
     
 

                   Koordinační – řídící skupina 
     

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                       

                                                                                    Číslo zápisu: 4/2010 
                   Datum: 17.5.2010  

 
Místo setkání: zasedací místnost  MěÚ Kyjov 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Hlavním programem setkání bylo informovat o aktivitách, které se v současné době 
připravují. 
 
1. Konference – 27.5.2010 v tělocvičně Střední odborné školy zdravotnické a 

sociální, Kyjov, Komenského 46 – od 14:30, 15:00 oficiální zahájení – všem byly 
rozdány pozvánky. 
Přítomní byli informováni o průběhu konference:  

� zahájí úvodním slovem starosta města 
� informace o tom, že tato konference navazuje na I.otevřenou konferenci, 

kde byl představen SPRSS na Kyjovsku do roku 2012 a byl do konce února 
předložen k připomínkování, budou sděleny výsledky připomínkovacího 
řízení, na II.otevřené konferenci bude také veřejnost seznámena s finální 
verzí Plánu, který byl 22.3.2010 schválen ZM  

� představení členů KS-ŘS, která je zodpovědná za proces KP na Kyjovsku, 
info o tom, že tato skupina byla schválena 19.4.2010 RM  

� představení Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 
� informace k „web databázi“ – název: www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, 

kde bude Adresář ke stažení  
� vytištěny záložky k webu 
� informace – koordinátorka kontaktovala starosty Kyjovska a připomněla 

schválení SPRSS na Kyjovsku do roku 2012 jejich zastupitelstvy  
 
 

2. Veletrh sociálních a navazujících služeb  
- ze setkání, které se konalo v Hodoníně (30.3.2010) v rámci deklarace o 
spolupráci KY, HO, VE vyplynulo, že se bude Veletrh konat v Kyjově  

� problémem bylo, z jakých zdrojů bude veletrh financován, 
� z jednání s projektovým manažerem Petrem Navrátilem vyplynulo (bylo 

dohodnuto), že jelikož jsou v projektu plánované kampaně, které mají být 
zaměřeny na cílové skupiny, za účasti veřejnosti, poskytovatelů a 
zadavatelů, což náš Veletrh bude – bude tato akce hrazena z projektu 
SPRSS v rámci II. informační kampaně 

� koordinátorka se dotazovala na MPSV, paní Ljubkové, která vše 
odsouhlasila 

� ze setkání tří pracovních skupiny vyplynulo, že se Veletrh bude konat 
14.9.2010 od 9:00 – 17:00 na náměstí města Kyjova (při nepřízni 
počasí v KD) 

� již je zajištěn prostor před radnicí, KD a půlka parkoviště 



� každá z organizací poskytující sociální nebo navazující služby bude mít 
k dispozici stánek, celý den bude probíhat doprovodný program – 
koordinátorka požádala vedoucí pracovních skupin – aby oslovili členy 
pracovní skupiny s žádostí o návrh doprovodného programu př. do 17. 
června – finančně méně náročná vystoupení 

� dále koordinátorka požádala vedoucí pracovních skupin, aby jí do 17. 
června poskytli seznam všech organizací, které by se chtěli na Veletrhu 
prezentovat 

� ozvučení, občerstvení, publicita, propagace – hrazeno z projektu 
� stánky + montáž + demontáž + elektřina – pronájem z KD – jednání 

s městem o financování 
 

3. Informace o projektu Zdravá voda – Diecézní charita Brno, oblastní charita 
Hodonín – vybudování Domova se zvláštním režimem 

� s tímto projektem se pracovalo již při tvorbě dokumentu: Vyhodnocení 
procesu KPSS na Kyjovsku pro rok 2008 – aktualizace údajů a rozvoj 
v roce 2009 

� projekt však závisel na dotacích z EU a kraje, ale situace se z hlediska 
financování kraje zkomplikovala 

� při tvorbě Plánu nebyly dostatečné informace k projektu, i spolupráce 
vázla, takže do něj zahrnut nebyl 

� potřebné informace dodali až po schválení Plánu Zastupitelstvem města 
Kyjova 

� po projednání tohoto tématu v pracovních skupinách, kde vyplynulo, že je 
toto zařízení opravdu potřeba, sdělila koordinátorka p. Foralové 
(projektové manažerce), že s tímto projektem budeme v komunitním 
plánování pracovat až při aktualizaci Plánu  

 
Další setkání koordinační – řídící skupiny proběhne 28.6.2010 v 15:00 v zasedací 
místnosti RM.  
 
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková 

     


