
     
 

Pracovní setkání Realizační koordinační - řídící skupiny 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                

3/2013 
                   Datum: 19. 6. 2013  

 
Místo setkání: kancelář koordinátorky KPSS Kyjovska 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Výkazy – dodat koordinátorce do 23. 8. 2013 – v následujícím týdnu podepsat!  

 

2. Změna složení KS-ŘS – nově členkou Mgr. Ladislava Brančíková. „Doplnění“ členů 

z řad zadavatelů a veřejnosti - vedoucí III. PS zjistí možnost zapojení z řad členů III. PS. 

 

3. Zájem o účast ve III. PS – Mgr. Zdeněk Gloz – problematika sociálně terapeutických 

dílen (vedoucí III. PS – dojednat s Mgr. Glozem možnosti spolupráce). Možnou členkou 

také Mgr. Jiřina Kratochvílová (zúčastní se semináře k sociálnímu podnikání dne 26. 6. 

2013). Novým členem III. PS bude Mgr. Radka Galanová (sociální pracovnice Sociálně-

psychiatrického centra Fénix, o.p.s.).  

Změna členů v I. PS – za o.s. Krok se bude, místo Mgr. T. Galana, účastnit Mgr. Lucie 

Lévková; své členství obnoví Bc. Bohuslava Šibalová (oblast adiktologie).   

 

4. Výstupy ze supervize procesu KPSS a supervize PS 

� V rámci jednání byla vytvořena nová (pracovní) verze schématu organizační struktury 

KPSS Kyjovska (pravomoci a odpovědnosti v rámci jednotlivých úrovní). 

� Byla vytvořena pracovní verze „Harmonogramu práce KS-ŘS na II. pololetí r. 2013“ a 

pracovní verze „Komunikačního plánu KPSS Kyjovska“. 

� Byly zapracovány připomínky členů RKS-ŘS do dokumentů KPSS Kyjovska, které 

bude třeba v rámci Koordinační – řídící skupiny aktualizovat. 

� Úkoly pro koordinátorku a vedoucí PS: zapracovat na lepší informovanosti členů o 

procesu KPSS. V rámci setkání všech pracovních skupin (26. 6. 2013) zjistit zájem o 



vzdělávání v problematice KPSS, poté 2 možnosti 1. Využít posledního běhu 

vzdělávání KPSS v kostce – říjen 2013 (JmK), nebo 2. Uspořádat školení v rámci 

KPSS Kyjovska (členové RKS-ŘS školitelé).    

 

5. Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – jakmile budou 

mít vedoucí PS pracovní verzi Adresáře (s příslušnou kapitolou za svou oblast), rozešlou 

ji členům PS k připomínkování (zaměřit se na definice sociálních služeb a svou oblast). 

 

6. Veletrh sociálních a navazujících služeb – 11. 9. 2013  

- místo konání (s největší pravděpodobností před radnicí a na parkovišti), od 9:00 – 17:00; 

za každého počasí venku (KD v rekonstrukci) – připravit na to poskytovatele 

- pozvány budou všechny organizace, které jsou uvedeny v Adresáři (kromě úřadů a 

lékařů) 

- 1 organizace = 1 stánek (v odůvodněných případech i 2) 

- vedoucí I. PS zjistí možnost výpomoci u klientů terapeutické komunity o.s. Krok a 

možnou slevu při tisku plakátů (A-studio – reklama) 

- oficiální zahájení starostou města Kyjova, poté představování jednotlivých 

poskytovatelů na pódiu (uvaděčkou V. Hollerová) a v mezičase vystoupení klientů služeb, 

škol, DDM, ZUŠ, apod.; koordinátorka zjistí možnost promítání filmu Modré pozadí 

v budově Zdravotní a sociální školy a možnou spolupráci se studenty (rozdávat letáky, 

provázet „nevidomé“,…); uspořádání tematické besedy/ přednášky (CSS, Fénix)  

 

7. Příští setkání proběhne dle potřeby. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


