
Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

2/2019 
                   Datum: 7. 2. 2019  

 

Přítomni:  

Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS., Bc. Zuzana Šrahůlková 

 

1. Projednání výzvy k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu 

„Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019 vyhlášeného 

Jihomoravským krajem – možná spolupráce města Kyjova a Educante, z.s..  

 

Město Kyjov má zájem prostřednictvím projektu nakoupit tzv. seniorské obálky. Educante 

z.s. realizuje zejm. pro seniory osvětově-vzdělávací programy, aktivity na podporu 

mezigeneračních vztahů a komunitního života a další aktivity. Možno zapojit další 

organizace (např. Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova – v případě zájmu 

se Bc. Prchalová co nejdříve spojí s Bc. Šrahůlkovou s návrhem aktivit). 

 

Úkoly: 

 Koordinátorka komunitního plánování, Bc. Novotná, zjistí možnosti financování 

projektu a dohody o spolupráci (pověření od města Kyjova pro Educante k realizaci 

projektu). 

 Bc. Šrahůlková zašle koordinátorce komunitního plánování do pondělí 11. 2. 2019 

nástin podporovaných aktivit z oblasti b) seniorská a mezigenerační kontaktní 

centra, předběžný rozpočet a odhadovaný počet osob, které by byly projektem 

podpořeny (např. počet zájemců o semináře, návštěvníků kontaktního centra…). 

 Bc. Šrahůlková a Bc. Prchalová zaslat co nejdříve koordinátorce komunitního 

plánování odhad počtu seniorů, kterým by tzv. seniorské obálky mohly být 

zakoupeny. 

 

2. Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska (KPSS) na rok 

2019 – koordinátorka komunitního plánování zpracuje nejpozději do pátku 15. 2. 2019 a 

rozešle členům Realizační skupiny komunitního plánování.  

 

3. Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do r. 2020 za rok 2018 – vedoucí pracovních skupin a koordinátorka 

komunitního plánování zpracují nejpozději do pátku 15. 2. 2019 a rozešlou členům 

Realizační skupiny. 

 

4. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 – vedoucí pracovních skupin a 

koordinátorka komunitního plánování zpracují nejpozději do pátku 15. 2. 2019 a rozešlou 

členům Realizační skupiny.  



  

 

5. Termín příštího setkání realizační skupiny – dle potřeby. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


