MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Palackého nám. 260, PSČ: 684 01, tel: 544 121 150, fax: 544 121 174

Zápis z VI. setkání s občany města konaného dne 19.11.2012 v jídelně ISŠ
Slavkov u Brna, zaměřeného na komunitní plánování sociálních služeb.
Přítomni zástupci města:

Ing. Ivan Charvát, starosta města
Ing. Jiří Doležel, místostarosta města
Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru soc.věcí
Bc. Petra Kopecká, DiS., 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

Hosté:

Bc. Petra Durajová, vedoucí KoP ÚP Slavkov u Brna

Členové pracovní skupiny:

Jana Kyjovská, Klub žen
Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků
Jana Loskotová, Svaz tělesně postižených

Veřejnost:

29 občanů města (viz prezenční listina)

Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru sociálních věcí přivítala přítomné a představila zástupce
města, poskytovatele sociálních služeb a hosta.
Děti navštěvující Rodinnou pohodu o.s. Vyškov zahájily setkání s občany pod vedením
Mgr. Gregůrkové a předvedly pohádku „O pejskovi a kočičce“.
Ing. Charvát, starosta města, úvodním slovem osobně přivítal občany a informoval o uskutečněných
akcích města a plánech do budoucna.
Vedoucí kontaktního pracoviště úřadu práce ve Slavkově u Brna, Bc. Petra Durajová, informovala
přítomné občany o sKartách – k čemu bude sKarta sloužit, komu je určena, jaké jsou její výhody,
jak bude vypadat a jak se bude používat. Mluvené slovo doplnila promítaným textem
a fotografiemi. Občané měli možnost klást otázky a obdrželi letáčky s informacemi o sKartě.
Koordinátorka komunitního plánování Bc. Petra Kopecká seznámila občany s komunitním
plánováním sociálních služeb. Bylo vysvětleno, co je posláním, principem a výsledkem
komunitního plánování. Město Slavkov u Brna komunitně plánuje od března 2007 a dosud jsou
v zastupitelstvu města schváleny dva závazné dokumenty vypracované metodou komunitního
plánování – 1. Komunitní plán sociálních služeb do roku 2009 a 2. Komunitní plán sociálních
služeb města Slavkova u Brna na období 2010-2012. Občanům byly předány informace o aktuálním
vývoji komunitního plánování a plnění priorit a jednotlivých opatření.
Zástupci poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb představili své služby:

Mgr. Iva Kuchyňková, zástupce ředitele Oblastní charity Hodonín, podala informace
o poskytovaných sociálních službách Oblastní charity Hodonín působící v Bučovicích
a ve Slavkově u Brna. Prezentovala s ukázkami fotografií činnosti pečovatelské služby, centra
denních služeb a sociálně-právní poradny. Objasnila poskytované úkony občanům ošetřovatelskou
službou a pečovatelskou službou oblastní charity Hodonín.
Za Rodinnou pohodu o.s. Vyškov představila poskytované sociální služby Mgr. Gregůrková.
Občané byli informováni o poskytovaných službách v rámci denního centra pro zdravotně postižené
děti ve Slavkově u Brna a dále o aktivizačních a odlehčovacích službách. Rodinná pohoda o.s.
Vyškov rozšířila od 1.listopadu 2012 svoje služby o nabídku rané péče a pobytové odlehčovací
služby.
Ředitelka Domu dětí a mládeže Slavkova u Brna paní Ivana Olejníková informovala občany
o volnočasových aktivitách poskytovaných v tomto zařízení a také o klubech pro maminky a jejich
děti.
Občanům byl dán prostor k diskuzi a byly jim předány letáky od poskytovatelů sociálních služeb
poskytující své služby na Slavkovsku.
Doprovodným programem celého setkání byla výstava a prodej výrobků klientů Oblastní charity
Hodonín.
Poděkování patří vedení ISŠ za poskytnutí prostor a za zajištění občerstvení, které připravili žáci
ISŠ pod vedení paní Havránkové, a dále dětem z Rodinné pohody o.s., Vyškov.

Zapsala: Bc. Petra Kopecká, DiS
Ověřila: Mgr. Šárka Morongová

