
Společné jednání všech pracovních skupin 

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 1/společné setkání 

                                                                                                                 Datum: 11. února 2009  

Místo setkání: zasedací místnost  Městského úřadu Kyjov, Masarykovo nám. č. 30 

 
 
Přítomni: 
Dle prezenční listiny 
 
Hosty na setkání byly metodičky procesu KPSS z Olomouckého kraje, krajská koordinátorka z JmK 
Kateřina Zouharová, dále byli přítomni: zástupci města Kyjova a dalších obcí,  poskytovatelů, 
členové sociálně zdravotní komise a veřejnost.  
 
Program: 
 
Předání informací pro budoucí období 
Aktuality z oblasti KP 
Plánování konkrétních aktivit v roce 2009  
 
Hlavním cílem setkání byla motivace členů pracovních skupin, oživení spolupráce a kontaktů mezi 
pracovními skupinami, zástupci města a JmK , zhodnocení dosavadní činnosti a přehled aktivit pro 
rok 2009. 
 
Úkolem u nás je nyní vytvořit střednědobý plán za Kyjovsko a dále realizace dílčích aktivit 
v regionu. 
  
Do plánu je nutno kromě sociálních služeb zapracovat i doprovodné služby. Následné služby v 
plánu oddělit od sociálních služeb.  
 
Krajská koordinátorka poděkovala všem přítomným za práci  a upozornila, že plány jsou důležité i 
pro další získávání financí  nejen z místní úrovně, ale i z JmK, MPSV, EU.  
 
Hlavním naším cílem do června tohoto roku je zpracovat pracovní verzi plánu tak, aby jeho  
definitivní  podoba mohla být hotova do listopadu 2009. Struktura plánu bude shodná se 
střednědobým plánem JmK. 
  
Je nutné konzultovat s krajem naše cíle a způsob jejich dosažení, aby aktivity byly v obecnějším 
měřítku zapracovatelné do krajského plánu.  
 
Informování o KP: 
Prověřit a zajistit informovanost mezi skupinami a řídící skupinou, a to oběma směry. 
 
Stanovit plán práce s veřejností. Cílem je, aby se veřejnost o plánu dověděla. 
Prezentovat KP na setkání starostů, rady a zastupitelstev, aby představitelé obcí měli o KP 
informace.  
 
Informování odborné veřejnosti: nutno udělat ucelený koncept informovanosti – úkol pro řídící 



skupinu. Vytvořit základní strukturu informovanosti. 
 
V I. skupině chybí setkávání, v současné době nemá vedoucího a činnost vázne. 
 
Jednotlivé skupiny se budou setkávat přibližně ve stejnou dobu, kvůli informacím z řídící skupiny. 
Je nutné, aby informace měly stejný dopad. 
 
Pracovní skupiny si určí termíny schůzek pro 1. pololetí. Rovněž koordinační skupina si utvoří plán 
schůzek. Do června, kdy má být hotov návrh plánu, se řídící skupina  sejde min. 3x.  
 
 
Zápisy a všechny dokumenty KP jsou na webu města Kyjova. 
 
Zapsala: Věra Kellnerová 
 


