
Realizační skupina KPSS 
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
9/2017 

                   Datum: 1. 9. 2017  
 

Přítomni:  

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

Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

Projednáno: 

1. V souvislosti s tvorbou nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 

do r. 2020 předal vedoucí sociálního odboru, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA, aktuální informace 

k prioritám za I. oblast podpory a péče: 

 probíhá jednání o záměru co s  budovu bývalého internátu zdravotní školy na ul. Lidická 

(využití pro sociální účely je zde do budoucna spíš nepravděpodobné); 

 diskuze nad plánovanou rekonstrukcí městské budovy na ul. Riegrova (přebudování na 8 - 

10 sociálních/startovacích bytů + možné zázemí pro sociální službu sociálně-terapeutické 

dílny, apod.) – upřesnění cílové skupiny, podmínky ubytování a případné částečné využití 

prostor pro jiné účely než bydlení budou vyplývat z podmínek stanovených dotačním 

titulem a ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku; 

 záměr Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s. přesunout Klub maminek Kyjov, z.s. do farní budovy 

na tř. Palackého 64 (v rámci plánované rekonstrukce).  

 

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (SPRSS) 

Projednané změny oproti stávajícímu SPRSS včetně systémových priorit zapracuje 

koordinátorka KPSS, Bc. Jana Novotná. 

Vedoucí pracovních skupin jí nejpozději do středy 6. 9. 2017 zašlou podklady za své oblasti 

podpory a péče (přehled priorit a opatření, priority a opatření a aktualizovaný přehled 

spolupracujících organizací). Vedoucí III. pracovní skupiny, Mgr. Klára Komínková, navíc 

koordinátorce KPSS zašle finální seznam výchozích dokumentů pro tvorbu SPRSS. 

Návrh nového SPRSS rozešle koordinátorka KPSS nejpozději v po. 11. 9. 2017 

k připomínkování (e-mail členům pracovních skupin a sociální komise, starostům obcí 

Kyjovska). Připomínkovací místa: městská knihovna a budova radnice. Možnost připomínkovat 

do 1. 10. 2017. Poté budou případné připomínky projednány v rámci setkání pracovních skupin 

a vypořádány na setkání sociální komise.  

 

3. Aktualizace Implementačního plánu SPRSS – podzim 2017. 

 

4. Termín příštího setkání realizační skupiny: bude upřesněno (v týdnu od 2. – 6. 10. 2017), 

v následujícím týdnu (od 9. 10. 2017) by měla proběhnout setkání pracovních skupin.  

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová  


