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Setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“ v 
rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb 
 
termín konání: 25.03.2014  
 
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)  
 
Omluveni: Ing. Mgr. Vratislav Jonáš   

      Jana Kyjovská 
       

Program setkání:  
1. Zpráva o plnění 3. komunitního plánu za II. pololetí 2013 
2. Informace z jihomoravského kraje  
3. Informace k přípravě 4. komunitního plánu sociálních služeb 
4. Různé  
 
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, 
DiS., přivítaly přítomné na 1. setkání pracovních skupin v roce 2014 v rámci KPSS ve městě 
Slavkov u Brna a seznámily je s programem setkání. 
 
1. Zpráva o plnění 3. komunitního plánu za II. pololetí 2013 
 
Pravidelně 1x 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 II. 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 II. 
pololetí 2013 bylo poskytnuto celkem 364 konzultací 66 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 (75 konzultací). V II. 
pololetí 2013 pokračovala spolupráce poradny s občanským sdružením Persefona, se zaměřením na 
domácí násilí. Spolupráce funguje 2x měsíčně. 
Snaha o působení dobrovolníků na poradně se úplně doposud nezdařila. Vždy nastoupili a působili na 
poradně pouze dočasně, po té si našli placené zaměstnání a svou činnost v poradně ukončili. 
Poradna má v současné době uzavřenou dobrovolnickou smlouvu pouze s jednou dobrovolnicí, která 
je ochotna pomoct pouze nárazově ve výjimečných situacích. Do poradny pravidelně nedochází. 
 
Ve II. pololetí 2013 byly zveřejněny ve Slavkovském zpravodaji 2 články o Charitní poradně Slavkov u 
Brna. Pracovnice charitní poradny byly na podzim proškoleny v oblasti novely Občanského zákoníku a 
Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS., byla proškolena v insolvenci.  
V rámci spolupráce s charitním CDS byly v II. polovině roku 2013 distribuovány letáky poradny. 
Webové stránky jsou aktualizovány pravidelně při každé změně.  



Do konce roku 2013 se pomocí výrazných úsporných opatření a projektu od JMK na stážování 
studentů podařilo plně pokrýt náklady poradny na rok 2013. Byly také získány dary a příspěvky od 
některých obcí. Pracovní úvazky dvou pracovnic byly zachovány. Na rozšíření úvazků na předchozí 
stav nebyly získány finanční zdroje. 
 
 
 
Opatření 1.2. Udržení přednáškové činnosti pro občany Slavkova a přidružených obcí 
 
V II. polovině roku 2013 byly přednášky nabízeny obcím, klubům atp. V obci Velešovice se dne 22.10. 
2013 konala přednáška na téma Sociální služby. Přednášky se zúčastnilo 80 občanů.  
Byla dohodnuta přednáška na rok 2014 s Klubem aktivních seniorů na téma sociální služby ve 
Slavkově u Brna a v okolí a se sdružením Mama Help na téma novela občanského zákoníku.  
 
Priorita 2: Podpora komunitního plánování  
 
 
Opatření 2.1. Setkávání s veřejností 
 
Dne 27.11.2013 se uskutečnilo Setkání s občany. Akce se zúčastnilo 23 občanů, zástupci  města a 
poskytovatelů sociálních služeb. Občané na něm byli seznámeni s nabídkou sociálních služeb a 
procesem komunitního plánování sociálních služeb ve městě. Dále proběhly dvě přednášky na témata 
„senioři v dopravě“ a „podomní prodej“.  
 
 
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 II. pololetí 2013 se uskutečnila dvě setkání pracovních skupin, a to dne 
24.09.2013 a 18.12.2013.  Hlavními body setkání bylo hodnocení plnění 3. komunitního plánu soc. 
služeb města Slavkov u Brna za I. pololetí 2013, projednání žádosti poskytovatele Dotyk II. o.p.s., 
projednání žádosti B.Braun Avitum Austerlitz, s.r.o., informace o distribuci Euroklíčů, informace 
k setkání s občany, spolufinancování sociálních služeb a informace týkající se klubu důchodců. 
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  
 
V II. pololetí 2013 se uskutečnila celkem tři setkání se starosty ORP Slavkov u Brna. Setkání proběhla 
v prostorách Radnice města Slavkov u Brna. Při setkáních se hledalo řešení k zapojení obcí do 
spolufinancování sociálních služeb v ORP Slavkov u Brna.  
 
Opatření 3.2. Analýza potřebnosti 
 
V rámci procesu KPSS, setkávání pracovních skupin, setkání s občany a se zástupci obcí ORP 
Slavkov u Brna nebyla v II. pololetí zjištěna žádná nová, cílová skupina.  
 
PRACOVNÍ SKUPINA „SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ“ 
 
Priorita 1: Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené 
 
Opatření 1.1. Udržení pečovatelské služby 
V II. pololetí roku 2013 byla pečovatelská služba poskytována 99 občanům v 10 obcích spádového 
území města Slavkov u Brna (Hodějice, Holubice, Otnice, Němčany, Nížkovice, Křenovice,  
Velešovice, Vážany nad Litavou, Šaratice, Kobeřice u Brna). Služby zajišťovalo 5 pečovatelek na 
úvazek 5,0 + 1 pečovatelka na DPČ 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.  
Pečovatelská služba Heršpice dále poskytuje terénní sociální služby na katastru obce Heršpice. 
Kapacita služby je 10 klientů starších 65 let. Obec Heršpice plánuje v příštím roce 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. Kapacita centra denních služeb je 15 osob. Služba je zajišťována 3 pracovnicemi na úvazek 
2,5. V II. pololetí 2013 tuto službu využilo 15 klientů, z nichž je 6 klientů ze Slavkova u Brna, 5 klientů 
z okolních obcí a 3 klienti mimo RPS Slavkov u Brna.Vedoucí sociální pracovnice byla kompletně 
proškolena již v I. pololetí roku 2013, pracovnice v přímé péči plnily vzdělávání průběžně. Byly 
proškoleny v oblasti prevence bolesti pohybového ústrojí, v oblasti bazální stimulace a také ve 
výtvarných činnostech. Všechny pracovnice jsou vzdělávány dle vzdělávacího plánu. 
 
Informace o službě jsou zveřejněny na webových stránkách Oblastní charity Hodonín, které byly dle 
potřeby aktualizovány. Služba byla v II. pololetí 2013 1x propagována v místním zpravodaji. Služba 
byla propagována i v dalších zpravodajích ORP Slavkov u Brna a v regionálním Vyškovském deníku. 
Užívaly se stávající informační letáky pro prezentaci Centra denních služeb v obcích ORP Slavkov u 
Brna, ORP Bučovice a v okrajových obcích v ORP Šlapanice. Nebylo třeba vyrábět nové vizitky, 
protože byly použity vizitky z I. poloviny roku 2013. Z finančních důvodů nebyla doposud dílna 
dovybavena nábytkem.  
 
Opatření 1.3. Udržení stávající nabídky činností Centra denních služeb pro uživatele 
V rámci Centra denních služeb pro seniory a zdravotně postižené byla v II. pololetí roku 2013 
zajišťována hudební dopoledne, procvičování kognitivních funkcí, 1x týdně 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.  
 
 
Opatření 1.4. Odlehčovací služby 
Rodinná pohoda, o.s. poskytuje odlehčující služby formou terénní a pobytovou. 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 došlo 
k navýšení ze 4 na 5 osob. Žádost o umístění do pobytové služby si podalo 29 klientů, službu využilo 
21 klientů. Umístěni do domova pro seniory byli 2 klienti. Úmrtí bylo zaznamenáno u 6 klientů. V II. 
pololetí 2013 službu využili 4 uživatelé ze Slavkova u Brna. Služba je zajišťována 5 zaměstnanci na 
úvazek 3,5 a 5x DPP. Z toho úvazek na služby poskytované ve Slavkově u Brna je 0,25.  
 
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 v rámci vyhlášených 
programů. DDM nabízí pro děti 50 kroužků a je pod ním zřízeno i Mateřské centrum. Tvořivé dílničky 
pro rodiče s dětmi probíhají 1x – 2x měsíčně v odpoledních hodinách. 1x týdně odpolední cvičení 
rodičů s dětmi. Celkovou nabídku kroužků je možné najít na webových stránkách www.ddmslavkov.cz. 

http://www.slavkov.cz/
http://www.ddmslavkov.cz/


Pro maminky s dětmi nadále ve městě funguje Baby klub v rámci DDM 4x týdně dopoledne a 
mateřské a rodinné centrum „Pramínek“ při církevní mateřské škole. 
 
Opatření 1.3. Family point 
V II. 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 aktivity pro děti a mládež s postižením ambulantní formou od 
8:00 do 12:00.  Klienti se věnují různým činnostem, zaměstnanci se jim věnují individuálně. V Centru 
denních služeb je vytvořen i koutek oddechu. Kapacita zařízení je 15 osob ve věku 7-64 let. 
V průběhu II. pololetí 2013 navštěvovalo centrum denních služeb střídavě 12 osob, z toho 6 občanů 
města Slavkova u Brna. Služba je zajišťována 3 pracovnicemi na úvazek 1,2 + 1DPP.  
 
Opatření 2.2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Centrum denních služeb Pohoda nabízí každé úterý a čtvrtek 12:00 h až 15:00 h v rámci aktivizačních 
služeb následující aktivity: canisterapii v MŠ na Vyškovsku, muzikoterapii, vaření, šití, plavání, aj. 
Probíhaly návštěvy v Azylovém domě v Opatovicích a v Brně, kde jsme průběžně informovali uživatele 
služby o aktivitách. Byla poskytnuta canisterapie pěstounům při setkání v Poradně pro rodinu a 
mezilidské vztahy ve Vyškově. Dále pak víkendové pobyty, příměstské tábory v období letních 
prázdnin, tábor s integrací dětí s postižením, výlety a kulturní akce. V II. pololetí 2013 pokračovala 
spolupráce s OSPOD. Aktivizační služby využívalo v II. pololetí 2013 pravidelně 20 klientů.  
 
 
Opatření 2.3. Raná péče 
Služba je poskytována Rodinnou pohodou, o.s.. Raná péče je zaměřena na rodiny s dětmi se 
zrakovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením a je zabezpečována v jejich 
přirozeném prostředí, popřípadě ve středisku rané péče. Poradenská intervence se koná 
v pravidelných intervalech 2x – 4x týdně. Pravidelně byla služba poskytována ve třech rodinách. Z 
nichž 1 občan ze Slavkova, 1 z obce Slavkovska. Služba je zajišťována 2 zaměstnanci na úvazek 
0,75. Zaměstnanci se zúčastnili semináře Rané péče v Olomouci u společnosti EDUPOL. Proběhla 
distribuce propagačních letáků. 

 
 
2. Informace z jihomoravského kraje 
 
Přítomní byli informováni o setkání multidisciplinárních týmů, které se skládají ze zástupců 
Krajského úřadu, zástupců obcí Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov, koordinátorů KPSS a 
vedoucích sociálních odborů. První setkání se uskutečnilo dne 13.03.2014 ve Vyškově. 
V jihomoravském kraji je registrováno celkem 186 služeb sociální prevence, 80 z nich je 
financováno v rámci individuálního projektu, který v roce 2015 končí. Účelem plánovaných 
setkání multidisciplinárních týmů je vytvořit udržitelnou síť sociálních služeb prevence.  
Na území jihomoravského kraje probíhají kontroly sociálních služeb, které jsou prováděny 
inspektory z krajského úřadu. Poskytovatelé v ORP Slavkov u Brna již mají termíny kontrol, 
které v nejbližší době proběhnou. Výsledky budou zveřejněny na stránkách jihomoravského 
kraje. 
 
3. Informace k přípravě 4. KPSS 
 
Koordinátorka KPSS sdělila přítomným informace k vzniku 4. KPSS, který bude vytvořen 
v průběhu roku 2014. V I. pololetí 2014 proběhne setkání s krajskými metodiky KPSS a poté 
budou poskytovatelé vyzváni, aby doložily potřebné podklady k tvorbě dokumentu. 
Mgr. Kateřina Rožnovská sdělila přítomným, že v budoucnu Charita uvažuje o transformaci 
Centra denních služeb ve Slavkově u Brna na odlehčovací službu, pobytové formy. Úvaha 



vznikla následkem dotazů ze strany veřejnosti i vyškovské nemocnice.  Ředitel oblastní 
Charity Hodonín Bc. Václav Salajka bude oslovovat v této věci obce. 
Dále byla přítomným koordinátorkou KPSS sdělena informace o kontaktování Centrem pro 
dětský sluch Tamtam o.p.s., které poskytuje ranou péči rodinám s dětmi se sluchovým a 
kombinovaným postižením do 7 let věku. Tamtam o.p.s. nás oslovilo s žádostí o možnost 
zapojení se do procesu KPSS ve městě Slavkově u Brna. Službu poskytuje v ORP Slavkov u 
Brna jedné rodině.  
 
 
Přijaté usnesení: 
Pracovní skupiny "senioři a zdravotně postižení" a "prorodinné služby" neschvalují 
zařazení  poskytovatele  Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. věku do 3. Komunitního 
plánu sociálních služeb ORP Slavkov u Brna 2013 - 2014. 
 

 
4. různé 
Přítomní byli informováni o plánovaném setkání obyvatel Domu s pečovatelskou službou 
(DPS) se zástupci města Slavkov u Brna, které se bude konat dne 28.03.2014 v 9:00 h 
v Klubu důchodců.  
Byly dány podněty k diskuzi, které obyvatelé DPS vznesli u pečovatelské služby.  
Mgr. Šárka Morongová sdělila přítomným, že bude na pracovnice OSPOD apelovat, aby ve 
větší míře využívaly sociálně aktivizačních služeb Rodinné pohody o.p.s.. 
Paní Olejníková informovala o otevření nového hřiště u DDM, které je pro různé věkové 
skupiny dětí a má u veřejnosti velký úspěch.  
V Klubu důchodců na DPS proběhlo dne 10.03.2014 setkání „Hrátky s pamětí“, zajišťováno 
Rodinnou pohodou o.p.s.. Akce se zúčastnili 3 obyvatelé DPS i přes kontaktování všech obcí 
ORP a vyvěšení pozvánek na veřejná místa ve Slavkově u Brna. 
 
 
 
 
 
zapsala: Ivana Mifková, DiS. 
 
 
 
 
ověřila: Mgr. Šárka Morongová 
 
 


