Koordinační skupina

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ

Číslo zápisu:1/2009
Datum: 5. března 2009, 15.30 – 17.30 hodin
Místo setkání: Městský úřad Kyjov, kancelář vedoucí odboru sociálních věcí

Přítomni: dle prezenční listiny.

Z jednání koordinační skupiny vyplynulo následující:

Do června tohoto roku je třeba udělat pracovní verzi plánu, aby ji mohlo na podzim schválit
zastupitelstvo JmK.
Plán musí být reálný a je nutno v něm stanovit základ nezbytné sociální sítě, standard, na
který pak navazují služby rozšiřující.
Setkání pracovních skupin je potřeba udělat do 7. 4. , kdy se opět sejde koordinační skupina,
jsou pozvány i metodičky KPSS Olomouc.
Na základě výsledků z pracovních skupin budou projednány priority, opatření, poslání a vize.
Zvážit možnost odměn za vykonané úkoly pro KP, jde o profesionální činnost.
Vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. M. Křížková potřebuje do 16. 3. znát prioritní oblasti,
které doposud vyvstaly z komunitního plánování, aby bylo možno zajistit propojení
financování sociálních služeb s komunitním plánem. Koordinátorka KPSS bude přizvána na
jednání sociálně zdravotní komise, která bude projednávat granty.
Je třeba zjistit, jak budou přiděleny finanční prostředky pro KP na Kyjovsku a v jakém
termínu. Podle toho může prozatím město financovat ze svých prostředků. Sociální odbor
města na to má ve svém rozpočtu položku cca 150 000 Kč.
Poradit se s metodičkami, zda kromě SWOT analýzy existuje i jiná metoda zjištění
současného stavu sociálních služeb. Je třeba, aby to byla metoda objektivní a taková, aby
bylo možno na základě jejích výsledků posoudit, zda je vhodné a prioritní příslušnou
organizaci – poskytovatele – zařadit do plánu nebo ne.
Na příští schůzi koordinační skupiny bude projednán způsob práce s veřejností a způsob
motivace členů skupin. Je třeba činnosti skupin zajistit, aby se nerozpadaly.

Byl vznesen požadavek na pořízení alespoň jedné verze Střednědobého plánu JmK v tištěné
formě do každé pracovní skupiny. V elektronické se hůře orientuje.
Pro nejbližší setkání budou mít všechny skupiny stejný program, vyplývající ze setkání
koordinančí skupiny.
V pracovních skupinách je třeba: udělat aktualizaci seznamu členů a jejich kontaktních údajů.
Dále přehodnotit a synchronizovat cílové skupiny s nastavením krajského plánu, aby
dokumenty mohly na sebe navazovat. Jedná se zde o cílové skupiny, o jejich definování
neboli určení, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně. Každý poskytovatel nebo odborník pro
danou cílovou skupinu – (dělení cílových skupin dle krajského plánu) – napíše kvalitativní a
kvantitativní údaje. Údaje mohou být za oblast Kyjova, Kyjovska, JmK, celá republika. Najít
specifika pro Kyjovsko, například, že některá skupina s určitými specifickými problémy je na
Kyjovsku více zastoupena, případně srovnání s trendy v celé ČR nebo v JmK.
Ujasnit si, co o jednotlivých skupinách víme, jak na Kyjovsku vypadá situace, určit počty
uživatelů. Zde získat informace především od poskytovatelů. Určit, kdo z poskytovatelů je
pro kterou cílovou skupinu – uvést podrobně. Údaje o cílových skupinách přeposlat
koordinátorce a vedoucímu pracovní skupiny a přinést je k projednání na březnové setkání.
Prostudovat výzkumnou zprávu Analýzy potřeb veřejnosti a uživatelů od Sociotrendy,
zejména sociotechnická doporučení (str. 16 - 19). Na březnových setkáních skupin je nutno
shrnout, co jsme už za rok pro cílové skupiny udělali či neudělali, co jsme nedokončili, projít
zápisy a již udělané swot analýzy.
Celkový výsledek hodnocení činnosti jednotlivých skupin bude sloužit jako zadání pro další
práci, aby bylo pro všechny pracovní skupiny zadání jednotné.

Úkoly pro členy koordinační skupiny:
Mgr. M. Křížková pošle Martině Koutné přehled žádostí o granty z MěÚ do sociální oblasti.
Mgr. M. Křížková
Propojit komunitní plán s ostatními dokumenty města , se strategickými a rozvojovými plány,
zjistit, jaké byly vytvořeny pro region Kyjovska, co je jejich obsahem a na jaké oblasti jsou
zaměřeny (např. veřejné služby). Informovat se u Petra Navrátila.
M. Koutná
Ing. J. Letochovi poslat analýzy a krajský plán

M. Koutná

Jednání o financích pro KP – setkání s tajemníkem MěÚ, vyjednat termín setkání.
M. Koutná
Na KÚ ověřit u krajské koordinátorky, kolik bude přiděleno financí na KP v našem regionu a
v jakém termínu.
M. Koutná
K zajištění synchronizace práce skupin rozeslat jednotný program setkání na březen.
M. Koutná
Pokusit se zajistit finální verzi Střednědobého plánu JmK.

M. Koutná

Aktualizovat jednací řád a statut pro roky 2009 – 2012.

M. Koutná

Zaslat aktualizovaný jednací řád a statut pro r. 2009 – 2012 tajemníkovi MěÚ, Ing. M.
Jagošovi k právnímu ověření.
M. Koutná
Upřesnit místo setkání koordinační skupiny – zvážit možnost konání v zasedací místnosti.
M. Koutná

Setkání koordinační skupiny bude v úterý 7. 4. 2009 v 15.30 hod. v zasedací místnosti
nad sociálním odborem.

Zapsala Věra Kellnerová

