkově u Brna.
Přijaté usnesení:
Pracovní skupiny "senioři a zdravotně postižení" a "prorodinné služby" neschvalují
zařazení poskytovatele B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o. se službou "domov pro osoby se
zdravotním postižením" do 3. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013 2014.
3. Zpráva o plnění 3. komunitního plánu za I. pololetí 2013
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 3.
komunitního plánu bylo zpracováno na základě podkladů od poskytovatelů za I. pololetí 2013.
PRŮŘEZOVÉ PRIORITY
Priorita 1: Udržení stávajícího základního a odborného sociálního poradenství ve Slavkově u
Brna a přidružených obcích
Opatření 1.1. Udržení služeb Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna, pracoviště Slavkov u
Brna
Provoz poradny je zajišťován 2 pracovnicemi na úvazek 0,7 z důvodu zajištění zastupitelnosti. Za I.
pololetí 2013 bylo poskytnuto celkem 151 konzultací 72 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 (62 konzultací).
V I. pololetí 2013 pokračovala spolupráce poradny s občanským sdružením Persefona, se zaměřením
na domácí násilí. Spolupráce funguje 2x měsíčně.
V průběhu I. pololetí roku 2013 byly do poradny přijaty dvě dobrovolnice, které mimo jiné pomáhají
distribuovat letáky poradny. Informace o poskytované službě charitní poradny jsou zveřejněny na
webových stránkách Oblastní charity Hodonín. Webové stránky jsou aktualizovány pravidelně při
každé změně. V měsíci březnu byl zveřejněn ve Slavkovském zpravodaji článek o Charitní poradně
Slavkov u Brna. Nová pracovnice charitní poradny, Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS., byla v I. pololetí
2013 proškolena na adaptačním kurzu charity. Dále se zúčastnila workshopu – Insolvenční řízení
v praxi. Doposud se nepodařilo plně pokrýt předpokládané náklady poradny na rok 2013. Byl získán
projekt od JMK na stážování studentů, který by měl pomoct pokrýt náklady. Dále byly získány od
některých obcí dary a příspěvky. Byly dotištěny nové vizitky vedoucí poradny.
Opatření 1.2. Udržení přednáškové činnosti pro občany Slavkova a přidružených obcí
Začátkem roku 2013 byla ze strany Charitní poradny Slavkov u Brna rozeslána nabídka na
přednáškovou činnost. V I. pololetí 2013 byla realizována 1 přednáška na téma: „Pomoc sociálních
služeb v rodinách – co nám mohou sociální služby nabídnout.“ Přednáška se konala v Základní škole
na ulici Komenského dne 21.3.2013 a zúčastnilo se jí 18 občanů ze Slavkova u Brna a okolí.

Priorita 2: Podpora komunitního plánování
Opatření 2.1. Setkávání s veřejností
Setkání s občany města je plánováno na měsíc listopad 2013.
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 2013 se uskutečnilo jedno setkání pracovních skupin, a to dne
11.3.2013. Hlavními body setkání bylo hodnocení plnění 2. komunitního plánu soc. služeb města
Slavkov u Brna za II. pololetí 2012, jednání ve věci nového Jednacího řádu pracovních skupin,
podněty členů k plánovanému setkání starostů, byly předány informace o poskytovateli “Dotyk II.“
o.p.s. a aktuální informace k žádosti společnosti „B.Braun Avitum Austerlitz“, s.r.o. o zařazení do 3.
komunitního plánu města Slavkov u Brna. Zápisy z jednání pracovních skupin jsou zveřejněny
v plném znění na webových stránkách města.
Priorita 3: Síťování sociálních služeb
Opatření 3.1. Pravidelné setkávání se starosty ORP Slavkov u Brna
Dne 29.3.2013 proběhlo v prostorách Radnice města Slavkov u Brna setkání starostů obcí ORP
Slavkov u Brna. Jedním z projednávaných bodů bylo zapojení obcí do procesu KPSS. Vedoucí odboru
sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová představila novou koordinátorku komunitního plánování
sociálních služeb Ivanu Mifkovou, DiS.. Poté ve stručnosti představila proces KPSS ve Slavkově u
Brna a předala slovo krajským metodikům KPSS Ing. Mgr. Vítu Janků a Mgr. Kateřině Zouharové,
kteří byli k této příležitosti pozváni. Jednání byli přítomni také zástupci Charity – Mgr. Iva
Kuchyňková a Mgr. Alena Kožíková.. Cílem setkání a prezentací metodiků bylo vytvořit ucelenou
představu o KPSS, namotivovat obce ke spoluúčasti na procesu komunitního plánování a
spolufinancování sociálních služeb působících ve správním obvodu.
Opatření 3.2. Analýza potřebnosti
Na začátku roku 2013 proběhl sběr dat z obcí ORP Slavkov u Brna, kdy byla koordinátorkou KPSS ve
spolupráci s obcemi zjišťována potřebnost domova pro seniory. Bylo zjištěno, že zájemců o tento typ
služby by bylo cca 27. Budoucí poskytovatel sociálních služeb, společnost B.Braun Avitum
Austerlitz,s.r.o. provedla zjišťování potřebnosti domova pro osoby se zdravotním postižením,
konkrétně s nefrologickým onemocněním.
PRACOVNÍ SKUPINA „SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ“
Priorita 1: Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené
Opatření 1.1. Udržení pečovatelské služby
V I. pololetí roku 2013 byla pečovatelská služba poskytována 88 občanům správního obvodu, mimo
Slavkov u Brna byla zajišťována v 9 obcích správního obvodu (Bošovice, Holubice, Milešovice,
Němčany, Nížkovice, Velešovice, Vážany nad Litavou, Šaratice, Kobeřice u Brna). Služby zajišťovalo
5 pečovatelek na úvazek 5,0 + 1 pečovatelka na DPČ na 0,5 úvazku. Podařilo se udržet dostupnost
služeb i o víkendech. Poptávka po pečovatelské službě byla uspokojena. Průběžným školením
pracovníků se zvyšuje profesionalizace pracovního týmu. Proběhla aktualizace propagačních letáků
služby, které byly distribuovány do všech obcí v ORP Slavkov u Brna.

Pečovatelská služba Heršpice dále poskytuje terénní sociální služby na katastru obce Heršpice.
Kapacita služby je 10 klientů starších 65 let. Během druhé poloviny roku 2013 plánuje Obec Heršpice
rozšíření cílové skupiny bez omezení věku.
Opatření 1.2. Udržení provozu Centra denních služeb Slavkov u Brna pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Služba je poskytována ambulantně osobám od 27 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc jiné fyzické osoby v době,
kdy jsou jejich příbuzní v zaměstnání. Kapacita Centra denních služeb je 15 osob. Služba je
zajišťována 3 pracovnicemi na úvazek 2,5. V I. pololetí 2013 tuto službu využilo 12 klientů, z nich 5
klientů ze Slavkova u Brna, 5 z okolních obcí, 1 z Milonic a 1 ze Šlapanic. Vedoucí Centra denních
služeb byla v I. pololetí 2013 kompletně proškolena, pracovnice v přímé péči plní vzdělávání
průběžně. Informace o službě jsou zveřejněny na webových stránkách Oblastní charity Hodonín.
Služba byla v I. pololetí 2013 již 2x propagována v místním zpravodaji. Služba byla propagována i
v dalších zpravodajích ORP Slavkov u Brna. Byly vytvořeny nové informační letáky pro prezentaci
centra denních služeb ve Slavkově a okolních obcích a v okrajových obcích ORP Šlapanice. Dále byly
dotištěny stávající letáky používané pro jednání se zájemci o službu. Začátkem roku byly vytištěny
vizitky pro novou vedoucí služby. Z finančních důvodů nebyla doposud dílna dovybavena nábytkem,
ale bylo upřednostněno vybavení kuchyně.
Opatření 1.3. Udržení stávající nabídky činností Centra denních služeb pro uživatele
V rámci Centra denních služeb pro seniory a zdravotně postižené byla v I. pololetí roku 2013
zajišťována hudební dopoledne, procvičování kognitivních funkcí, 22x proběhla canisterapie se
seniory ve spolupráci s Rodinnou pohodou, o.s., procvičování jemné motoriky, aktivity zaměřené na
udržení fyzické zdatnosti a pohyblivosti uživatelů, aktivizační činnosti zaměřené na výrobu
dekoračních předmětů a krátké výlety po okolí, aby uživatelé nebyli izolování od okolního světa. Za
1.pololetí 2013 proběhlo celkem 3x trénování paměti.
Opatření 1.4. Odlehčovací služby
Rodinná pohoda, o.s.Vyškov poskytuje odlehčovací služby formou terénní a pobytovou (v zařízení ve
Vyškově) pro klienty Vyškovska i Slavkovska. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek. Kapacita služby je v terénu 30 osob a na pobyt 4 osoby. V I. pololetí 2013 službu využili
3 uživatelé ze Slavkova u Brna. Služba je zajišťována 15 zaměstnanci na úvazek 10,0. Z toho úvazek
na služby poskytované ve Slavkově u Brna je 0,25. Podařilo se dovybavit pobytovou službu
kompenzačními pomůckami: 4 ks elektrických, polohovacích lůžek s hrazdou a matrací, s 2 ks
jídelních stolků, zvedáky. Dále se pořídily skříňky k postelím 3ks a mikrovlnná trouba a další
vybavení do kuchyně – příbory, sklenice, nádobí apod. V případě vyššího zájmu o službu není
poskytovatel z finančních důvodů schopen poptávku pokrýt.
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
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. DDM nabízí pro děti 47
kroužků a je pod ním zřízeno i Mateřské centrum. Celkovou nabídku kroužků je možné najít na
webových stránkách www.ddmslavkov.cz. DDM uspořádal za finanční podpory Města Slavkov u
Brna, odboru sociálních věcí a jiných sponzorů Dětský karneval, který se konal dne 6.2.2013. Akce se
zúčastnilo celkem 102 dětí. Dne 16.5.2013 se ve Svojsíkově parku konalo Kreslení na chodník. Akce
byla pořádaná DDM ve spolupráci se sociálním odborem Města Slavkov u Brna, které poskytlo
finanční příspěvek na křídy a ceny. Akce se zúčastnilo 50 dětí.
Pro maminky s dětmi nadále ve městě funguje Baby klub v rámci DDM, mateřské a rodinné centrum
„Pramínek“ při církevní mateřské škole.
Opatření 1.3. Family point
V I. pololetí 2013 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 sociální služby pro děti a mládež s postižením. Kapacita
zařízení je 15 osob ve věku 7-64 let. V průběhu I. pololetí 2013 navštěvovalo centrum denních služeb
střídavě 11 osob, z toho 7 občanů města Slavkova u Brna a 3 občané z obcí Slavkovska. Služba je
zajišťována 5 pracovnicemi na úvazek 1,6.
Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum denních služeb Pohoda nabízí každé úterý a čtvrtek v rámci aktivizačních služeb následující
aktivity: canisterapii, muzikoterapii, vaření, šití, plavání, aj. Dále pak víkendové pobyty, příměstské
tábory v období školních prázdnin, tábor s integrací dětí s postižením, výlety a kulturní akce. V I.
pololetí 2013 pokračovala spolupráce s OSPOD. Aktivizační služby využívalo v I. pololetí 2013
pravidelně 11 klientů centra denních služeb a dále uživatelé ze slavkovských škol a školek v rámci
prevence patologických jevů. V I. pololetí 2013 proběhla návštěva divadla a byly realizovány
příměstské tábory o počtu cca 11 uživatelů.
Opatření 2.3. Raná péče
Služba je poskytována Rodinnou pohodou, o.s..Vyškov. Raná péče je zaměřena na rodiny s dětmi se
zrakovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením ve věku do 7 let a je
zabezpečována v jejich přirozeném prostředí, popřípadě ve středisku rané péče. Služba je zajišťována
2 zaměstnanci na úvazek 1,0. Kapacita služby jsou 2 osoby. Služba měla v I. pololetí 2013 2 uživatele,
z nichž 1 z obce Slavkovska a 1 z Vyškova. Zaměstnanci se zúčastnili semináře Rané péče
v Olomouci u společnosti EDUPOL. Proběhla distribuce propagačních letáků.
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Různé
Členové pracovních skupin byly informování o činnosti MSS – Místních sociálních služeb o.p.s.. Bc.
Alena Kožíková sdělila podrobnější informace o působení společnosti. Zprávu z MPSV „Odhad
dopadu vstupu MSS o.p.s. na trh sociálních služeb pošle Bc. Kožíková starostům obcí.
Kontrola splnění úkolu proběhne ze strany koordinátorky Ivany Mifkové, DiS..
Členové pracovní skupiny byli informováni, že dne 26.9.2013 od 9:00 do 12:00 proběhne ve Slavkově
u Brna, Oslava dne Charity.

Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, DiS.,
poděkovaly přítomným za účast na setkání pracovních skupin KPSS.

Zapsala: Ivana Mifková, DiS.
Ověřila: Mgr. Šárka Morongová

