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Setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a „prorodinné služby“ v 
rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb 
 
termín konání: 23.10.2014  
 
Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha)  
 
Omluveni: Ivana Olejníková 
      Ing. Mgr. Vratislav Jonáš   

       
       

Program setkání:  
1. 4. Komunitní plán sociálních služeb 
2. Spolufinancování sociálních služeb  
3. Supervize pro pečující osoby 
4. Projekt Senioři sobě II. 
5. Různé 
6. Jednání s pracovníky projektu MOS Různé  
 
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, 
DiS., přivítaly přítomné na 2. setkání pracovních skupin v roce 2014 v rámci KPSS ve městě 
Slavkov u Brna a seznámily je s programem setkání. 
 
1.  4.Komunitní plán sociálních služeb 
 
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb sdělila přítomným náležitosti procesu 
vzniku a schválení 4. Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen 4. KPSS). Dokument byl 
zaslán členům pracovních skupin k připomínkování. Členové pracovních skupin byli vyzváni 
k připomínkování přímo na setkání. Paní Miškolczyová uvedla, že by bylo vhodné návrh 
dokumentu předávat členům pracovních skupin v tištěné formě. Koordinátorka na toto 
uvedla, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o návrh dokumentu a ne o finální 
verzi, je z ekonomických důvodů členům pracovních skupin zasílán pouze v elektronické 
podobě. Návrh dokumentu bude proto v tištěné formě v jednom vyhotovení k nahlédnutí na 
odboru sociálních věcí. Starosta obce Křenovice, Jaromír Konečný navrhl, že by mohl být 
návrh dokumentu odprezentován na pracovní skupině společně s projekcí. 4. KPSS bude 
nyní vyvěšen k připomínkování veřejnosti na webu města. Obce ORP budou mít na svých 
stránkách odkaz na stránky města Slavkov u Brna, kde budou moci dokument 
připomínkovat. Poté, co budou připomínky zapracovány, bude 4. KPSS předložen 
k schválení orgánům města. 
 

 
2. Spolufinancování sociálních služeb 
 
Vedoucí sociálního odboru Mgr. Šárka Morongová seznámila přítomné s aktualitami 
týkajícími se spolufinancování sociálních služeb. Jihomoravský krajský úřad (dále jen JMK) 
vydal metodiku pro hodnocení sociálních služeb, která pomáhá zjistit, zda je sociální služba 
efektivní či ne. Členům pracovních skupin byla představena činnost a cíl setkávání 
multidisciplinárního týmu (dále jen MTT) okresu Vyškov. Úkolem MTT bylo dohodnout se na 



udržitelné síti služeb sociální prevence, kterým budou Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov 
garantovat financování z 20 % optimalizovaných nákladů pro rok 2015. Tato garance je 
potřebná pro získání další finanční podpory ze strany Jihomoravského krajského úřadu. Pro 
ORP Slavkov u Brna bude částka za služby sociální prevence představovat nárůst o 35 tisíc 
Kč. Výstup z jednání MTT byl schválen Radou města Slavkov u Brna.  
Přítomným byla sdělena informace o probíhajících kontrolách sociálních služeb, které jsou 
prováděny odborníky ze strany JMK.  
Spolufinancování sociálních služeb bude nadále pokračovat, bude snaha uzavřít s obcemi 
ORP Slavkov u Brna smlouvy na dobu neurčitou. 
 
3. Supervize pro pečující osoby 
Na podnět paní Kyjovské bylo ověřeno, že v Uherském Hradišti působí Maltézské centrum 
pomoci. Toto nabízí různé sociální služby a pracuje na dobrovolnických projektech. Jedním 
z projektů je pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených. Při telefonické 
komunikaci s vedoucím projektu bylo zjištěno, že Maltézské centrum má svoje zázemí 
v Olomouci a působení ve Slavkově u Brna a přilehlých obcích není z důvodu dojezdové 
vzdálenosti možné. Mgr. Kubaláková uvedla, že by bylo možné opět obnovit dřívější „Čaje o 
páté“, které probíhaly v prostorách klubu důchodců v DPS a byly určeny pro osoby pečující o 
dlouhodobě nemocné. Pokud bude o tato sezení zájem, pak bude možné oslovit psychologa. 
V případě zájmu a dle možností osob, kterým je péče zajišťována by mohly tyto osoby po 
dobu sezení trávit čas v Centru denních služeb. Bc. Alena Kožíková uvedla, že Charitní 
pečovatelská služba nabízí pečujícím v rámci služby ukázku, jak s osobou na lůžku 
zacházet, případně telefonické konzultace pečujícím v rámci doby, kdy je pečovatelská 
služba poskytována. 
 
Usnesení: 
Mgr. Jana Kubaláková (Rodinná pohoda o.s.) ve spolupráci s paní Kyjovskou do konce roku 
2014 připraví návrh termínu a podrobnosti akce. Charitní poradna zajistí přednášku na téma 
„Péče o osobu v domácím prostředí“. Termín přednášky bude upřesněn v I. čtvrtletí 2015.  
 
4. Projekt „Senioři sobě“ 
Mgr. Šárka Morongová představila přítomným projekt „Senioři sobě“, v rámci kterého byly 
osloveny města, aby byl určen senior, který bude proškolen a bude mít chuť a elán předávat 
získané vědomosti do řad seniorů. Členové pracovních skupin byli tímto osloveni, zda 
neznají osobu, která by se na tuto pozici hodila. Paní Miškolczyová sdělila, že z vlastní 
zkušenosti může pouze potvrdit, že senioři v jejím okolí se obávají takového závazku. Dále 
uvedla, že dne 07.10.2014 pořádal Svaz diabetiků přednášku s názvem „Bezpečný senior“. 
Přednášku zajišťovala Městská policie (dále jen MP) Slavkov u Brna. Zúčastnilo se 25 lidí, 
přednáška trvala přes dvě hodiny a byla pro účastníky podnětná a přínosná. MP Slavkov u 
Brna, by měla být o projektu „Senioři sobě“ informována. Toto bude ze strany odboru 
sociálních věcí ověřeno stejně jako případné přednášky MP v rámci projektu u velitele MP, 
Petra Smejsíka. 
 
 
5. Různé 
Mgr. Šárka Morongová sdělila přítomným, že se na odbor sociálních věcí obrátil poskytovatel 
sociálních služeb B.Braun Avitaum s žádostí o zařazení do Komunitního plánu. Tato bude 
projednána na dalším setkání pracovních skupin, kam bude zástupce poskytovatele pozván.  
Paní Miškolczyová pozvala přítomné na akci pořádanou Svazem diabetiků, „Den pro zdraví“, 
která se koná 14.11.2014 v prostorách společenského centra Bonaparte v době od 09:00 do 
13:00.  
Mgr. Kateřina Umlášková, DiS., vznesla dotaz týkající se VIII. Setkání občanů v roce 2014. 
Přesný termín konání bude znám po ustanovení zastupitelstva města. Probíhala debata 
týkající se zajištění vhodného programu. Pracovní skupiny se shodly na zaměření VIII. 
Setkání občanů na cílovou skupinu populace, kterou budou senioři. Program by měl být 



hlavně kulturní, rozčleněn do několika bloků. Mezi bloky by byly krátké vstupy ze strany 
zastupitelů města, poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků sociálního odboru, aj. Účast 
na letošním setkání přislíbil pan Zdeněk Choura, který zajišťuje „Hrátky s pamětí“ za 
poskytovatele Rodinná pohoda o.s.. Dále by bylo možné oslovit bezpečnostní složky města 
s nabídkou krátké přednášky (hasiči, policie, záchranná služba). Paní Miškolczyová uvedla, 
že má typy na kulturní program, který by byl finančně nenáročný. 
 
Usnesení: 
Paní Miškolczyová po konzultaci s koordinátorkou KPSS zajistí kulturní program na „VIII. 
Setkání občanů“. Termín do 07.10.2014. 
 
6. Jednání s pracovníky projektu MOS 
Pracovníci projektu MOS, Ing. Ellen Repíková a pan Jaromír Konečný, DiS., představili 
přítomným výstupy analýzy týkající se sociální oblasti ORP Slavkov u Brna. Přítomní byli 
seznámeni s jednotlivými opatřeními, na jejichž plnění by se mělo pracovat. 
Více na www.obcesobe.cz. 
 
 
 
 
zapsala: Ivana Mifková, DiS. 
 
 
 
 
ověřila: Mgr. Šárka Morongová 
 
 


