
Realizační koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

6/2015 

7/2015 

                                                                                      Datum: 29. 9. 2015; 20. 10. 2015 

 

Místo setkání: MěÚ Kyjov, kancelář koordinátorky KPSS 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Setkání R-K Sk. proběhla za účelem finalizace nově připravovaného Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017.  

 

1. Dohodnuta konečná struktura SPRSS do r. 2017 – „úvodní slovo“ (dle dohody 

vypuštěno), stručný popis procesu KPSS, financování sociálních služeb, zdroje SPRSS, 

systémové priority, I. OPP – priority a opatření, sociální služby a navazující služby, 

seznamy členů, II. OPP – priority a opatření, sociální služby a navazující služby, 

seznamy členů, III. OPP - priority a opatření, sociální služby a navazující služby, 

seznamy členů 

2. Grafická úprava SPRSS do r. 2017 – bude řešeno po připomínkovacím řízení 

3. Připomínkování R-K Sk. bylo následně posunuto do 20. 10. 2015, kdy proběhlo další 

setkání R-K Sk. 

4. Připomínkování v rámci komunitního plánování (tj. všemi členy) – do konce října 2015 – 

termín byl koordinátorkou následně posunut do 20. 11. 2015. 

5. Bude následovat připomínkování v rámci veřejnosti (původně do 22. 11. 2015 – termín 

bude posunut). 

6. Koncem listopadu 2015 se sejdou pracovní skupiny (termíny byly dohodnuty – I. PS: 23. 

11. 2015, II: PS: 24. 11. 2015 a III. PS: 25. 11. od 15:00). (Pozn. Setkání všech skupin 

(pracovní, koordinační) až do konce listopadu 2015 byla zrušena.) 

7. Připomínky budou zpracovány v rámci koordinační skupiny a finální podklady budou 

nachystány na schválení na prosincové ZM. 

8. Schválení SPRSS do r. 2017 proběhne v prosincovém zasedání Zastupitelstva města 

Kyjova 

9. Nastavení priorit a opatření – tak, aby bylo možné v průběhu účinnosti SPRSS pružně 

reagovat na aktuálně vzniklé potřeby 

10. Materiálny k tvorbě nového SPRSS nebudou součástí dokumentu, ale budou uloženy k 

nahlédnutí u koordinátorky KPSS 

11. Byly doplněny některé priority a opatření – II. OPP, Systémové priority, III. OPP 

12. Do dokumentu nového SPRSS zapracovat vznik nových dokumentů související se sociální 

oblastí – Koncepce rodinné politiky, Akční plán protidrogové prevence, Koncepce 

sociálního bydlení apod.  

13. Konečné úpravy nového SPRSS – upřesnění názvů jednotlivých priorit a opatření, 

kontrola členů jednotlivých pracovních skupin, seznamu sociálních služeb 

14. Dotační programy na podporu sociálních služeb – upraveny dle aktuálních podmínek 

(budou vyhlášeny 2/2016) 



15. Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 – na základě informací vyplývající ze 

SPRSS do r. 2017, schválen bude rovněž v prosincovém zasedání ZM. Jeho NUTNOU 

součástí bude i AKTUÁLN MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OKR. HODONÍN, vč. 

její finanční nákladovosti.  

 

 

16. Termín příštího setkání: Dle potřeby. 

 

 

V Kyjově dne 11. listopadu 2015 

Zapsala: Adéla Svobodová   

 


