Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 6/2010
Datum: 20.9.2010
Místo setkání: zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1.
Vyhodnocení Veletrhu sociálních a navazujících služeb – 14.9.2010 na
Masarykově náměstí v Kyjově od 9:00 do 17:00 hodin.
Koordinátorka poděkovala přítomným za spolupráci na organizaci veletrhu a sdělila
výsledky ze získaných slosovatelných kuponů.
Na základě 150 získaných slosovatelných kupónů vyplynulo, že se nejvíce (cca 29)
účastníků o veletrhu dozvědělo ve škole, dále v zaměstnání, od známých či kamarádů, na
samotné akci, z tisku, ze setkání pracovních skupin KPSS, z internetu, rádia, TV, plakátů.
Na otázku:“Jak se Vám veletrh líbil?“ odpovědělo 150 respondentů kladně.
Nové informace o poskytovaných službách se dozvědělo 93% účastníků a na poslední
otázku, jestli by se účastnili veletrhu i v následujících letech, odpovědělo ANO 97% s tím,
že preferovanou lokalitou by byl Kyjov (74%), Hodonín (17%), Veselí nad Moravou 8%,
Brno.
Mezi doprovodné akce v rámci Veletrhu sociálních a navazujících služeb patřilo promítání
filmu Lucida Momenta, kterého se účastnilo 127 osob a přednáška MUDr. Jaroslava
Klimenta – Alezheimerova choroba – otázky a odpovědi, kterou si vyslechlo cca 20 osob.
Ing. Vladimír Měchura měl k veletrhu připomínky:
1. malá propagace v okolních obcích
2. zahájení veletrhu včetně doprovodného programu nešlo slyšet ke stánkům
poskytovatelů a prezentujících se organizací
Koordinátorka informovala o nákladech na veletrh, které byly hrazeny z fondu EU a činily
cca 48 000Kč.
2.
Individuální projekt JMK „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji“
Město Kyjov uzavřelo v rámci tohoto projektu smlouvu o spolupráci s JMK, jednou
z povinností vyplývající z této smlouvy je „součinnost třetím osobám při zpracování
analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v JMK“. Touto „třetí osobou“ je firma Augur
Consulting s.r.o.
Nejdříve koordinátorka stručně seznámila přítomné s činností firmy Augur Consulting
s.r.o. v rámci tohoto projektu.
Na setkání koordinační – řídící skupiny byli přizváni členové této firmy, aby přiblížili a
vysvětlili smysl své činnosti na Kyjovsku všem přítomným členům.

KS-ŘS se po vyslechnutí a projednání této problematiky dohodla na požadavcích, které
budeme mít vůči firmě Augur Consulting s.r.o.:
1. základní rozsah zjišťování zůstane zachován, tzn. budou zjišťovány potřeby
prostřednictvím dotazníkového šetření u cílových skupin Senioři ve věku nad 70
let a Osoby se zdravotním postižením (osoby s mentálním a kombinovaným
postižením; osoby se smyslovým postižením- zrakovým, sluchovým; osoby
s tělesným postižením) s tím, že u obou dotazníků bude doplněna otázka týkající
se zjištění zájmu o odlehčovací služby pro tyto osoby na Kyjovsku
2. necháme si zpracovat metodologické šetření pro osoby bez přístřeší a skupinu
hazardních hráčů a jejich rodinných příslušníků a jejich potřeby.
KS-ŘS bude akceptovat základní rozsah činnosti firmy a přijímá vstřícnou nabídku firmy
na činnost nad stanovený rámec jejich zjišťování v případě, že nebude město nuceno
vynakládat žádné finanční prostředky na zjišťování skupin ad 2.
Firma Augur Consulting s.r.o. informovala přítomné, že bude potřeba spolupráce
organizací Kyjovska především při získávání kontaktů.
KS-ŘS souhlasila se spoluprací.

3.

Akční plán

Všechny přítomné informoval o zahájení zjišťování míry splnění jednotlivých činností
vyplývajících ze SPRSS na Kyjovsku do roku 2012 projektový manažer Petr Navrátil.
Přítomni byli také informováni o tom, že v rámci tohoto projektu byla
Aneta Junášková, která spolupracuje i na zpracování Akčního plánu.

přijata na DPP

Činnost, týkající se tohoto plánu, vykonávají členové „užší“ řídící skupiny. Koordinátorka
po zpracování a vyhodnocení všech priorit a opatření rozešle tento plán všem členům
„širší“ řídící skupiny.
Projektový manažer vysvětlil způsob zpracování na příkladu systémové priority C –
Podpora bezbariérovosti a také na prioritě 6 (I. oblast podpory a péče pro děti a mládež
do 26 let, rodinu fungující a rodinu v problémech a osoby v krizi a osoby ohrožené
sociálním vyloučením), opatření 6.2, ve které je „naplánováno“ zajištění pobytové služby
osobám v nepříznivé sociální situaci a návrh řešení – vybudování azylového domu, popř.
noclehárny, která se z hlediska nákladů jeví jako lepší řešení.
Byla také projednána možnost, informovat se v domově se zvláštním režimem – Domově
na Jarošce v Hodoníně, jestli by bylo možné rozšířit jejich kapacitu pro obyvatele
Kyjovska.
Další setkání koordinační – řídící skupiny proběhne v lednu, popř. dle potřeby.
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

