
Realizační koordinační - řídící skupina 
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
2/2017 

                   Datum: 31. 1. 2017  
 

Přítomni: dle prezenční listiny  

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska: 

 Minimální síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2018 („síť“) – 

nedochází k zásadním změnám, služby, které byly zařazeny do sítě pro r. 2017, 

budou zařazeny do sítě pro rok 2018 ve stávajícím režimu; poskytovatelé nově 

vznikajících/rozšiřujících se služeb budou muset zaslat na JmK žádost o zařazení 

do základní/dočasné sítě pro r. 2018 (v kopii zaslat také koordinátorovi dané ORP – 

obce musí potvrdit potřebnost); aktualizace krajské sítě bude probíhat do 15. 8. 

2017; pro okres Hodonín je ze strany JmK pro rok 2018 přípustné pouze rozšíření 

pečovatelských služeb a osobní asistence (nepodpora nově vznikajících služeb). 

 Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 – ORP Kyjov zašle materiál 

schválený Radou města Kyjova na JmK nejpozději do 22. května 2017, v rámci září 

2017 zašle ORP Kyjov na JmK finální podobu Minimální sítě včetně závazku 

spolufinancování služeb v síti (schválenou Zastupitelstvem města Kyjova). 

 Dočasná síť v JmK pro rok 2017 – pouze pro neinvestiční projekty, JmK začne 

vydávat výzvy k podávání projektů od 6. 2. 2017. 

 

2. Harmonogram KPSS Kyjovska pro r. 2017 

V rámci jednání Realizační koordinační – řídící skupiny byl aktualizován a doplněn 

harmonogram z roku 2016 - finalizuje vedoucí I. pracovní skupiny do 3. 2. 2017, 

na nejbližším setkání s ním budou seznámeni členové Koordinační – řídící skupiny.  

 

3. Proběhla diskuze ohledně možného rozšíření nového Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku o oblast rodinné politiky (Koncepce rodinné politiky) – všichni 

přítomní členové se přiklánějí k variantě nezařazovat a řešit rodinnou politiku hlouběji 

až od r. 2018 (pro rok 2017 je naplánována řada časově náročných aktivit – tvorba nového 

Střednědobého plánu, Veletrh sociálních služeb, aktualizace Adresáře organizací 

pomáhajících občanům Kyjovska, apod.).  

 

4. Projednání „Přehledu aktivit pro rok 2017 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017“ (viz příloha zápisu; finalizuje vedoucí I. pracovní 

skupiny nejpozději do 7. 2. 2017).  

 

5. Jednání pracovních skupin KPSS Kyjovska 

Koordinační – řídící skupina – út. 7. 2. 2017 od 15:30, út. 7. 3. 2017 od 15:30  

Realizační koordinační – řídící skupina – st. 15. 2. 2017 od 15:00 (program: mimo jiné 

zhodnotit plnění Komunikačního plánu za r. 2016 (podklady připraví koordinátorka); 



finalizovat Zprávu z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016; aktualizace Jednacího řádu KS-ŘS, Jednacího 

řádu PS, Statutu KS-ŘS – vedoucí III. pracovní skupiny zašle 1. 2. 2017 materiály 

s připomínkami).  

I. pracovní skupina – po. 27. 2. 2017 od 15:00 

II. pracovní skupina – st. 1. 3. 2017 od 14:00 

III. pracovní skupina – čt. 2. 3. 2017 od 15:00 

 

Úkoly: 

 Vedoucí II. a III. pracovní skupiny zaslat vedoucí I. pracovní skupiny podklady 

k aktualizaci „Přehledu aktivit pro rok 2017“ za své oblasti (do 6. 2. 2017). 

 Koordinátorka KPSS – do 2. 2. 2017 zaslat vedoucí I. pracovní skupiny časový 

harmonogram tvorby nového Střednědobého plánu. 

 Koordinátorka KPSS + vedoucí I., II. a III. pracovní skupiny si do příštího setkání 

(15. 2. 2017) vypracují Zprávu z průběžného monitoringu Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016, každá za svou oblast 

(poté bude projednáno na jednotlivých pracovních skupinách a dáno na vědomí 

členům Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska a Radě města Kyjova). 

 

6. Termín příštího setkání: st. 15. 2. 2017 od 15:00 hod. 

 

Příloha zápisu: Přehled aktivit pro rok 2017 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová   


