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Program setkání:  
1. Hodnocení plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb za rok 2014 
2. Informace o žádosti společnosti B. Braun Avitum  
3. Situace na Domě s pečovatelskou službou 
4. Supervize pro pečující osoby 
5. Různé 
 
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Šárka Morongová a koordinátorka KPSS Ivana Mifková, 
DiS., přivítaly přítomné na 1. setkání pracovních skupin v roce 2015 v rámci KPSS ve městě 
Slavkov u Brna a seznámily je s programem setkání. 
 
1. Hodnocení plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb za rok 2014 
 
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 rok 2014.  
 
 
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 rok 2014 bylo poskytnuto celkem 141 intervencí 121 klientům, a to 
v poradně na ulici Polní 1444 ve Slavkově u Brna, v domácím prostředí občanů, telefonicky 
nebo prostřednictvím internetu. Nově poradna funguje i ve čtvrtek od 9:00 – 12:00 h. 
Obdobně jako v loňském roce byl největší zájem o poradenství v oblasti rozvodů, exekucí a 
osobních bankrotů. V roce 2014 pokračovala spolupráce poradny s občanským sdružením 
Persefona, se zaměřením na domácí násilí. Spolupráce funguje na bázi předem 
dohodnutých setkáních. Sdružení Persefona z dostupných informací poskytovalo v roce 



2014 služby 2 rodinám s dětmi ze Slavkovska, o rozsahu 7 konzultací. Dalších 5 rodin mělo 
dohodnutou schůzku, na kterou se poté nedostavili.  
Distribuce propagačních materiálů – průběžně byly doplňovány propagační letáky, a to 
zejména na úřadech a u lékařů. Avšak vzhledem ke změně úředních hodin a kontaktů bude 
třeba do 31. 03. 2015 opravit stávající letáky a znovu provést jejich distribuci. Byly vytištěny 
nové vizitky. 
Pravidelná propagace v místním zpravodaji – poradna byla několikrát během roku 
propagována nejen v místním, ale i v okolních zpravodajích. Zpravidla se vždy po zveřejnění 
článku zvedl zájem o využití služeb poradny. 
Aktualizace webových stránek – webové stránky byly během roku několikrát aktualizovány, a 
to zejména v době změny vedoucí poradny, při zavedení rozšíření úředních hodin a při 
změně kontaktů. 
Získání dostatečného množství finančních prostředků – nepodařilo se získat dostatečné 
množství financí na požadované navýšení úvazků pracovnic poradny. Avšak při reorganizaci 
provozu byl navýšen počet úředních hodin a takto nastavená služba se zatím projevuje jako 
dostačující. Nelze však poskytnout plnou zastupitelnost. 
Průběžné vzdělávání pracovníků – pracovnice byly během celého roku průběžně 
vzdělávány, a to především v oblastech týkajících se nového občanského zákoníků a 
insolvence. 
Automobil pro poradnu – v lednu 2014 dosloužil osobní vůz Fiat Punto, a protože byl již 
neopravitelný, bylo třeba provést jeho likvidaci. V červnu 2014 se podařilo od Charitní 
ošetřovatelské služby získat náhradní vůz Fiat Seicento. Jde o postarší vůz nepřílišné 
kvality, který již Charitní ošetřovatelská služba nemohla užívat, avšak pro potřeby poradny 
prozatím zcela dostačující. 
Počítačové vybavení – kancelář je vybavena vhodnou počítačovou technikou, během roku 
2014 byly všechny počítače znovu naformátovány, aktualizovány a jejich provoz je nyní 
bezproblémový. 
 
Opatření 1.2. Udržení přednáškové činnosti pro občany Slavkova a přidružených obcí 
V roce 2014 nebyla realizována žádná přednášková činnost pro občany Slavkova a 
přidružených obcí.  
 
 
Priorita 2: Podpora komunitního plánování  
 
 
Opatření 2.1. Setkávání s veřejností 
 
Setkání s občany města proběhlo dne 03.12.2014. Setkání se zúčastnilo 31 občanů, 
zástupci města a poskytovatelé sociálních služeb. Občané byli seznámeni s nabídkou 
sociálních služeb ve městě, proběhla přednáška Mgr. Vlasty Vařekové ze Zdravotnického 
záchranného systému Jihomoravského kraje na téma „Externí mobilní defibrilátory“. Dále 
pak byly seniorům představeny velitelem Městské policie, Petrem Smejsíkem praktické rady 
a pomůcky pro zvýšení osobní bezpečnosti.  
 
Dne 16.12.2014 se uskutečnila vánoční besídka pro obyvatele Domu s pečovatelskou 
službou. Po kulturním představení zajištěném dětmi z Křesťanské Mateřské školy Karolínka, 
byla zúčastněným dána možnost dotazování a diskuze se zástupci Města. Besídka byla 
uspořádána odborem sociálních věcí ve spolupráci s Křesťanskou mateřskou školou.  
 
 
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 roce 2014 se uskutečnila dvě setkání pracovních 



skupin. První z nich proběhlo dne 25.03.2014.  Hlavními body setkání bylo hodnocení plnění 
3. Komunitního plánu soc. služeb města Slavkov u Brna za II. pololetí 2013, informace 
týkající se procesu komunitního plánování z Jihomoravského krajského úřadu a informace 
k přípravě 4. Komunitního plánu sociálních služeb.  Druhé setkání se konalo dne 23.10.2014 
a hlavními body byly dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb, spolufinancování služeb 
sociální prevence, informace k projektu „Senioři sobě II.“, možnosti supervize pro pečující 
osoby a jednání s pracovníky projektu MOS. 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 25.09.2014  proběhlo v prostorách Radnice města Slavkov u Brna setkání starostů obcí 
ORP Slavkov u Brna. Jedním z bodů, které byly ze strany vedoucí sociálního odboru 
projednány, byl návrh na pokračování ve spolufinancování sociálních služeb, diskuse o 
smlouvě na dobu neurčitou, dohoda o připravení smlouvy a výpočtu přesných částek pro 
jednotlivé obce ORP. 
Dále byly předány  informace o dopisu z JmK ve věci výkonu SPOD na obcích, stručné 
vysvětlení činnosti OSPOD a povinnosti obcí, informace o standardech, pozvání na 
Workshop dne 21.11.2014. 
Další setkání se uskutečnilo dne 12.12.2014. Projednán byl výklad ke smlouvě 
o spolufinancování sociálních služeb na dobu neurčitou, dále povinnosti obcí na úseku 
SPOD ze zákona, návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy (VPS), vysvětlení povinností, které 
obcím zůstanou i po uzavření VPS a představení koordinátorky KPSS a sociální pracovnice 
pro ORP. 
 
 
 
Opatření 3.2. Analýza potřebnosti 
V průběhu roku 2014 proběhla distribuce dotazníků pracovníky projektu MOS na obce ORP 
Slavkov u Brna. Návratnost dotazníků byla cca 20 %. Na tvorbě otázek týkajících se sociální 
oblasti se účastnil i odbor sociálních věcí. Výsledky byly pracovníky MOS předány 
koordinátorce KPSS a následně zapracovány do 4. Komunitního plánu sociálních služeb. 
  
PRACOVNÍ SKUPINA „SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ“ 
 
Priorita 1: Udržení stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené 
 
Opatření 1.1. Udržení pečovatelské služby 
V roce 2014 byla pečovatelská služba poskytována 108 občanům, ve 13 obcích spádového 
území Města Slavkov u Brna (Hodějice, Holubice, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, 
Němčany, Nížkovice, Otnice, Velešovice, Vážany nad Litavou, Šaratice, Zbýšov). 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 uspokojena. 
Průběžným školením pracovníků se zvyšuje profesionalizace pracovního týmu. Obnova 
vozového parku se z finančních důvodů neuskutečnila. 
 
Pečovatelská služba Heršpice dále poskytuje terénní sociální služby na katastru obce 
Heršpice. Kapacita služby je 10 klientů starších 65 let. Během roku 2014 pečovatelská 
služba obce Heršpice neuskutečnila plánované přednášky pro veřejnost, ani 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 2,3. V roce 2014 tuto službu využilo 15 klientů, z nichž je 7 klientů 
ze Slavkova u Brna, 8 klientů z okolních obcí. Vedoucí Centra denních služeb byla v roce 
2014 kompletně proškolena, pracovnice v přímé péči plní vzdělávání průběžně. 
Dotisk informačních letáků a vizitek a jejich distribuce – na konci 2014 byly dotištěny nové, 
vyhovující a aktualizované informační letáky. Nejpozději do 31. 3. 2015 budou distribuovány 
a nahradí tak staré nebo chybějící letáky, zejména na úřadech, u lékařů etc. Během celého 
roku byly také tištěny a rozdávány nové vizitky. 
1x za 3 měsíce článek v místním zpravodaji – CDS bylo pravidelně propagováno v místním 
zpravodaji, ale také ve zpravodajích a na webových stránkách okolních obcí.  
Aktualizace webových stránek – webové stránky jsou průběžně aktualizovány. 
Získání dostatečného množství finančních prostředků – během roku 2014 byl snížen úvazek 
jedné pracovnici v přímé péči z 1 na 0,9, a sociální pracovnici z 0,5 na úvazek 0,4. Díky 
těmto sníženým úvazkům se podařilo nebýt na konci roku ve ztrátě. Avšak bude se usilovat o 
znovu navýšení obou úvazků, protože tato tendence není žádoucí. 
Průběžné odborné vzdělávání pracovníků – všechny pracovnice byly během roku 2014 
průběžně vzdělávány. A to jak ve výtvarných volnočasových aktivitách, tak i v péči o seniory, 
v péči o jejich fyzickou, psychickou i dušení stránku. Vedoucí služby pak byla také 
proškolena v nových způsobech vedení týmu. 
Dovybavení kuchyně a dalšího – kuchyni se podařilo dovybavit již v roce 2013. V roce 2014 
se podařilo zakoupit nový invalidní vozík, který tak umožňuje lepší pohyb uživatelů a častější 
procházky s více uživateli najednou. Z finančních důvodů se nepodařilo opravit podlahu 
v kuchyni. 
 
 
 
Opatření 1.3. Udržení stávající nabídky činností Centra denních služeb pro uživatele 
V rámci Centra denních služeb pro seniory a zdravotně postižené byla v roce 2014 
zajišťována hudební dopoledne, procvičování kognitivních funkcí, 1x týdně probíhala 
canisterapie se seniory ve spolupráci s Rodinnou pohodou, o.s., procvičování jemné 
motoriky, aktivity zaměřené na udržení a zlepšení psychických i fyzických funkcí.  
 
 
V roce 2014 probíhalo ve Slavkově 1x měsíčně Trénování paměti v prostorách Domu 
s pečovatelskou službou. Aktivity se účastní cca 8 občanů, zpravidla obyvatel DPS. Ve 
spolupráci se Svazem Diabetiků probíhá 2x ročně, účastní se cca 15 až 20 uživatelů.   
 
Průběžné rozšiřování a úprava nabídky činností – pracovnice uzpůsobují nabídku činností 
dle přání a potřeb uživatelů. V prvním čtvrtletí roku tak například každé čtvrteční dopoledne 
probíhalo pletení a háčkování. Stále častěji je také využívána možnost dopravy a doprovodu 
uživatelů na úřady a k lékařům. 
Dovybavení pomůckami a potřebami pro sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti – CDS 
získalo darem repasovaný invalidní vozík a druhý vozík byl zakoupen. Dále nejmenovaný 
dárce věnoval centru starší vlnu, hrací kostky a několik různých hracích karet a pexes. 
V neposlední řadě se podařilo získat několik knížek a sešitů s křížovkami, doplňovačkami a 
dalšími činnostmi na podporu kognitivních funkcí. 
Pokračování spolupráce s občanským sdružením Rodinná pohoda – pravidelně každý týden 
v úterý dopoledne probíhá cannisterapie. Výjimkou byly pouze letní prázdniny, kdy nebylo 
možné ze strany cannisterapeutky přijít každý týden.  
 
 
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. Služba je 
poskytovány 365 dní v roce. Terénní formou je služba poskytována v době od 07:00 do 
22:00. Kapacita služby je v terénu 30 osob a na pobyt 5 osob. V roce 2014 službu využilo 22 
uživatelů terénní formu a 18 uživatelů pobytovou formu. Z těchto byli 4 uživatelé ze Slavkova 
u Brna a 1 z Velešovic. Služba je zajišťována 8 zaměstnanci na úvazek 5,0 a 9 zaměstnanců 
na DPP.  
 
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 jsou informace a odkazy 
institucí, které nabízejí zájmové aktivity pro rodiny s dětmi.  
 
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 41 kroužků a je pod ním zřízeno i 
Mateřské centrum (funguje 4x týdně). 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 dětský karneval, který se konal dne 
11.02.2014. Dne 22.05.2014 se ve Svojsíkově parku konalo v rámci „Dne rodin“ Kreslení na 
chodník na téma „Moje rodina“. Akce se zúčastnilo přes 40 dětí. Pro maminky s dětmi nadále 
ve městě funguje Baby klub v rámci DDM. 
Ve dnech 04. – 06.08.2014 proběhla ve Slavkově akce nazvaná Mini-městečko. Jednalo se 
o prázdninový program, kde si mohly děti formou hry a zábavných aktivit seznámit 
s hospodářským koloběhem peněz a práce. Mini-městečka se zúčastnilo přibližně 350 dětí, 
akce byla kladně hodnocena. 
 
Opatření 1.3. Family point 
V roce 2014 se na Městském úřadu pokračovalo 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.  
 
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. Kapacita 
zařízení je 15 osob ve věku 7-64 let. Služba je poskytována ambulantní formou v době od 
08:00 do 12:00 h, v úterý byl provoz prodloužen do 15:00 h. V průběhu roku 2014 
navštěvovalo centrum denních služeb střídavě 12 osob, z toho 4 občané města Slavkova u 
Brna a 5 občanů z obcí Slavkovska (Šaratice 1, Křenovice 1, Bošovice 2, Velešovice 1). 
Služba je zajišťována 3 pracovnicemi na úvazek 1,2 + 1 DPP.  
 
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.  Tyto aktivizační 
služby využívalo v roce 2014 pravidelně 12 klientů centra denních služeb. Dále v Brně 
v azylovém domě pro matky s dětmi „Domov sv. Markéty“ bylo uskutečněno 22 

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


individuálních kontaktů. V azylovém domě ve Vyškově využily služeb celkem tři klientky, 
proběhly 3 kontakty. V průběhu roku 2014 pokračovala spolupráce služby s OSPOD Slavkov 
u Brna, z iniciativy OSPOD byla navázána spolupráce se službou v případech čtyř rodin. 
V rodinách je poskytována pomoc při výchově dětí, asistované předávání dětí u rozvedených 
rodičů, doprovody na úřady. Doučování dětí se uskutečňovalo v rámci jednotlivých kontaktů 
v rodině nebo ambulantně u jednoho uživatele služby ze Slavkova u Brna. 
Nad rámec služby jsou poskytovatelem pořádány  příměstské tábory v období letních 
prázdnin (realizovány celkem 4, z nichž 2 ve Slavkově u Brna), tábor s integrací dětí 
s postižením, výlety a kulturní akce. Víkendové tábory nebyly realizovány z důvodu 
nedostatku financí. Rovněž nad rámec poskytovaných služeb byly školami a školkami 
správního obvodu využity volnočasové aktivity v rámci prevence patologických jevů.  
 
 
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. Služba je 
zajišťována 2 zaměstnanci na úvazek 0,5. Kapacita služby jsou 2 osoby. Služba měla v roce 
2014 6 uživatelů, z nichž 3 z obcí Slavkovska (Hrušky 1, Velešovice 2) a 3 z Vyškova. 
Z finančních důvodů se nepodařilo získat vlastní odborníky pro vytvoření týmu. Služba 
spolupracuje s psycholožkou z Poradny pro manželství a mezilidské vztahy (Vyškov). 
Setkávání rodin prozatím neprobíhá, z důvodu nízkého počtu uživatel služby, kteří mají navíc 
rozličné problémy. Proškolování zaměstnanců probíhalo v roce 2014 dle plánu, tj. 24 hodin 
na pracovníka ročně.  
 
 
 
2. Informace o žádosti společnosti B. Braun Avitum 
 
Vedoucí sociálního odboru Mgr. Šárka Morongová seznámila přítomné s aktualitami 
týkajícími se žádosti společnosti B.Braun Avitum o zařazení Domova s úsměvem do 
Komunitního plánu. Budova, ve které společnost sídlí, se nyní rekonstruuje a rozšiřuje. 
Uživatelé služby byli přesunuti do Uherského Brodu, kde jim bude služba poskytována po 
dobu rekonstrukce. Kapacita zařízení byla 7 osob, plánovaná kapacita je 50 osob. Zástupce 
společnosti nevylučuje možnost vyhrazení určitého počtu míst pro obyvatele ORP Slavkov u 
Brna. Doba znovuotevření pobytového zařízení ve Slavkově je odhadována cca na ½ - 1 rok. 
S ohledem na tuto skutečnost bylo na schůzce MUDr. Aleše Hrubého se zástupci Města 
dohodnuto zpětvzetí žádosti, a to do doby, než bude provoz zahájen.  
 
 
3. Situace v Domě s pečovatelskou službou 
Paní Miškolcziová sdělila přítomným informace k nabídce zavedení služeb Chytré lékárny. 
Schůzka s jednatelem společnosti plánována na 19.03.2015. Jedná se o možnost obyvatel 
DPS využít Chytrou lékárnu k jednoduššímu a levnějšímu způsobu jak se dostat k lékům 
v pohodlí domova. Je však otázkou, zda by obyvatelé DPS o tuto službu měli zájem. Faktem 
je také případná konkurence lékárnám ve Slavkově a pečovatelské službě. V praxi by si 
senioři vkládali recepty do schránky, odkud by je pracovník lékárny jedenkrát týdně vybíral. 
Po zjištění případného zájmu se bude jednat o dalším postupu.  
Paní Gottwaldová z Vážan se informovala na odboru bytového a tepelného hospodářství na 
možnost provozování kadeřnictví v prostorách Klubu důchodců v Domě s pečovatelskou 
službou. Kadeřnické služby již poskytuje některým obyvatelům přímo v bytech.  
Vzhledem ke skutečnosti, že nyní nikdo z DPS nemá zájem odemykat a zamykat 
v pravidelné časy Klub důchodců, bude tato místnost trvale otevřena.  
Co se týká zájmových aktivit v Klubu důchodců, probíhal v posledním čtvrtletí šachový 
kroužek. Frekvence kroužku je jedenkrát za 14 dní, účast je 4 – 5 lidí. 



Paní Miškolcziová navrhla, zda by mohlo být pro obyvatele pořízeno předplatné časopisu 
Doba seniorů. Vzhledem k tomu, že neznámá osoba neustále vybírá schránku Klubu 
důchodců a její obsah zcizuje, bude zavedeno opatření, kdy časopisy budou pro seniory 
k dispozici na Centru denních služeb. Zde budou časopisy k zapůjčení. Mgr. Umlášková 
s tímto souhlasí. Ivana Mifková, DiS., dohodne na poště, že budou časopisy doručovány na 
Centrum denních služeb a informaci dodá i na nástěnku do DPS. 
Pan Tuček sdělil, že by bylo třeba upravit spínání světel na chodbě. Na Centru denních 
služeb protéká toaleta. Bylo sděleno, že toto je třeba řešit s odborem bytového a tepelného 
hospodářství. Ze strany koordinátorky budou tyto připomínky předány odboru BTH. 
Koordinátorka seznámila členy pracovních skupin s informacemi o jiných Domech 
s pečovatelskou službou, jak mají nastavenou službu pro obyvatele. Nikde není zajištěna 
nepřetržitá osoba, která by v případě potřeby mohla být kontaktována.  
Ing. Jedličková sdělila přítomným, že by bylo možné toto ošetřit pohotovostními náramky, 
nebo pohotovostním tlačítkem na telefonu, kterým by se kontaktovala lékařská pomoc. Ze 
strany pečovatelské služby by bylo možné nabídnout službu „nakouknutí“, kdy by byla 
seniorům zajištěna pravidelná kontrola. Toto by se v případě zájmu dalo zahrnout do 
pravidelného nájmu.  
 
Usnesení: 
Mgr. Umlášková zjistí na ředitelství Oblastní Charity Hodonín možnosti realizace služby, kdy 
by byli zájemci během provozu Centra denních služeb kontaktování v jejich bytě. Zjištěné 
možnosti realizace budou do 31.03.2015 předány vedoucí sociálního odboru. 
 
4. Supervize pro pečující osoby 
Paní Kyjovská sdělila přítomným, že první informativní schůzka proběhne dne 31.03.2015 
v 16:00 h v Klubu důchodců. Zúčastnění se budou moci vyjádřit, co od schůzek očekávají. 
Prozatím se počítá s účastí cca 5 – 6 lidí. 
 
 
 
5. Různé 
Paní Kožíková uvedla, že proběhla schůzka se starostou obce Holubice, panem Stanislavem 
Přibylem za účelem vysvětlení rozdílu mezi Charitní pečovatelskou službou a Charitní 
ošetřovatelskou službou. Dále sdělila, že v měsíci únoru 2015 měla Charitní pečovatelská 
služba o dvě pečovatelky méně. Z tohoto důvodu nemohla plně pokrýt poptávku uživatelů. 
Nyní se zaučují dvě nové pracovnice a služba by měla být během jednoho měsíce 
narovnána. 
 
 
 
 
 
zapsala: Ivana Mifková, DiS. 
 
 
 
 
ověřila: Mgr. Šárka Morongová 
 
 


