
Setkání všech skupin KPSS Kyjovska 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

1/2016 

                   Datum: 10. 5. 2016  

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

1. Zahájení – v 15.30 zahájil setkání všech pracovních skupin vedoucí odboru sociálních věcí 

Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA. Představil téma jednání a předal slovo hostům. 

 

2. Prezentace – Kyjovské Slovácko v pohybu – Podporované aktivity strategie CLLD 

- Hosté: Anna Čarková, Hana Horňáková   

- A. Čarková představila sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu, jeho vývoj, fungování 

a dosavadní činnosti, popsala projekt komunitních center. 

- H. Horňáková představila jednotlivé podporované odvětví (viz přiložená prezentace). 

Uvedla, že Kyjovské Slovácko v pohybu je schopno alokovat zdroje na projekt 

komunitního centra (KC) a vyjmenovala doplňkové aktivity KC.  

- Diskuze ke KC: H. Horňáková se dotázala na potřebnost KC na Kyjovsku: 

- Zástupci Sociálně-psychiatrického centra Fénix – dotázali se na cílovou skupinu a 

počet potenciálních uživatelů. Uvedli příklady KC ze zahraničí, uvedl, že jde spíše o 

pomyslná „ghetta“ lidé se zde spolu setkávají, neintegrují se však do společnosti. 

- Zástupci ZŠ a MŠ Za Humny + zástupci veřejnosti – uvedli, že KC v zapojení 

postižených dětí, které zůstávají po absolvování svého studia doma.  

- Zástupkyně sdružení Educante – dotázala se, kdo bude zřizovatelem a zda vzniknou 

nějaké nové pracovní příležitosti. 

- Zástupci občanského sdružení Krok – uvedla, v rámci KC by se mělo město zaměřit 

především na takové agendy služeb, které si uživatelé nemohou dovolit.  

- Zástupce Sociálně-psychiatrického centra Fénix – popsal dosavadní komunikaci 

s městem ohledně budoucnosti centra Fénix, které sídlí v budově možného KC. 

Uvedl, že v případě zřízení KC musí být město schopno také financovat stávající 

sociální služby, KC totiž bude také spadat do žádostí o dotace z města Kyjova, nově 

vzniklé KC by tak především nemělo ohrozit stávající zavedené služby.   

- A. Čarková – uvedla, že město Kyjov je ochotno investovat a finančně podporovat 

činnost KC, je však potřeba vědět, zda jej budou uživatelé využívat » vznikl úkol 

projednat potřebnost KC v jednotlivých pracovních skupinách KPSS a v koordinační 

skupině KPSS Kyjovska a předat stanovisko vedení města. Poskytovatelé sociálních 

služeb uvedli, že je důležité, aby sdružení Kyjovské Slovácko v pohybu projednalo 

projekt KC s kyjovskou veřejností » bylo doporučeno uspořádat veřejnou debatu 

s otázkou vzniku KC.   



3. Prezentace – Mgr. Hana Bednaříková – Komunitní centrum vize pro Kyjov  

   Hosté: Mgr. Hana Bednaříková   

- Představila možné cílové skupiny a možné činnosti KC 

- Představila projekt a možné rozvržení místností    

 

4. Volná rozprava 

- MUDr. Kliment – dotázal se na budoucnost Sociálně-psychiatrického centra Fénix 

v budově potenciálního KC. 

 

Úkoly: viz 2. bod 

Přílohy: prezentace - Podporované aktivity strategie CLLD, Komunitní centrum vize 

pro Kyjov 

 

Zapsala: Bc. Barbora Horehleďová  


