
Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a v krizi 
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

                                                                                                                         Číslo zápisu:    2/2009 

                                                                                                                 Datum: 25.3.2009  15.30-17.30  

Místo setkání: Zasedací místnost, MěÚ Kyjov - radnice 

Přítomni:  Martina Koutná, Tomáš Galan, Martin Boček, Zuzana Šrahůlková, Karla Karešová, Jan 
Hoférek,  Jindřiška Mikulčíková, Jaroslav Řihánek,  Eva Rubášová 
 

1. Představení nového vedoucího I. pracovní skupiny 
2. Zmapování  aktuálně řešených priorit a cílů 
3. Téma setkání 
4. Představování jednotlivých členů skupiny novému vedoucímu 
5. Rozdělení práce na další setkání 
6. Závěr 

 
1. Na úvod setkáni se skupině představil p.Tomáš Galan, který se stal novým vedoucím 

I.pracovní skupiny. Pan Galan působí v TK Krok jako terapeut a sociální pracovník a má 
zkušenosti s procesem KPSS na Slovensku.. 

2. Ve vstupu paní Martiny Koutné byla skupina informována o důležitosti nadcházejících 
setkání, které by měli vést k intenzivní a systematické práci . Vše je nyní směřované k 
hlavní prioritě, kterou je pro nás sestavení střednědobého plánu, s termínem do září 2009. 
V návaznosti na tuto informaci paní Koutná hledá člověka, který by působil v naší 
pracovní skupině a sjednocoval  veškeré informace do připravovaného dokumentu. Šlo by 
o dohodu o provedení práce. Ve vstupu je taktéž zmíněno, že dotace od EU jsou stále v 
řešení.  

3. Tématem tohoto setkání byly:  Cílové skupiny a podskupiny. Cílem je zmapovat údaje o 
konkrétních cílových skupinách a podskupinách, zadefinování  cíl.sk., kvalitativní a 
kvantitativní vymezení skupiny. Kdy informace k tomu potřebné budou získány převážně 
od poskytovatelů služeb. Informace by se měly týkat i specifik se kterými se 
poskytovatelé setkávají. Tyto informace budou po domluvě zaslány e-mailem nejpozději 
do pátku 3.4.2009  paní Koutné. Dne 7.4.2009  proběhne setkání řídící skupiny.  

4. V průběhu představování  jednotlivých členů  I. pracovní skupiny  novému vedoucímu 
byli rozděleny konkrétní úkoly a vyplynuli nové problémy, ke kterým jsme hledaly  
odpovídající řešení.  
Na další setkání se nabídla zjistit a zkompletovat informace o rodině a o specifických 
problémech  se kterými se v praxi setkává  paní Zuzana Šrahůlková, která zastupuje MC 
Kamarád. Pokusí se taktéž zjistit něco o celorepublikových trendech z oblasti péče o 
rodinu. Sociální kurátor J. Říhánek zašle potřebné podklady e-mailem o cílové skupině,  
se kterou pracuje. 

5. Paní Karla Karešová při představování Nízkoprahového Wu-Wej klubu narazila na 
problém, který souvisí  se zajištěním prostor na výstavu, která by měla proběhnout v 
červnu 2009  a  kterou by měla být zajištěna prezentace ( zviditelnění ) Wu-Wej klubu.  
Pan Jan Řihánek nabízí pomoc a zjistí výstavních prostor, které by mohlo nabídnout 
město, to vše s ohledem na termín výstavy a na počet cca pětadvaceti exponátů, které 
potřebují zastřešené prostory. 
 
 
 
 



 
6. Další  setkání 1.pracovní skupiny je naplánováno na 29.4.2009,  15 – 17 hodin, 

v zasedací místnosti v přízemí, MěÚ Kyjov,  radnice. 
 
Připravované téma na další setkání:  

1. Aktuální info z procesu KPSS, informace z koordinační skupiny, info o projektu OP LZZ 
2. Zmapování současné situace: co funguje, co nefunguje, co chybí a změna. 

 
 
 
 

Zápis provedla: Eva Rubášová  
V Kyjově dne 2.4.2009 
 


