
     

                   Realizační koordinační – řídící skupina 
     

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                       

                                                                                    Číslo zápisu: 1/2011 
                   Datum: 27.1.2011  

Místo setkání: zasedací místnost  MěÚ Kyjov 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Informace o podstatné změně projektu 

� Přesun finančních prostředků:  
o Odborní pracovníci – pro II.cílovou skupinu - senioři (Zdeněk Choura), 

tělesně postižení (Karla Zbořilová), zrakově postižení (Hana Vrtková), 
sluchově postižení (Marta Kadlecová) – 40.000,- Kč (200hodin celkem) 

o aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – výtisk 
1000ks – 50.000,- Kč 

o vznik Atlasu sociálních služeb Kyjovska (příloha SPRSS) – 30.000,- Kč 
o navýšení finanční částky pro III.informační kampaň o 19.680,- Kč. 

 
 

2. Způsob vyhodnocování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 
� ukázka na konkrétním příkladu (I.oblast podpory a péče pro děti a mládež do 26 

let, rodinu fungující a rodinu v problémech a osoby v krizi a osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, Priorita 2, Opatření 2.1) 

� Realizační skupina se bude scházet čtvrtletně (další setkání v březnu) 
� Koordinační skupina se bude scházet 1x za půl roku – realizační skupina jí sdělí 

co se uskutečnilo, co se plánuje atp. 
 
3. III. informační kampaň + vyhodnocení projektu  

� bude zorganizována 1 kampaň pro všechny cílové skupiny  
� návrhy na její organizaci a podobu v pracovních skupinách, které se budou konat 

v únoru 
� koordinátorka zjistí na MPSV, jestli je možné akci spolufinancovat s některou 

z organizací Kyjovska 
� využijeme metodické vedení v rámci individuálního projektu „Podpora plánování 

rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ – kampaň, vyhodnocení 
projektu 

 
4. Atlas sociálních služeb Kyjovska 

� na pracovních skupinách probrat, jakou podobu by Atlas měl mít, k jakému účelu 
má sloužit, pro koho bude určen 

 
5. Do KS – ŘS 

� oznámit na KS-ŘS, že se některé informace, vyplývající ze SPRSS, neřeší se 
zástupci KPSS  

 
Další setkání realizační skupiny proběhne v březnu. Datum a místo budou upřesněny 

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková  

    


