MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, Slavkov u Brna

Zápis z V. setkání s občany města konaného dne 23.11.2011 v jídelně ISŠ
Slavkov u Brna, zaměřeného na komunitní plánování sociálních služeb ve
městě.
Přítomni zástupci města: Ing. Ivan Charvát, starosta města
Ing. Jiří Doležel, místostarosta města
Ing. Pavel Dvořák, tajemník MěÚ
Ing. Hynek Charvat, člen RM
Ing. Jana Šolcová, vedoucí odboru SV
Mgr. Soňa Tichá, koordinátorka komunitního plánování
Zástupci poskytovatelů: Mgr. Iva Kuchyňková, zástupce ředitele Oblastní charity Hodonín
Mgr. Jana Kubaláková – ředitelka Rodinné pohody, o.s., Vyškov
Ivana Olejníková- ředitelka DDM, Slavkov u Brna
Členové pracovní skupiny: Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků
Jana Kyjovská, Svaz žen
Veřejnost: 22 občanů města (viz prezenční listina)
Ing. Šolcová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ, v úvodu přivítala přítomné a představila
zástupce města a poskytovatele sociálních služeb.
Žáci ZUŠ Františka France pod vedením pí Krahulové zahájili setkání krátkým hudebním
a tanečním vystoupením.
Ing. Charvát, starosta města, úvodním slovem osobně přivítal občany a informoval
o uskutečněných akcích města a plánech do budoucna.
V rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě seznámila Mgr. Tichá občany
s jeho aktuálním vývojem, s naplňováním priorit a jednotlivých opatření, které byly schváleny
v rámci 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna na období 20102012.
Zástupci poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb představili své služby:
Mgr. Kubaláková, ředitelka Rodinné pohody o.s. Vyškov, představila sociální služby, které
poskytují v rámci denního centra pro zdravotně postižené děti ve Slavkově u Brna. Dále
informovala o aktivizačních a odlehčovacích službách.
Mgr. Kuchyňková, zástupce ředitele Oblastní charity Hodonín, podala informace
o pečovatelské službě, denním centru, sociálně-právní poradně, o jejich zapojení do
komunitního plánování ve městě Slavkov u Brna.

Ředitelka Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna pí Ivana Olejníková informovala občany
o volnočasových aktivitách poskytovaných v tomto zařízení a také o klubech pro maminky
a jejich děti.
Pí Jana Kyjovská, předsedkyně Svazu žen, seznámila občany s odlehčovací službou Oblastní
charity Vyškov – Dědice.
Pí Miškolczyová, předsedkyně Svazu diabetiků, informovala občany o odlehčovací službě
Českého červeného kříže, Brno - Slatina.
Ing. Šolcová předala občanům praktické informace ohledně Domova seniorů ve Vyškově,
Nových Hvězdlicích, Sokolnicích a Chválkovicích na Hané. Dále občany informovala
o změně výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně
postižené občany, které budou od 1.1.2012 vypláceny na úřadech práce.
Občanům byl dán prostor k diskusi.
Doprovodným programem celého setkání byla výstava a prodej výrobků klientů zařízení
Domova pro seniory ve Vyškově a Oblastní charity Hodonín.
Poděkování patří vedení ISŠ za poskytnutí prostor a za zajištění občerstvení, které připravili
žáci ISŠ pod vedení pí Havránkové, a dále žákům a učitelům ZUŠ Františka France za pěkná
vystoupení.
Zapsala: Mgr. Soňa Tichá
Ověřila: Ing. Jana Šolcová

