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1. Kyjovské Slovácko v pohybu (Hana Horňáková) – možnosti oboustranné spolupráce; 

do konce roku 2014 by tato menší grantová agentura zaměřená na všestranný rozvoj regionu 

měla mít vypracovanou Strategii pro různé oblasti podpory, mezi nimi také sociální oblast. 

Během 2 – 3 let by si u agentury mohly zainteresované subjekty (poskytovatelé, zadavatelé 

sociálních a návazných služeb) žádat o granty (předběžně v rámci programů OP LZZ, IROP). 

V nejbližší době proběhne SWOT analýza za sociální oblast (6. 5. 2014) – vhodná účast 

zástupce KPSS Kyjovska. 

V průběhu dubna 2014 budou osloveni poskytovatelé sociálních služeb s žádostí o spolupráci 

(vyplnění tabulek – financování jejich služeb, nástin projektů).  

Na konferenci pro starosty obcí Kyjovska bude přednesen krátký příspěvek. 

2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

Monitoring míry naplnění AP za období 9/2013 – 2/2014 – na jaře 2014 neproběhne klasicky 

formou tabulek, ale pouze ústním komentářem v rámci jednotlivých pracovních skupin (duben 

2014). Nutno nastavit systém hodnocení naplňování akčních plánů (AP) do budoucna + 

načasování tvorby AP tak, aby byla návaznost na tvorbu rozpočtu.  

Koordinační – řídící skupina odsouhlasila model Jihomoravského kraje – tzn. monitoring AP 

realizovat po uplynutí doby, pro kterou byl vytvořen (začátkem následujícího roku) + průběžně 

konzultovat míru naplnění s jednotlivými realizátory v rámci jednání pracovních skupin. Akční 

plán pro následující rok tvořit v půli předcházejícího roku tak, aby případné rozvojové záměry 

mohly být schváleny v orgánech města Kyjova (obcí) a v případě požadavku finanční 

spoluúčasti na projekt mohla být konkrétní finanční částka začleněna do návrhu rozpočtu města 

na příští rok.    

 

Optimalizace sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji -  viz příloha  

 

 

 

 



3. Konference pro starosty obcí Kyjovska 

- starostové byli seznámeni s cílem konference, termínem konání, programem a důležitostí 

účasti zástupců obcí Kyjovska na konferenci 

- v rámci Koordinační – řídící skupiny byla projednána aktuální verze programu a pracovní 

verze materiálů ke konferenci 

- do budoucna byla navržena možnost uspořádat k financování panelové diskuze  

4. Příští setkání: út. 6. 5. 2014 od 15:30 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová   

 

Příloha – informace k optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji 


