
     
 

 

Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

1/2013 
                   Datum: 6. 2. 2013 

  
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Schválení členů Koordinační - řídící skupiny – proběhla diskuze na téma 

členství v KS-ŘS, zda chce někdo odejít nebo navrhuje nějakou změnu. P. 

Jelínková upozornila, že během měsíce května odejde, zatím za sebe náhradu 

nemá. 

2. Týmová spolupráce skupiny – koordinátorka nabídla všem přítomným svou vizi 

týmové spolupráce celé skupiny a snahu o realizaci jednotlivých opatření. 

 
3. Případové konference – Mgr. Kopřiva dosud nemá informace, zda bude podpořen 

jeho návrh týkající se realizace případových konferencí.  

 
4. Koordinace a zkvalitnění preventivních programů (viz systémová priorita E) 

O.s. Krok podal projekt na Město Kyjov v oblasti prevence (společně za o.s. 

Krok, Centrum pro rodinu Kyjov, K-centrum Kyjov a Wu-Wej). Jeho 

základem je vytvoření ucelené nabídky preventivních programů pro věkové 

skupiny od MŠ až po dospělé (rodiče). Realizovat jej budou výše uvedené 

organizace. 

 

5. Informace z JMK 

a) Analýza sítě sociálních služeb - systém hodnocení sociálních služeb 

prostřednictvím ukazatelů a kritérií a jejich vah (zatím jen návrh kritérií, 

proběhnou diskuse v rámci kulatých stolů – na Hodonínsku předběžně po. 6. 5. 

2013, účast - zástupci zadavatelů obcí II. a III. typu, zástupci poskytovatelů – 

ředitel organizace + 1 zástupce za službu) 

b) Přenesení financování sociálních služeb na kraje (březen – nepravděpodobné) 

c) Vyhodnocení AP JmK na rok 2012 – únor, poskytovatelé vyplní tabulky 



d) Adresář sociálních služeb JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK - asi 

v polovině února zašle koordinátorka na kontrolu poskytovatelům služeb 

 

6. Vzdělávací seminář - skupině byla nabídnuta možnost společného vzdělávání s 

tím, aby si dohodla termín, místo určení i témata, která by ji zajímala.  

Navržený termín vzdělávání – 24.5. - 25.5.2013 

Místo – Luhačovice, Pálava, Lázně Hodonín 

Témata 

� strategické plánování 

� týmovost, pracovat spolu, ne jako jednotlivci 

� synergie (spolupůsobení pro budoucnost) 

 

7. MUDr. Kliment informoval o činnosti Sociálně - psychiatrického centra Fénix, 

o.p.s. 

� byl zahájen provoz - psychiatrická ambulance 

� denní stacionář by se měl otevřít 1. 4. 2013 

� plánuje se vernisáž výstavy klientů 

 

8. Příští setkání - 16. 4. 2013 v 15.30 hodin v zasedací místnosti nad sociálním 

odborem. 

 

 

Příloha: Seznam členů Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska 

 

 

 

Zapsala: Iva Lesová   


