
     
 

 

Pracovní setkání Realizační koordinační - řídící skupiny 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

1/2013 
                   Datum: 31. 1. 2013  

 
Místo setkání: kancelář koordinátorky Komunitního plánování Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Odevzdávání pracovních výkazů – dodat koordinátorce nejpozději do 

25.3.2013. Pracovní výkazy se budou odevzdávat zpětně za 3 měsíce, po dohodě i 

po měsíci, ale dodat min. 3 dny před posledním dnem daného měsíce. 

 

2. Složení Koordinační - řídící skupiny – má-li někdo návrh na změnu člena této 

skupiny, např. z důvodu velké absence, sdělí svůj návrh koordinátorce. 

 

3. Vzdělávací seminář pro Koordinační - řídící skupinu – jsou navrženy tzv. 

„měkké dovednosti“ (komunikace…). 

Skupina navrhuje podpořit provázanost a spolupráci v rámci koordinační 

skupiny. 

Byly navrhnuty i možnosti vzdělávacích organizací, které by mohly toto vzdělání 

uskutečnit. 

 

4. Supervize – v 1. pol. r. 2013 je v plánu supervize procesu KPSS a supervize 

pracovních skupin, v současné době hledání vhodného supervizora. Koordinátorka 

doporučuje L. Tichavskou – je obeznámena s KPSS na Kyjovsku. 

 

5. Realizace opatření – jak se nám daří realizovat jednotlivá opatření 

Mirka – byl podán projekt na Město Kyjov v oblasti prevence. Jeho základem je 

vytvoření ucelené nabídky preventivních programů pro věkové skupiny od MŠ až 

po dospělé (rodiče). Na projektu se podílely 4 organizace, které v této oblasti na 

Kyjovsku pracují již několik let. 

 
6. Informace z JMK 



a) Analýza sítě sociálních služeb - systém hodnocení sociálních služeb 

prostřednictvím ukazatelů a kritérií a jejich vah (zatím jen návrh kritérií), 

který bude sloužit k srovnání služeb a bude navázáno na financování…      

– proběhnou diskuse v rámci kulatých stolů – na Hodonínsku předběžně 

po. 6. 5. 2013     

– zástupci zadavatelů obcí II. a III. typu, zástupci poskytovatelů – 

ředitel organizace + 1 zástupce za službu                    

b) dotace  

� JmK – pro r. 2013 původní částka 8 mil. určená pro jednoleté dotace 

zkrácená na 3 mil., také zrušeny 2 mil. na odborné soc. poradenství 

� MPSV – budou chybět finance, počítá se s dofinancováním, případně s 

2. kolem 

c) přechod financí na kraje (březen) - nepravděpodobné  

d) vyhodnocení AP JmK na rok 2012 – únor, poskytovatelé vyplní tabulky 

e) Adresář sociálních služeb JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK 

- asi v polovině února zaslat na kontrolu poskytovatelům služeb 

 

 

 

 

Zapsala: Iva Lesová   


