Realizační koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
1/2015
Datum: 17. 3. 2015
Místo setkání: ZASEDACÍ MÍSTNOST OSPOD
Přítomni: dle prezenční listiny
1. KPSS Kyjovska – diskuze


Harmonogram práce na SPRSS 2016-2017, AP na r. 2016
1. 3. – 31. 5. 2015 příprava, sběr a analýza podkladů SPRSS
1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP na r. 2016
15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh, i AP
1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP
1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM
-



musí být v souladu se SPRSS JmK!

Tvorba SWOT analýz jako podkladu pro SPRSS proběhne ve 3 rozšířených prac.
skupinách, v průběhu 4/2015



prac. skupiny budou metodicky zaštítěny – KrÚ JmK, externista KPSS Olomouce;
vše bude dohodnuto dle finančních možností



spolupráce s Mgr. Havlíkem – sestavování finální podoby SPRSS



priority se mohou formulovat spíše obecněji – lepší pro konkrétní opatření v AP



využití materiálů – agentura Augur – Analýza potřebnosti služeb sociální prevence
v JmK, sociodemografická analýza – aktualizace Mgr. V. Lungová (5/2015)



využití analýz MAS – sociálně vyloučené lokality – Kyjovské Slovácko v pohybu –
doposud není dostupná finální verze analýzy



vyhodnocení SPRSS do r. 2015 – Mgr. V. Lungová (6/2015)



Další podklady, které budou využity pro tvorbu SPRSS Kyjovska: Analýza potřeb
veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012), Analýza potřeb
poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012), Analýza potřeb zadavatelů
sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012), Analýzy MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
z roku 2014 - téma: sociální služby (možnost využití dojedná Mgr. V. Lungová)



Koordinátorka shromáždí veškeré podklady pro tvorbu SPRSS do složky ve svém PC
(aby byly ihned dohledatelné).



rozeslány formuláře pro SPRSS Kyjovska emailem společně s SPRSS 2015-2017
JmK



Diskuze ohledně podoby SPRSS, zůstává otevřeno, podoba zatím nebyla dojednána.



na portále JmK uveřejněna 3. etapa kontrol

2. Aktuální informace od vedoucích PS KPSS
Od 1. 1. 2015 funguje služba Chráněné bydlení v rámci Domova Horizont. Zprovozněn i byt
v areálu DH, kde jsou ubytovány uživatelky služeb DH.

SONS zrušil registraci svých soc. služeb. Nadále nebude fungovat jako soc. služba, ale jako
služba návazná.
Slečna Vavřinová má zájem o zapojení do KPSS. Z diskuze vyplynulo, že jí bude nabídnuta
možnost zúčastnit se setkání II. pracovní skupiny, eventuální zapojení do KPSS bude
řešeno v rámci této skupiny.
3. Aktuální informace z KPSS Kyjovska:
Nemocnice Kyjov plánuje od 1. 7. 2015 navýšit počet sociálních lůžek (Kyjov o 1, Veselí
nad Moravou o 1).
Nový záměr - „Jančovka“ jako komunitní centrum (viz informace od Mgr. Bednaříkové). Ke
zvážení – prezentace záměru v rámci setkání koordinační řídící skupiny.
4. Příští setkání: dle potřeby.

Zapsala: Adéla Svobodová

