Koordinační skupina

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2010
Datum: 7.1.2010, 15.00 - 17.00
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov

Přítomni: MUDr. Petr Hudeček, Bc. Jiří Kopřiva, Ing. Jan Letocha, Mgr. Tomáš Galan, Mgr. Klára
Komínková, Martina Loutná, Bc. Jana Jakubíčková

Program a obsah jednání:
1. Informace o I. otevřené konferenci v Kyjově a připomínkovacím řízení
Termín I. otevřené konference v Kyjově - 16.2.2010
Průběh I.konference v Kyjově:
KS skupina řešila jaké informace by měly být na konferenci předány, technické náležitosti, které
bude nutné do jejího zahájení vyřídit, formální stránku konference, náležitosti k pozvánkám na
konferenci(všechny podepsat od p. starosty ručně). Dne 28.1. se sejde přípravný tým na
konferenci pro přípravu obsahu prezentace.
Konference a připomínkování ještě může změnit plán, její obsah by měl vést k diskusi a přímo
směřovat k zadavatelům i poskytovatelům a samozřejmě angažovaným občanům. Starostové by
měli mít možnost se vyjádřit a říct, s čím nesouhlasí a co naopak vnímají jako dobré. Pro starosty
jsou připraveny i konkrétní informace z jejich obcí (např. kolik lidí z jejich obce pobírá příspěvek
na péči a kolik služeb do obcí zajíždí)
Časový průběh připomínkovacího řízení 2010:
• 1.2. – 28.2. – probíhá připomínkovací řízení
•

4.2. – předány informace na setkání starostů obcí Kyjovska

•

12.2. – setkání koordinační-řídící skupiny, příprava na konferenci a informace
k připomínkování plánu

•

16.2. – konference (předány info k připomínkování)

•

4.3. – setkání koordinační-řídící skupiny - vypořádání připomínek

•

15.3. – schvalování plánu zastupitelstvem

•

V únoru proběhne i setkání pracovních skupin-k připomínkám Plánu

2. Aktivity následující po připomínkovacím řízení, implementace plánu
• Diskutován další postup práce pro následující období – proces implementace plánu – kdo, za co
je zodpovědný (monitoring, vyhodnocování, kontrola, realizace), kdy bude co realizováno

•

Vymezení kompetencí koordinační řídící skupiny pro období implementace.

•

Snaha pomáhat i jiným obcím Kyjovska s projekty např. s vyřízením dotací

•

Stálá návaznost na JMK - každý rok vypracování podkladů pro JMK – monitoring plnění priorit

3. Další informace – vyplývající z diskuse:
• Starostům i veřejnosti předat informace o konkrétních výstupech KPSS, např. bude nový
Adresář – (tištěný i v elektronické podobě, s možností průběžné aktualizace) atp.
•

Zjišťovat u jednotlivých sociálních služeb, jak KPSS konkrétně pomohlo (jestli hrálo roli
něco od nás (např. „Adresář“). Ptát se poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti, jak vnímají
celý proces KPSS. Snažit se zjistit, co se díky Projektu změnilo, co je jinak.

•

Zajišťovat cílenou a navazující informovanost. Každý měsíc (nebo 1x za 2 měsíce) –
v Kyjovských novinách článek o komunitním plánování , aby se postupně dostalo do
povědomí lidí.

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková
Schválila: Martina Loutná

