
 
I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

     
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                       
                                                                                    Číslo zápisu: 1/2012 

                   Datum: 20. 2. 2012  
 
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
1. Přítomným členům představila koordinátorka KPSS svoji asistentku, Mgr. Věru 

Lungovou. 
 
2. Koordinátorka vyzvala přítomné k návrhům osoby na pozici vedoucího I.pracovní 

skupiny na místo Mgr. Tomáše Galana, sama navrhla Miroslavu Janíkovou.  
Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasili. Novou vedoucí I. pracovní skupiny se 
tedy stává Miroslava Janíková. 

 
3. Vedoucí pracovní skupiny v nejbližších dnech, nejpozději do 13.3.2012, zjistí, kdo ze 

stávajících členů skupiny bude členem i nadále, popř. osloví další osoby, které by se 
staly novými členy. Nové složení pracovní skupiny bude rozesláno stávajícím členům 
k připomínkování, popř. navržení dalších osob. Odborníci ze zdravotních a školských 
organizací budou zváni jako hosté při řešení konkrétních problémů.  

� Mgr. Galan navrhl, abychom oslovili potencionální členy dle cílové skupiny 
a Adresáře 

 
Dle „Jednacího řádu pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních služeb 
Kyjovska“ –  

Článek 5 
Změna složení pracovní skupiny 

Dojde-li ke změně členů v pracovní skupině, oznámí toto vedoucí pracovní skupiny 
koordinátorce KPSS formou přílohy k zápisu ze setkání, která bude obsahovat 
aktuální seznam členů pracovní skupiny. 
 
bude všem stávajícím členům aktuální seznam členů rozeslán po 13.3.2012. 
 

4. Na dotaz, jestli budeme zveřejňovat termíny pracovních skupin, odpověděli členové, 
že nebudeme, že setkání jsou neveřejná a PS je uzavřená. 

 
5. Koordinátorka ujasnila přítomným administrativní činnosti pracovní skupiny, ke 

kterým se mohli vyjádřit, a to: 
 

� Rozesílání pozvánky – vedoucí pracovní skupiny  
� Zajištění místnosti – koordinátorka KPSS 
� Prezenční listina – koordinátorka KPSS 
� Zpracování zápisu – asistentka koordinátorky 
� Rozesílání zápisu – vedoucí pracovní skupiny 
� Vyvěšení zápisu na web – koordinátorka KPSS 

 
Koordinátorka zdůraznila nutnost POTVRZOVAT ÚČAST NA SETKÁNÍ SKUPINY NEBO 
OMLUVIT SE VEDOUCÍMU PRACOVNÍ SKUPINY (nebo koordinátorce) DO TERMÍNU 
V POZVÁNCE! 
 



Je nutné, aby vedoucí pracovní skupiny po schválení složení pracovní skupiny 
rozeslal členům JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍ SKUPINY k seznámení. 

6. Přítomní byli také informováni o zahájení realizace projektu „Rozvoj sociálních služeb 
na Kyjovsku, II.etapa“ od 1.3.2012 a o harmonogramu v roce 2012 

� aktualizace Analýz potřeb veřejnosti, uživatelů a poskytovatelů sociálních 
služeb, zadavatelů (opět firma Sociotrendy) – přítomni byli vyzváni, aby 
max. do konce dubna uvedli návrhy na možnosti zjišťování potřeb – 
příprava zadání pro zpracování analýz 

� Analýza finančních toků do sociálních služeb – bude zpracovávat Mgr. 
Aneta Junášková – v průběhu měsíců března a dubna osloví poskytovatele, 
prosba o spolupráci 

 
  
7. Informace k projektu JmK – možnost mít metodika, supervizora – koordinátorka 

požádala přítomné o návrhy na téma  
– Mgr. Galan navrhl proškolení v metodách a technikách KPSS 
– možnost také zapojit obce – pozvat někoho z JmK, aby vysvětlil 

starostům obcí nutnost podílet se na financování sociálních služeb 
– supervize pracovních skupin a KS-ŘS 

     Členové pracovní skupiny budou podávat návrhy koordinátorce KPSS. 
 
 
Další setkání I. pracovní skupiny proběhne v úterý 20.3.2012 v 15:00, místo bude 
upřesněno.  
 
 
 
 
Zapsala: Jana Jakubíčková 


