
                                                                              

REALIZAČNÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
    

5/2020

           Datum: 5. 8. 2020 

Přítomni: Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS., Karla 

Zbořilová

 SWOT analýza

Úkol: Asistentka koordinátorky vytvoří ze SWOT analýz jednotlivých pracovních skupin jeden dokument

(bez bodů, s informací, že jsou oblasti seřazeny dle důležitosti).

 Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do r. 2020“ za

rok 2019 a Zpráva z průběžného monitoringu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do

r. 2020“ za první pololetí roku 2020 (dva dokumenty) 

Proběhla diskuze k naplnění jednotlivých priorit, opatření. 

Úkol: Asistentka koordinátorky vytvoří jeden dokument za rok 2019 a jeden za rok 2020. 

Úkol: Koordinátorka a vedoucí jednotlivých pracovních skupin zašlou asistence koordinátorky do konce

týdne finální verzi za svou oblast. 

 V září odevzdat koordinátorce vyplněné pracovní výkazy za červenec – září 2020. 

Úkol: Koordinátorka zašle v září prázdné výkazy.

 Analýzy potřeb - koordinátorka obdržela od paní Maňákové kontakt na paní Kráčmarovou, se kterou

bychom  mohli  eventuálně  navázat  spolupráci.  Paní  Kubalčíková,  metodička,  se  i  přes  urgence

koordinátorky stále neozvala. Bude řešeno.

 Klub seniorů - od 10. 8. 2020 bude při Centru sociálních služeb Kyjov, p.o. obnoven Klub seniorů.

 www.pomocobcanum.kyjovsko.cz - aktualizace  probíhají  průběžně,  připomenutí  ohledně informací  o

akcích – tj. zasílat Věře Lungové.

 Socioekonomická analýza města Kyjova - tajemník schválil možné využití v rámci tvorby SPRSS. Bylo

dohodnuto,  že  tato  analýza  pro  tvorbu  SRPSS  dostačuje  a  nebudeme  tedy  tvořit  novou  socio-

demografickou analýzu.

 Analýza finančních toků - termín byl posunut do konce srpna 2020. 

 Setkání pracovních skupin -  proběhnou v říjnu 2020. Termíny budou dohodnuty na dalším setkání

realizační skupiny.

Další setkání Realizační skupiny: pondělí 21. 9. 2020 od 14:00 hod., kancelář koordinátorky. 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková

Plánování sociálních služeb na Kyjovsku
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