
     

 

                 Společné pracovní setkání I., II. a III. PS 

                
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
                                                                                    Číslo zápisu: 2/2013 

                   Datum: 20. 8. 2013 
Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Přivítání nových členů – novou členkou III. PS je Mgr. Radka Galanová (vedoucí Denního 

stacionáře Sociálně-psychiatrického centra Fénix, o.p.s.). V rámci I. PS – Mgr. Lucie 

Lévková (psycholog, terapeut) - za o.s. Krok místo Mgr. T. Galana, ten se bude účastnit za 

S.-p. centrum Fénix; své členství obnovila Bc. Bohuslava Šibalová (adiktolog, Sociálně-

psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.).  

  

2. Info z JmK  

a. V úterý 27. 8. 2013 proběhne závěrečná konference k individuálnímu projektu 

JmK, bude zde představen jeden z hlavních výstupů projektu - finální verze 

„metodiky síťování sociálních služeb v JmK“. Také zazní informace k aktivitám 

navazujícího projektu. Omezená kapacita - 1 zástupce za službu, zájemci - nahlásit 

se Mgr. Martině Blešové (blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz). 

b. Adresář příspěvkových organizací JmK – vydání posunuto na září. Adresář 

sociálních služeb v JmK k vyzvednutí u koordinátorky KPSS. 

c. Bezplatné vzdělávání „KPSS v kostce“, Brno, říjen 2013 – zájemci se hlásit 

koordinátorce KPSS. Přesné termíny a přihlášky budou rozeslány v září. 

  

3. Info z KPSS Kyjovska 

a. 4. aktualizované vydání Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 

b. Aktualizovány dokumenty KPSS (Statut Koordinační - řídící skupiny KPSS, Jednací 

řád Koordinační - řídící skupiny KPSS, Jednací řád pracovních skupin KPSS, 

Implementační plán, Komunikační plán, Organizační struktura KPSS) – koordinátorka 

KPSS rozešle po schválení v Radě města Kyjova, aktuální verze dokumentů budou ke 

stažení na internetových stránkách www.pomocobcanum.kyjovsko.cz. 

c. Plánované aktivity: 

i. od září tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2014 

ii. monitoring priorit a opatření za období 3/2013 – 9/2013 (říjen 2013) 

iii. realizace priorit a opatření (z oblasti systémových priorit např. bariéry). 

 



4. Veletrh sociálních a navazujících služeb – 11. 9. 2013 od 9:30 do 16:00 na Masarykově 

náměstí, v případě zvlášť nepříznivého počasí CSS Kyjov, p.o. města Kyjova 

- Předběžný program (viz příloha)  

- V dvorním traktu Informačního centra bude probíhat promítání krátkometrážního filmu 

„Modré pozadí“ (režie Kateřina Hornová, natočeno ve spolupráci s Domovem Horizont, 

p.o.) a 2 ukázky muzikoterapie (Mgr. Lucie Lévková, o.s. Krok). 

- Zástupci služeb, které budou prezentovány na stáncích a na pódiu zaslat koordinátorce 

KPSS nejpozději do 2. 9. 2013 cca 10 vět o službě (opravdu stručné info, žádné velké 

rozepisování) + uvést odpovědnou osobu, která se zúčastní rozhovoru na pódiu 

s moderátorkou Veronikou Hollerovou) 

- Organizační záležitosti: 

o Dobrovolníci – Mgr. Ladislava Brančíková zajistí 4 studentky ze SOŠZaS (2 pro CSS a 

další např. pro dětský koutek Centra pro rodinu Kyjov), koordinátorka KPSS zjistí 

možnost dalších dobrovolníků u Nely Kostihové (Aerobic NK Sokol Kyjov). 

o Bannery na stánky – budou zajištěny (název organizace/ prezentované služby) 

o Možnost parkování – za stánky na parkovišti (kdo bude potřebovat, zašle tuto 

informaci koordinátorce KPSS v „požadavkovém“ e-mailu, ten bude všem 

účastníkům rozeslán do 26. 8. 2013). 

o Zázemí pro účinkující v rámci doprovodného programu bude ve velké zasedací 

místnosti MěÚ Kyjov (u podatelny). 

o Účastníkům Veletrhu na stáncích se bude roznášet káva/čaj a koláčky. 

o WC možno využít na úřadě (bude označeno) nebo veřejné WC na náměstí. 

 

Prosíme o propagaci akce  - ve vašich obcích, mezi přáteli a známými, kolegy… Plakáty 

k dispozici u koordinátorky KPSS. V elektronické podobě – viz příloha zápisu. 

 

5. MUDr. Jaroslav Kliment informoval o plánované akci Nemocnice Kyjov (7. 9. 2013) – 

Den otevřených dveří (u Dětského centra v rámci doprovodných aktivit budou k vidění 

historická vozidla z Veterán klubu, ve spolupráci s o.s. Občané za Nemocnici Kyjov). 

 

6.  Příští setkání předběžně naplánováno takto: 

 
a. I. PS – 22. 10. 2013 

b. II. PS – 16. 10. 2013 

c. III. PS – 31. 10. 2013 

 

 

Přílohy:  1. Předběžný program Veletrhu  

  2. Plakát na Veletrh 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


