I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2017
Datum: 25. 4. 2017
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koordinátorka KPSS přivítala všechny přítomné, seznámila s programem a předala aktuální
informace z KPSS Kyjovska:
-

přibližně od poloviny dubna 2017 došlo ke zrušení Koordinační – řídící skupiny KPSS
Kyjovska, její kompetence se přenesly na Sociální komisi Rady města Kyjova;

-

od září 2017 bude novou koordinátorkou KPSS Bc. Jana Novotná, do té doby bude funkci
koordinátora zastávat vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjov, Mgr. Jaroslav Řihánek,
MBA.

2. Pod vedením Mgr. Miloše Havlíka byla členy pracovní skupiny vypracována SWOT analýza
za oblast „Rodina, děti, mládež a osoby v krizi“:
SILNÉ STRÁNKY
(pojmenování)
Existující síť sociálních a návazných služeb
Komunitní plánování jako platforma pro spolupráci
Kvalifikovaní pracovníci
Aktivní lidé
Kvalitní služby
Fungující financování (spolufinancování obcí ORP)
Spolupráce v rámci bývalého okresu Hodonín
Dostupnost služeb
Neformální vztahy
Spokojení klienti
Pestrost služeb
Meziresortní spolupráce
Informovanost o nabídce služeb
Průběžné zjišťování potřeb

(body)
11 b.
6 b.
6 b.
3 b.
7 b.
8 b.
0 b.
5 b.
1 b.
1 b.
4 b.
0 b.
0 b.
2 b.

SLABÉ STRÁNKY
(pojmenování)
Spolupráce mezi organizacemi
Neznalost kompetencí
Zpětná vazba (chybějící)
Nejistota ve financování služeb
Nespolupráce ZŠ a SŠ se sítí služeb a chybějící osvěta ve školství
Neochota řešit některé problémy
Neexistující outsourcing (měření výstupů)
Neinformovanost veřejnosti o vyhodnocování střednědobých plánů
Chybějící kroky ke spolupráci mezi poskytovateli
Nezapojení uživatelů a komunity do procesu komunitního plánování

(body)
13 b.
3 b.
3 b.
9 b.
3 b.
3 b.
1 b.
2 b.
5 b.
13 b.

Nezávislost plánování
Nedostupnost služeb (např. vzdálenost od centra města- př. CpR)

1 b.
5 b.

PŘÍLEŽITOSTI
(pojmenování)
Využívání dotací na zkvalitnění sociálních služeb
Zapojení lokálního síťování
Otevřenost hejtmana JMK, MPSV, lobbing a nabídka „rozvoje“ ze strany JMK
Následování příkladů dobré praxe
Aktivní lidé – lidský potenciál
Informovanost veřejnosti
Veletrh sociálních služeb

(body)
15 b.
2 b.
12 b.
7 b.
20 b.
9 b.
0 b.

HROZBY
(pojmenování)
Politický protekcionismus
Chybějící finance
Nestabilita role krajského koordinátora
Centrální rozhodování
Stigmatizace

Příloha: Nová organizační struktura KPSS Kyjovska

Zapsala: Mgr. Věra Lungová, Bc. Barbora Horehleďová

(body)
14 b.
23 b.
3 b.
21 b.
16 b.

