
 

 

 
Realizační Koordinační – řídící skupina 

                 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                            Číslo zápisu: 3/2012 
                         Datum: 8. 8. 2012  
 
Místo setkání: Kancelář koordinátorky KPSS 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  
Hlavním programem setkání byla podoba a obsah kapitol SPRSS na Kyjovsku do 

roku 2015 

1. Koordinátorka informovala vedoucí pracovních skupin o zpracovaných podkladech 

do Plánu do roku 2015: 

a. Soc. dem. analýza – přítomní odsouhlasili finální podobu a obsah 

dokumentu, který zpracovala Mgr. Věra Lungová 

b. Analýza příspěvku na péči – koordinátorka rozešle vedoucím PS 

v průběhu příštího týdne soubor k připomínkování 

c. Analýza finančních zdrojů sociálních služeb na Kyjovsku – 

koordinátorka rozešle vedoucím PS ke „kontrole“ 

 

2. Obsah kapitol Plánu do roku 2015 – za jednotlivé oblasti podpory a péče 

a. Systémové priority – doplnit o záměr změny rozdělování dotací 

z rozpočtu města Kyjova – budou řešeny na KS-ŘS 

b. Přehled organizací poskytujících sociální a navazující služby na 

Kyjovsku – pro každou OP budou uvedeny jen služby Kyjovska (změna ze 

související služby na služby navazující), ti poskytovatelé, kteří spolupracují 

v rámci KPSS Kyjovska budou uvedeni zvlášť (v tabulce Přehled organizací 

spolupracujících v rámci KPSS Kyjovska) – koordinátorka rozešle vedoucím 

PS tabulku k doplnění 

c. Členové realizační KS-ŘS se shodli, že u každé OP nebudou uváděny 

příběhy, na úvod OP budou informace o cílové skupině a také o výstupech 

PS, které netvoří samostatnou prioritu, příp. opatření 

 

3. Na setkání pracovních skupin v září 2012 bude řešeno: 

a. SWOT analýzy pro každou cílovou skupinu – budou probrány SWOT 

analýzy z Plánu do roku 2012 + doplněny o nové poznatky – vše bude 



následně na dvoudenním vzdělávacím semináři probráno se supervizorkou 

Lenkou Tichavskou 

b. Stávající priority a opatření – bude řešeno, které i nadále trvají, příp. 

budou upraveny a doplněny (Pozn. Nové priority budou řešeny a tvořeny 

na dalším zářiovém setkání) 

c. Program konference, která se uskuteční dne 30.10.2012  

 

Zapsala: Jana Jakubíčková 

 


