
                  

 

 

 
I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

                  
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                   
Číslo zápisu: 7/2012 

                   Datum: 4. 10. 2012  
 

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Vedoucí I. PS přivítala přítomné a nastínila program setkání, také poděkovala všem, 

kteří zpracovali priority a opatření do nového Komunitního plánu.  

 

2. Shrnutí podkladů, které jsou již vypracovány do nového Komunitního plánu (za 

I. PS): 

� seznam členů 

� seznam organizací 

� charakteristika I. PS 

� vyhodnocení SPRSS do roku 2012 

� SWOT analýza 

� priority a opatření budou rozeslány k připomínkování  

 

3. Úprava priorit a opatření 

� Nedořešené oblasti se proberou s metodičkou KPSS na vzdělávacím semináři 

Koordinační – řídící skupiny dne 5. a 6. 10. 2012. 

� Priorita 2, opatření 2.1 – dořeší vedoucí I.PS (zjistit u kurátorů poptávku po 

domech na půl cesty, bydlení pro mladé lidi v tíživé sociální situaci, apod.). Pokud 

kurátoři nebudou chtít řešit, přiřadí se opatření pod jinou prioritu (zaměření na 

všechny mladé „bezdomovce“). Zjistit možnost neregionální spolupráce (Veselsko + 

Hodonínsko). 

� Priorita 4, opatření 4.2 

– Jedna z možných aktivit v rámci tohoto opatření je jednání o možnosti 

přesunutí a nalezení vhodnějšího místa pro Family Point. 

– Radek Šváb zjistí od maminek, které místo by bylo nejvhodnější pro Family 

Point.  



� Priorita 5, opatření 5.1 – dopsat aspoň zhruba časový harmonogram (roky, 

v Akčním plánu i měsíce). Koordinátorka a vedoucí I.PS se zeptají p. Čamlíkové na 

vzdělávacím semináři KS-ŘS. 

� Priorita 6, opatření 6.2 – název: Zajištění možnosti bydlení nebo 

přechodného ubytování pro osoby v nepříznivé sociální situaci 

– Dopracuje koordinátorka a asistentka koordinátorky (probrat „Zdroje“ 

s metodičkou – viz „nelze určit“).  

 

4. Info od koordinátorky 

� Dne 13. 10. 2012 proběhne akce ke Dni seniorů „Věk není limit“ – od 15:00 hod. 

v divadelním sále DK Kyjov. 

� Dne 30. 10. 2012 proběhne Konference ke komunitnímu plánování Kyjovska 

– od 9:30 hod. cca do 14:00 hod., v estrádním sále Domu kultury Kyjov. Účast 

všech členů PS je velmi vítána. Budou rozeslány pozvánky, poté potvrdit 

vaši účast/neúčast. 

– 26. 11. 2012 bude ukončeno připomínkovací řízení k novému Komunitnímu 

plánu. 

– 27. 11. 2012 - zasedání Koordinační – řídící skupiny k vypořádání 

připomínek. Poté bude Plán předložen ke schválení Radě a Zastupitelstvu 

města Kyjova.  

� Dne 13 a 14. 11. 2012 proběhne vzdělávání na téma „Dluhová problematika“. 

 

5. Další setkání I. pracovní skupiny proběhne dle potřeby. 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


