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Zápis ze VII. setkání s občany města konaného dne 27.11.2013 v jídelně ISŠ 

Slavkov u Brna v rámci komunitního plánování sociálních služeb. 
 

Přítomni zástupci města: Ing. Ivan Charvát, starosta města 

 Ing. Jiří Doležel, místostarosta města 

 Ing. Pavel Dvořák, tajemník města 

 Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru soc.věcí 
 Petr Smejsík, velitel městské policie  
 Ivana Mifková, DiS., koordinátorka komunitního plánování 

 

 
Zástupci poskytovatelů: Mgr. Kateřina Rožnovská, zástupce Oblastní charity Hodonín 

  Mgr. Jana Kubaláková, ředitelka Rodinné pohody, o.s., Vyškov 

  Bc. Alena Kožíková, vedoucí Charitní pečovatelské služby 

 

Hosté:  Ing. Pavel Čížek, krajský koordinátor BESIP 

   

 

Členové pracovní skupiny:  Jana Kyjovská, Klub žen 

  Marie Miškolczyová, Svaz diabetiků 

   

 

Veřejnost:  23 občanů města  

 

Mgr. Šárka Morongová, vedoucí odboru sociálních věcí přivítala přítomné a představila zástupce 

města a hosta. 

 

Žáci ZUŠ Slavkov u Brna předvedly taneční pásmo vánočních koled. Poté Daniel Fajmon, taktéž ze 

ZUŠ zahrál na klávesy skladbu „Balada pro Adélku“.  

 

Ing. Charvát, starosta města, úvodním slovem osobně přivítal občany a informoval o uskutečněných 

akcích města a plánech do budoucna. 

 

Krajský koordinátor Centra služeb pro silniční dopravu, Ing. Pavel Čížek měl přednášku na téma 

„Senioři v dopravě“. Přednáška byla doplněna krátkými videi, která svými praktickými ukázkami 

vybízela k opatrnosti při pohybu seniorů v dopravě. Dále byli přítomní upozorněni na efektivitu 

nošení reflexních doplňků. Občané obdrželi brožuru „Senioři v silniční dopravě“. 

 

Koordinátorka komunitního plánování Ivana Mifková, DiS., ve stručnosti seznámila občany 

s komunitním plánováním sociálních služeb ve Slavkově u Brna.  Bylo vysvětleno, co je cílem, a 

výsledkem komunitního plánování.  Město Slavkov u Brna komunitně plánuje od března 2007 a 

dosud byly orgány města schváleny tři závazné dokumenty vypracované metodou komunitního 

plánování - tzv. komunitní plány sociálních služeb, aktuálně platí 3. KPSS na období 2013-2014.. 

Občanům byly předány informace o možnosti zapojení se do procesu komunitního plánování 

sociálních služeb. 

 

 



 

Zástupci poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb představili své služby:  

Mgr. Kateřina Rožnovská, zástupce Oblastní charity Hodonín, podala informace  

o poskytovaných sociálních službách Oblastní charity Hodonín působící   

ve Slavkově u Brna. Prezentovala činnosti pečovatelské služby, centra denních služeb a sociálně-

právní poradny. Objasnila úkony poskytované občanům ošetřovatelskou službou a pečovatelskou 

službou oblastní charity Hodonín.  

 

Za Rodinnou pohodu o.s. Vyškov představila poskytované sociální služby Mgr. Jana Kubaláková, 

ředitelka organizace. 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 má podanou žádost o registraci služby osobní asistence.    

 

Velitel městské policie, Petr Smejsík  měl pro přítomné občany připravenou přednášku na téma 

podomní prodej. V krátkosti seznámil přítomné s vyhláškou a platnými předpisy, poté proběhlo 

dotazování ze strany občanů.                                             

 

Občanům byl dán prostor k diskuzi a byly jim předány letáky od poskytovatelů sociálních služeb 

poskytující své služby na Slavkovsku a také kontakty na sociální pracovnici Městského úřadu. 

 

Doprovodným programem celého setkání byla výstava a prodej výrobků klientů Charitního centra 

denních služeb, Slavkov u Brna. 

 

Poděkování patří vedení ISŠ za poskytnutí prostor a za zajištění občerstvení, které připravili žáci 

ISŠ pod vedení paní Havránkové, a dále žákům Základní umělecké školy Františka France, Slavkov 

u Brna . 

 

 

 

Zapsala: Ivana Mifková, DiS 

 

Ověřila: Mgr. Šárka Morongová 


