
 
II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 

 
                 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                  Číslo zápisu: 1/2012 
                   Datum: 22. 2. 2012  

 
Místo setkání: zasedací místnost Centra sociálních služeb Kyjov 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
1. Vedoucí pracovní skupiny představila nové členy: 

� Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka CSS Kyjov 
� Denisa Šmehlíková, DiS. – SNN v ČR, ZO Veselí nad Moravou, vedoucí 

pobočky v Kyjově 
� Kateřina Rozbořilová – koordinátorka sociálních služeb SPRP Brno 
 

2. Přítomným členům představila koordinátorka KPSS svoji asistentku, Mgr. Věru 
Lungovou. 

 
3. Informace o nové vedoucí I. pracovní skupiny – Miroslava Janíková 
 
4. Ujasnění si činností v rámci PS    

� Pozvánky rozesílá – vedoucí pracovní skupiny 
� Místnost zajišťuje – vedoucí pracovní skupiny 
� Prezenční listina – vedoucí pracovní skupiny 
� Zpracování zápisu – asistent koordinátorky   
� Rozesílání zápisu – vedoucí pracovní skupiny 
� Vyvěšení zápisu na web – koordinátorka 
� NUTNÉ POTVRZOVAT ÚČAST NA SETKÁNÍ SKUPINY NEBO OMLUVIT 
SE VEDOUCÍMU PRACOVNÍ SKUPINY DO TERMÍNU V POZVÁNCE 

Všichni přítomní souhlasili s členstvím v pracovní skupině a budou do KPSS zapojeni i 
nadále. Ostatní členy kontaktuje vedoucí pracovní skupiny a zjistí jejich zájem dále se 
účastnit KPSS. 

 
5. 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 

 
6. Koordinátorka informovala o podání žádosti a aktivitách v rámci soutěže Obec 

přátelská rodině, přesné termíny a aktivity bude rozesílat po podpisu rozhodnutí, tj. 
na začátku března. 

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

požádala přítomné o návrhy na téma  
– info o návrhu I.PS - 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 
– návrh Karly Zbořilové – na setkání starostů jako 1.bod 

– supervize pracovních skupin a KS-ŘS 
     Členové pracovní skupiny budou podávat návrhy koordinátorce KPSS. 
 
Další setkání II. pracovní skupiny proběhne ve středu 11.4.2012 v 15:00, v jídelně 
Centra sociálních služeb Kyjov. 
 
 
Zapsala: Jana Jakubíčková 


