Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 4/2012
Datum: 25. 9. 2012
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Od ledna 2013 nastane personální změna v KPSS Kyjovska – koordinátorka
nastupuje na mateřskou dovolenou. Na její pozici bylo vypsáno výběrové řízení.

2. Informace k tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Kyjovsku do roku 2015 - následující podklady jsou již zpracované (členům KS-ŘS
budou zaslány v návrhu Plánu):


Analýzy potřeb – Sociotrendy – zkrácená verze analýz bude rozeslána
členům pracovní skupiny – vzít s sebou na vzdělávací seminář!



Zpráva o naplnění SPRSS na Kyjovsku do roku 2012 – zpracovala Bc.
Lenka Tichavská – podkladem do Plánu



Analýza finančních toků do sociálních služeb – zpracovala Mgr. Aneta
Junášková



Socio-demografická analýza – zpracovala Mgr. Věra Lungová



Analýza příspěvku na péči



SWOT analýzy – zpracováno na pracovních skupinách

Info z pracovních skupin:
 odsouhlasilo se, že vize, poslání a cíl KPSS zůstanou stejné, jak v Plánu do r. 2012


jsou rozpracované priority a opatření – budou rozeslány ještě před vzdělávacím
seminářem – v pracovní verzi

3. Vzdělávání – dvoudenní seminář pro členy KS-ŘS – 5. a 6. 10. 2012 v Lednici.
Lektorkou bude Lenka Tichavská. Hlavním bodem programu:

nově vznikající

Komunitní plán sociálních služeb Kyjovska do roku 2015 (swot analýzy + priority a
opatření), dále financování sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb,
řízení procesu apod.


Účastníci dostanou osvědčení o absolvování semináře



Ubytování celkem pro 12 osob - 3x dvoulůžkový pokoj + 6x jednolůžkový
pokoj s příslušenstvím, 2x večeře, 1x snídaně, 1x oběd, pronájem zasedací
místnosti na 2 dny, návštěva vinného sklepa



Doprava celkem 10 osob
i. Místo konání: lázně Lednice
ii. Odjezd z Kyjova: pátek 5. 10. 2012 v 13:00 od radnice v
Kyjově
iii. Odjezd z Lednice: v sobotu 6. 10. 2012 v 17:00 zpět do
Kyjova



Další možná témata:
a. Jak se lépe orientovat v problematice sociálních služeb v praxi (viz
začínající organizace s nově vznikajícími službami)
b. Supervize procesu KPSS Kyjovska
c. Příklady dobré praxe z jiných měst

4. Informace k plánovaným aktivitám KPSS + připravované akce
 13. 10. 2012 proběhne akce ke Dni seniorů „Věk není limit“
 Konference ke komunitnímu plánování Kyjovska – úterý 30. 10. 2012
a. od 9:30 hod. cca do 14:00 hod.
b. prezentace výstupů KPSS – nový Plán a jeho priority za každou oblast
podpory a péče, vyhodnocení Plánu do roku 2012 a příklad dobré praxe –
Lenka Tichavská


Návrh: Bc. Tichavská by mohla doporučit konkrétní osobu
odpovědnou za proces KPSS v jiném městě k prezentaci příkladu
dobré praxe.

c. pozvání dále přijaly: koordinátorka JmK (informuje o KPSS JmK),
koordinátorka KPSS Hodonínska (informuje o KPSS na Hodonínsku)
d. od konference do 26. 11. 2012 bude probíhat připomínkovací řízení,
následně 27. 11. 2012 bude setkání KS-ŘS, kde budou připomínky
vyhodnoceny a 3. 12. 2012 půjde Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2015 + Akční plán na rok 2013 do RM, poté
10. 12. 2012 do ZM.
 Vzdělávací seminář k dluhové problematice – 13. a 14. 11. 2012 – pro
poskytovatele sociálních služeb (akreditované vzdělávání) a pro klienty.
Financováno v rámci dotace z výhry v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011.

5. Informace z JmK


Do Akčního plánu

JmK

na

rok 2013

nebylo zařazeno Sociálně –

psychiatrické centrum Fénix – nebyla doložena deklarace spoluúčasti na
financování městy Hodonín a Veselí nad Moravou.

6. Byla představena nová členka Koordinační – řídící skupiny Jana Ryšková (MÚ
Bzenec, životní prostředí a sociální problematika)

7. Další setkání proběhne v úterý 27. 11. 2012 v 15:00 v zasedací místnosti nad
sociálním odborem.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

