Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
1/2019
Datum: 9. 1. 2019
Přítomni:
Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, DiS., Margita Procházková, BA
1. Z porady vedení Městského úřadu Kyjov vyplynul úkol pro sociální odbor – vytvořit aktivitu
pro veřejnost tematicky zaměřenou na 30. výročí od Sametové revoluce. Realizační skupina
komunitního plánování navrhuje zmapovat vývoj sociálních služeb za posledních 30 let,
trendy v péči o seniory apod. (např. s podporou odborníků jako je Mgr. Ilona Kolářová,
PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.) a uspořádat k tomuto tématu konferenci – ideálně
v rámci „týdne pro seniory“ v možném termínu od 30. 9. 2019 do 4. 10. 2019. Na panelech
– vývoj místních organizací (sociální + návazné služby). U této příležitosti by mohly být dny
otevřených dveří místních služeb, které se zaměřují na seniory. Možno oslovit také
ředitelku Městské knihovny Kyjov, místní gymnázium, apod. (scénka, výtvarná soutěž…).
2. Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska (KPSS) na rok
2019 – zpracuje koordinátorka KPSS do 4. 2. 2019.
3. 4/2019 – výzva na podporu komunitního plánování.
4. 10. 1. 2019 se na Městském úřadě Kyjov uskuteční „focus group“ pod vedením
AUGUR Consulting s.r.o.. Téma: zabezpečení služeb pro nízkopříjmovou skupinu
obyvatel. Jedná se o jednu z aktivit individuálního projektu Jihomoravského kraje. Pozváni
zástupci příslušných organizací za Kyjovsko, Hodonínsko a Veselsko, Krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
5. Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do r. 2020 za rok 2018 – vedoucí I. pracovní skupiny (rodina, děti, mládež
a osoby v krizi) a III. pracovní skupiny (osoby s duševním onemocněním) zpracují
ve spolupráci s příslušnými realizátory opatření nejpozději do 4. 2. 2019. Vedoucí
II. pracovní skupiny (senioři a osoby se zdravotním postižením) do 29. 1. 2019.
6. Přehled aktivit pro rok 2019 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 – vedoucí I. pracovní skupiny (rodina,
děti, mládež a osoby v krizi) a III. pracovní skupiny (osoby s duševním onemocněním)
zpracují ve spolupráci s příslušnými realizátory opatření nejpozději do 4. 2. 2019. Vedoucí
II. pracovní skupiny (senioři a osoby se zdravotním postižením) do 29. 1. 2019.

7. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz

- vedoucí pracovních skupin mají

za úkol připomenout poskytovatelům na pracovních skupinách kontrolu údajů + předávání
informací o plánovaných akcích a informovat o aktuální situaci ohledně webového katalogu
www.socialnisluzby-hodonin.cz (zjistí koordinátorka komunitního plánování).
8. Termíny setkání pracovních skupin KPSS (prostory zajistí koordinátorka, aktualizaci
prezenčních listin vedoucí pracovních skupin – nová vedoucí III. PS ve spolupráci
s koordinátorkou):
I. pracovní skupina (rodina, děti mládež a osoby v krizi) – 18. 2. 2019 od 15:00
II. pracovní skupina (senioři a osoby se zdravotním postižením) – 27. 2. 2019 od
13:00
III. pracovní skupina (osoby s duševním onemocněním) – 26. 2. 2019 od 14:00
9. Realizační skupina nedoporučuje Sociální a zdravotní komisi Rady města Kyjova schválení
příspěvku na službu Domov pro matky s dětmi Hodonín (Diecézní charita Brno) v rámci
dotačního řízení na rok 2019.
10.Termín příštího setkání realizační skupiny – 7. 2. 2019 od 8:30 hod.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

