Realizační koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
3/2015
Datum: 13. 7. 2015
Místo setkání: MěÚ Kyjov, kancelář koordinátorky KPSS
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Tvorba SPRSS na Kyjovsku na období 2016-2017 (SPRSS):
Harmonogram práce na SPRSS, akční plán na r. 2016 (AP):
1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP
15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh
1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP
1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM
Byla dohodnuta předběžná struktura a podoba SPRSS. Výstupy z jednání:
-

SPRSS bude strukturově obdobný, oproti stávajícímu SPRSS bude však stručnější (tzn.
budou uvedeny pouze nezbytné informace).

-

SPRSS bude nastaven v obecnější rovině (viz plán JMK), jednotlivá opatření budou
rozpracována v AP pro daný rok (tzn. opatření včetně aktivit v podobě tabulek).
Přílohou akčního plánu pro daný rok bude dokument Základní síť sociálních služeb na
Kyjovsku.

-

Priorita může být definována obecněji – příslušná opatření je potřeba definovat však
tak, aby bylo možné jejich vyhodnocení (ideálně definovat jako cílový stav, definovat
dle SMART). Opatření a aktivity budou dále rozpracovány v akčním plánu.

-

Priority systémové budou zahrnovat podporu sociálních služeb, které jsou zařazeny
v minimální síti sociálních služeb (viz Základní síť sociálních služeb na Kyjovsku) a
podporu návazných služeb, které budou v rámci priority jmenovitě vypsány. (Priorita
zachování, či zabezpečení minimální sítě sociálních služeb a priorita zachování, či
zabezpečení minimální sítě navazujících služeb.)

-

Priority a opatření za jednotlivé oblasti podpory a péče (I. – III. oblast podpory a péče)
budou zahrnovat pouze inovaci, rozvoj, rozšíření o novou službu, a to jak ve SPRSS, tak
v AP na daný rok. Služby, které neplánují inovaci, rozvoj, rozšíření o novou službu
budou zahrnuty v systémových prioritách.

-

Jelikož jde o plán na 2016-2017, v SPRSS budou zahrnuty pouze ty služby, které
plánují inovaci, rozvoj, rozšíření po 1. 1. 2016 (nikoliv od 1. 1. 2016).

-

Potřeba zahrnout i ty priority, opatření, které doposud nemají realizátora a které

vychází z potřebnosti v regionu. S částí aktuálních priorit, opatření se bude pracovat i
nadále v novém SPRSS.
Koordinátorka poskytla návrhy priorit, opatření, které jí byly zaslány jednotlivými
službami. Dále předala pro ucelený přehled projektové záměry pro zařazení do AP
JMK pro rok 2016.
2. Příští setkání: úterý 28. 7. 2015, 15:00, MěÚ Kyjov
Setkání se bude věnovat tvorbě SPRSS.
3. Urgence, úkoly:
-

Koordinátorka zašle dnes 13. 7. 2015 návrh zápisu Koordinační - řídící skupiny z 30.
6. 2015.

-

Koordinátorka umístí na webové stránky zápisy: 17. 3. 2015 Realizační koordinační
- řídící skupina, 5. 5. 2015 Koordinační - řídící skupina, zápisy z červnových
pracovních skupin.

-

Vedoucí pracovních skupin zašlou do 31. 7. 2015 aktuální seznam členů pracovní
skupiny a aktuální přehled organizací poskytujících sociální a navazující služby na
Kyjovsku pro potřeby cílové skupiny.

-

Koordinátorka do pátku 17. 7. 2015 vypracuje ze všech dostupných podkladů a
doručených návrhů návrh jednotlivých priorit a opatření (systémových a za
jednotlivé oblasti podpory a péče). Půjde prozatím o tématický návrh – není nutné
definovat přesné znění jednotlivých priorit a opatření. Návrh rozešle vedoucím
pracovních skupin k připomínkování.

V Kyjově dne 13. července 2015
Zapsala: Mgr. Klára Komínková

