
Metodické setkání všech pracovních skupin KPSS 

 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

1/2014 

                   Datum: 21. 8. 2014 

  

Místo setkání: jídelna Centra sociálních služeb, p. o., Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Mgr. Věra Lungová – přivítání všech účastníků metodického setkání, představení 

metodika Mgr. Miloše Havlíka, cíl setkání, představení nové koordinátorky KPSS.  

 

Mgr. Miloš Havlík – zhodnocení aktuální situace KPSS vzhledem k finanční náročnosti 

procesu, zdůraznil nutnost systémového plánování a spolupráce v rámci KPSS, to vše vede 

k posunu v aktivitě a kvalitě KPSS, dále byla diskutována následující témata: 

 nedílnou součástí KPSS by mělo být i dílčí hodnocení dosažených cílů (např. čtvrtletně, 

pololetně), s tím souvisí i nutnost mít jasně definováno kdo za jaký úkol odpovídá, 

mít stanoven termín plnění 

 průběžné vyhodnocování by mělo sloužit i jako „nástroj“ pro to, aby bylo možné pružně 

reagovat v situacích, kdy z nějakého důvodu nedochází k naplňování cílů AP 

 KPSS je přínosem do sociální oblasti – umožňuje reagovat na potřebu uživatelů, 

jak stávajících, tak potencionálních, na jejich aktuální potřeby v daném regionu (ORP), 

a pokud možno v jejich přirozeném prostředí 

 komunitní plán:  

1. zajišťuje minimální síť služeb 

2. zajišťuje optimální síť služeb 

 systém KPSS: formulace opatření – kontrola plnění – vyhodnocení – závěrečné 

vyhodnocení AP 

 KPSS by mělo být podporou v zabezpečení a růstu sítě služeb (nejen do počtu, ale i do 

kvality)  

 prioritu je třeba zformulovat tak, aby byla finálním stavem, nikoliv procesem 

(kvůli měřitelnosti) 

 cílem je zachovat minimální síť služeb, v lepším případě jejich rozvoj 

 napomáhá vyčlenit finanční prostředky 

 je třeba zapojit stávající poskytovatele do procesu KPSS (není to práce navíc, 

ale možnost rozvoje) 

 SPRSS Kyjovska sladit se SPRSS JmK nejen po časové stránce, ale také po obsahové 

 SPRSS – obsahovat by měl služby v minimální síti + nové, jejichž potřebnost 

je opodstatněná, celý dokument formulovat stručně, jasně 

Závěr. 

 

Zapsala: Adéla Svobodová 


