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Veronika Rolencová  

 

Priority, opatření za I. oblast podpory a péče - bez připomínek. 

Priority, opatření za II. oblast podpory a péče - projednání připomínek členů pracovní skupiny: 

Mgr. Lukešová, CSS, p.o. - na základě připomínky byl doplněn popis opatření 1.1. 

Bc. Šrahůlková, Educante, z.s. - na základě připomínek byl doplněn popis opatření 1.3 (dále se tímto 

tématem zabývá průřezová priorita C - opatření C.2). 

Priority, opatření za III. oblast podpory a péče - projednání připomínek členů pracovní skupiny: 

Bc. Šrahůlková, Educante, z.s. - na základě připomínek byly doplněny v opatření 1.3 aktivity o mapování 

potřeb týkajících se chráněného bydlení. Dále byl doplněn popis priority 1 (tímto tématem se šířeji zabývá 

průřezová priorita C - opatření C.2). 

MUDr. Kliment, SPC - Fénix, o.p.s.  - na základě připomínek bylo do popisu opatření 1.2 doplněno Centrum 

duševního zdraví při SPC Fénix a popis opatření 1.3 byl rozšířen o cílovou skupinu lidé s demencí. 

Mgr. Galanová, SPC - Fénix, o.p.s. - na základě připomínek byl rozšířen popis opatření 1.3 a SPC Fénix byl 

doplněn mezi partnery. Dále byl také upraven časový harmonogram tohoto opatření. 

Projednání návrhu průřezových priorit. Priorita E týkající se průřezového tématu bydlení bude 

doplněna. 

Úkol: Jednotlivé vedoucí pracovních skupin a koordinátorka zapracují do pátku 8. 1. připomínky za svou 

oblast a zašlou finální verzi priorit a opatření asistentce koordinátorky. Ta vypracuje přehled priorit a opatření 

a sloučí všechny oblasti do jednoho dokumentu. Následně jej zašle koordinátorce. 

Úkol: Jednotlivé vedoucí pracovních skupin vypracují tabulku „Přehled organizací poskytujících sociální a 

návazné služby na Kyjovsku pro potřeby cílové skupiny“, která bude zařazena před priority jednotlivých 

oblastí podpory a péče. (Tabulka bude zahrnovat jednotlivé poskytovatele výše uvedených služeb, kteří jsou 

zapojeni v komunitním plánování (tj. jsou členy dané pracovní skupiny) a koordinátorkou bude případně 

doplněna o poskytovatele zahrnuté v Minimální síti sociálních služeb na Kyjovsku.) 

 

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 – 2023 bude 

předložen sociální a zdravotní komisi Rady města Kyjova a následně proběhne veřejné 

připomínkovací řízení. 
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Další setkání Realizační skupiny: leden - únor 2021, datum bude upřesněno 

 


