
     

 
KS-ŘS, I., II., III. pracovní skupina – společné setkání 

     
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                       
                                                                                    1/2012 

                   Datum: 18. 12. 2012  
 
Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Informace ke KPSS 

o Koordinátorka informovala přítomné o schválení:  

� SPRSS na Kyjovsku do roku 2015 Radou města Kyjova (3.12.2012) 

a Zastupitelstvem města Kyjova (17.12.2012) 

� AP na Kyjovsku na rok 2013 Radou města Kyjova (3.12.2012)  

a Zastupitelstvem města Kyjova (17.12.2012) 

o Byly předány informace o tisku Plánu a jeho schvalování v 

zastupitelstvech obcí Kyjovska 

 

2. Informace k plánovaným aktivitám KPSS v roce 2013 

o Koordinátorka přítomné informovala o své nástupkyni Mgr. Věře Lungové 

na pozici koordinátorky KPSS 

o Na začátku roku 2013 bude předloženo do RM schválení nového složení 

KS-ŘS 

o V průběhu roku 2013 proběhnou supervize procesu a všech skupin KPSS 

o V březnu (dubnu) 2013 proběhne monitoring za období září 2012 – březen 

2013 

o Mezi hlavní aktivity realizované v rámci projektu budou: 

� 4. vydání Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 

� Veletrh sociálních a navazujících služeb – zřejmě jen pro Kyjovsko 

� Příprava, zpracování a schválení AP na Kyjovsku na rok 2014 

o Plánovaný projekt v rámci programu prevence kriminality MV – bude 

řešeno v lednu 2013 – zřejmě bude nutné, aby se operativně sešly 

pracovní skupiny KPSS 



o Plánovaný projekt Abeceda rodinných financí – bude řešeno v lednu 2013 

– je nutné sehnat lektora 

3. Koordinátorka poděkovala přítomným za podporu a spolupráci    

 

4. Informace k nové organizaci – Sociálně – psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. 

o Ředitel organizace MUDr. Jaroslav Kliment informoval přítomné o 

současné situaci – již existují webové stránky organizace, sídlo organizace 

je v budově bývalé „zemědělské školy“ na ulici Urbanova 625 v Kyjově 

o Organizace plánuje vytvořit detašovaná pracoviště i v Hodoníně a Veselí 

nad Moravou 

o Ředitel vyzval přítomné k možné spolupráci 

 

 

Další setkání KS-ŘS a pracovních skupin proběhne dle potřeby v roce 2013. 

 

Zapsala: Bc. Jana Novotná 


