Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 5/2011
Datum: 20. 9. 2011
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Přítomní byli informováni o tom, že Realizační koordinační – řídící skupina
zpracovala monitoring a vypracovala z něj zprávu; koordinátorka ji bude rozesílat.
2. Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012


členové KS-ŘS konzultovali jednotlivé priority a opatření



koordinátorka dopracuje opatření:
•

6.2 - Zajištění pobytové služby osobám v nepříznivé sociální
situaci (Azylový dům změnit na ubytovnu a doplnit úkoly) MUDr. Hudeček informoval přítomné o situaci s budovou
ubytovny a smlouvou s Ekorem

•

SRNM Hodonín - doplní úkoly

•

členové byli informováni o chráněných dílnách, byli vyzváni
doporučit jiného realizátora než O.s. Forte

•

informace o sociálně psychiatrickém centru – zjištění z Prahy
a JMK - MUDr. Kliment informoval o fungování „centra“
v Přerově

2. Akční plán JMK – členové KS-ŘS projednali podklady od koordinátorky JMK –
nutné řešit, která opatření uvedeme do AP
•

je nutné zjistit od koordinátorky JMK, jaké sociální služby se budou uvádět
do AP JMK – jen nové nebo i stávající

•

jak se bude postupovat se stávajícími službami

3. Koordinátorka – informace o poslání žádosti na MPSV (EU)
4. Ing. Letocha informoval o problému, který se stále častěji vyskytuje – neexistence
pobytových služeb pro seniory s chronickými duševními chorobami;
•

MUDr. Klliment odpověděl, že by mohlo být řešeno do budoucna také
v rámci sociálně psychiatrického centra

5. Chráněné bydlení – Charita Kyjov:
Charita by se měla vyjádřit do 30.4.2012 ohledně nové sociální služby – zda půjde
o chráněné bydlení pro osoby s MP, chráněné bydlení pro osoby s duševním
onemocněním nebo o dobrovolnické centrum
6. Mgr. Jiří Kopřiva informoval o problému, který stále častěji OSVZ řeší – lidé v HN,
v invalidním důchodu, bez prostředků
Předběžný termín setkání Koordinační – řídící skupiny je plánován na 15. listopadu
2011 v 15:00 hodin, místo bude upřesněno.
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

