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REALIZAČNÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

               
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
3/2020 

 
                   Datum: 27. 5. 2020  

 

 

 

Přítomni: Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS., Karla 

Zbořilová 

 

 Diskuze o struktuře dokumentu SPRSS Kyjovska  

 (koordinátorka KPSS zjistí u ŘO, zda je nutno dodržet povinnou strukturu dokumentu). 

 

 Financování sociálních služeb 

 aktualizaci zajistí koordinátorka KPSS (do konce června 2020) 

 vedoucí III. pracovní skupiny představila obsahovou strukturu kapitoly Analýza finančních toků 

do sociálních služeb – dle této obsahové struktury zpracuje vedoucí III. pracovní skupiny celou 

kapitolu (do konce července 2020) 

 

 Sociálně-demografická analýza 

 vedoucí I. pracovní skupiny a asistentka koordinátorky představily návrh obsahové struktury 

sociálně-demografické analýzy s ohledem na jiné obdobné materiály. Po diskuzi o použitelnosti 

jednotlivých informací byla dohodnuta struktura a podle ní bude zpracována kapitola do konce 

července 2020. 

 

 Analýza přiznaných příspěvků na péči na Kyjovsku  

 průběžně zpracovávají vedoucí II. a III. pracovní skupiny (do konce července 2020) 

 

 Zpráva o naplnění SPRSS na Kyjovsku do roku 2020 

 vypracuje asistentka koordinátorky na základě zaslaných monitoringů za r. 2019 a 1. pol. r. 2020 

od vedoucích pracovních skupin a koordinátorky (do konce srpna 2020) 

 

 Analýza potřeb – možnosti externího zpracování zjistí koordinátorka KPSS 

 

 SWOT analýzy – červen 2020 v rámci setkání pracovních skupin (připravit podklady z dosavadních 

monitoringů + SWOT analýzu z r. 2017) 
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 I. PS – 22. 6. od 15:00 

 II. PS – 24. 6. od 14:00 

 III. PS – 25. 6. od 15:00 

V rámci pracovních skupin informuje koordinátorka KPSS o činnosti nově vzniklého sociálního podniku 

Ateliér Impala 

 

Kulaté stoly – v rámci aktuálních časových možností obcí, cílem bude zjistit potřeby ve spádových obcích, 

zajistit informovanost o dostupných službách 

 

Plánované jednání Realizační skupiny: středa 17. 6. 2020 od 14:00 hod., kancelář koordinátorky. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


