
Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb 
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
4/2018 

                   Datum: 15. 5. 2018  
 

Přítomni:  

Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Margita Procházková, BA 

 

Projednáno: 

1. Plánované akce sociálních a návazných služeb do konce roku 2018 (pro širokou 

veřejnost) 

ÚKOL: vedoucí I. pracovní skupiny seznam akcí poupraví a po domluvě s koordinátorkou 

komunitního plánování vyvěsí na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz a koordinátorka 

komunitního plánování rozešle všem členům pracovních skupin. Případné další akce budou 

v průběhu času do seznamu doplněny.  

 

2. Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska 

- 11. 9. 2018 od 10:00 do 16:00, na kyjovském náměstí;  

- oproti minulým veletrhům navrhuje Realizační skupina komunitního plánování vypustit 

doprovodný program na pódiu a spíše se zaměřit na aktivity jednotlivých organizací – 

předvádění různých technik práce s klienty, pomůcek, dílničky, vystoupení klientů, 

apod. – místo pódia např. využít volných prostor přímo mezi stánky; 

- pozvány budou všechny sociální služby, které jsou součástí Minimální sítě sociálních 

služeb na Kyjovsku (otázkou zůstávají nadregionálně působící služby zařazené 

v kategorii C – ještě bude upřesněno) a návazné služby působící na Kyjovsku;   

ÚKOL: koordinátorka komunitního plánování nejpozději do 25. 5. 2018 rozešle všem výše 

uvedeným organizacím pozvánku na Veletrh, dále zajistí zázemí pro služby (velká zasedací 

místnost Městského úřadu Kyjov nebo malý sál Kulturního domu Kyjov), zmapuje možnosti 

moderování akce.  

ÚKOL: vedoucí I. pracovní skupiny vypracuje seznam sociálních a návazných služeb, které 

by se Veletrhu měly zúčastnit.   

- koordinátorka komunitního plánování informovala o plánovaném Veletrhu sociálních 

služeb města Hodonína, který se uskuteční 14. 6. 2018. 

 

3. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – vyvěšováním akcí byla pověřena 

vedoucí I. pracovní skupiny.  

 

4. Webové stránky www.socialnisluzby-hodonin.cz – obsahují neaktuální informace 

o poskytovatelích sociálních služeb! Koordinátorka komunitního plánování při nejbližší 

příležitosti zástupce sociálních služeb bude informovat, případně kontaktuje v červnu 2018 

novou koordinátorku komunitního plánování Hodonínska.  

 



5. Společné setkání všech pracovních skupin komunitního plánování k připravovanému 

Veletrhu sociálních a návazných služeb se uskuteční v pondělí 18. 6. 2018 ve 14:00 

v jídelně Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova. 

ÚKOL: koordinátorka komunitního plánování rozešle nejpozději do 25. 5. 2018 všem pozvánku.   

 

6. Radou města Kyjova byla 14. 5. 2018 schválena Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku 

pro rok 2019.   

ÚKOL: koordinátorka komunitního plánování rozešle schválenou podobu do 14 dní všem 

členům pracovních skupin. 

 

7. Termín příštího setkání realizační skupiny: bude upřesněno.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 

 

 


