
       

     
 

 
Koordinační skupina  

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 4/2009     

                                                                                                                 Datum: 11. 6. 2009, 13:00 – 15:00h 

Místo setkání: kancelář vedoucí sociálního odboru MěÚ Kyjov 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

 

Program a obsah jednání:   

 
1. Informace k realizaci projektu 

Sdělení úvodních informací ke „startu“ projektu, který byl podpořený z Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ). Trvání jeho realizace je od 1.6.2009 do 31.5.2011, 
s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku.  
Poskytnutá dotace byla 2 080 420, 24,-Kč.  
Klíčové aktivity projektu jsou podrobně popsány v žádosti o dotaci. 
Registrační číslo projektu je CZ.1.04/3.1.03/22.00027 
Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. 
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 

 

2. Představení aktivit pro rok 2009 a f unkce koordinátora KPSS:  

 

4 roviny, které zahrnují své dílčí aktivity: 

Proces  komunitního plánování – udržet v pohybu 
Projekt z OP LZZ – realizovat  
Plán rozvoje sociálních služeb – vytvořit 
Lidé – motivovat je, komunikovat, spolupracovat, pracovat v rámci skupin KPSS,dále  s veřejností, 
s poskytovateli, s obcemi na úrovni regionu a vytvářet spolupráci  i neregionálně a mezioborově. 
Je důležité zaměřit se prioritně na lidské zdroje a ty v procesu podporovat, aktivizovat. 
 
Dojde k úpravě harmonogramu projektu, tedy nastane časový posun realizace aktivit, tedy i finální 
verze Střednědobého plánu. 
 

3. Kontext plánu – sdělení možné vize směřování dle evropských standardů (MUDr. 

J.Kliment) 

 

Společná diskuse  k vizi plánování, plánu – bude následovat sdělení těchto 

informací na JMK – setkání koordinátorů  KPSS ORP. 

 



       

     
 

 
4. Spolupráce mezi regiony (nadregionální spolupráce – v rámci projektu i procesu) 

z ORP Hodonín a  Veselí nad Moravou 

- Účast koordinátorů  ORP v koordinační skupině – zajištění nadregionální spolupráce, 
přenos informací podrobněji viz.projekt OP LZZ. 

 
- Předjednání témat k jednání pro oblast možné spolupráce na úrovni zástupců těchto 

měst proběhne 30.6.09 v 10:00 hodin na radnici v Kyjově – účastni: starostové či 
místostarostové, koordinátoři KPSS, vedoucí soc. odboru a příp. některý z členů 
koordinačních skupin KPSS. 

Program tohoto setkání bude zahrnovat: 

1.  Účel a cíl společného setkání 

- spolupráce v rámci projektu OP LZZ (Projekt Kyjov)  
- řešení nadregionálních aktivit  
- oficiální zakotvení spolupráce (podklady k deklaraci o spolupráci) 

2. Prezentace KPSS (komunitního plánování sociálních služeb) v ORP Kyjov, 
Hodonín, Veselí nad Moravou 

3.  Spolupráce mezi regiony (nástin případné spolupráce z pohledu zadavatelů – 
diskuse a návrh deklarace o spolupráci 

 
 

 

5. Projednání „záchrany“ linky důvěry - telefonické  sociální služby,  podklady, 

statistiky 

 

Sděleny podněty pro rozhodnutí o finanční podpoře této služby, diskuze potřebnosti této 
služby. 
 

 
Zapsala: M. Koutná 
 
 

 


