I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2012
Datum: 17. 5. 2012
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Monitoring za období 9/2011 – 3/2012 – koordinátorka stručně shrnula
výstupy monitoringu (viz příloha) systémových priorit, asistentka výstupy za II.
PS.
2. Koordinátorka informovala o plánované akci – Oslava Dne rodin, která se bude
konat dne 26. 5. 2012 před radnicí města Kyjova (při nepřízni počasí v KD
Kyjov).
3. Koordinátorka přítomné seznámila s novinkami z JmK


Od června 2012 bude probíhat projekt JmK Analýza sítě sociálních služeb a
plánování finančních prostředků na území JmK, zakázku vyhrála firma AUGUR
– postupně budou kontaktovat poskytovatele a zadavatele a dotazovat se
mimo jiné na financování sociálních služeb.



Akční plán (AP) JmK na rok 2013 – do konce června by se do něj měly
zapracovat nově vznikající nebo rozšiřující se služby. Je nutné dát do AP JmK
na rok 2013 už i vznikající soc.-psych. centrum (i se souhlasem RM města
Kyjova o spoluúčasti na uhrazení nákladů na provoz – u ambulantních služeb
jde o 15% celkových nákladů. Tím, že bude služba poskytována i pro ORP
Hodonín a Veselí nad Moravou, proběhne jednání o spolufinancování, a tedy
každé ORP by financovalo 5%).



v KPSS – do konce června je nutné dodat za celé Kyjovsko informace do AP
JmK na rok 2013 o potřebách specifických cílových skupin (například
odlehčovací služba pro lidi s MP apod.), které by mohly být řešeny
nadregionálně



Záměry, které bude koordinátorka následně předkládat Radě Města
Kyjova, je nutné koordinátorce zaslat nejpozději do 11. 6. 2012.

4. Rozdělování dotací z rozpočtu města Kyjova – je potřeba nastavit podmínky
rozdělování finančních prostředkům poskytovatelům sociálních a navazujících
služeb.
5. Dotazníky k analýzám potřeb – stručně se prošly pracovní verze dotazníků pro
uživatele a veřejnost a pro poskytovatele sociálních služeb. Vedoucí PS rozešle
pracovní verzi dotazníků členům PS.
Členové mohou své připomínky zasílat koordinátorce do středy 23. 5. 2012.


Dotazníky pro veřejnost se budou vyplňovat osobně s proškoleným tazatelem.
Dotazníky pro poskytovatele se rozešlou ředitelům organizací e-mailem.



Sběr dat by měl proběhnout během června a července. Analýzy by měly být
hotové koncem srpna 2012.



Mgr. Galan navrhl, aby byl do dotazníku pro zadavatele doplněn dotaz na to,
jaké služby obec občanům poskytuje

6. Mgr. Mňačková – informovala o tom, že Od září 2012 by se měly uvolnit
prostory bývalého Zemědělského učiliště u letního kina. Budova patří městu
Kyjov.
7. Další setkání I. pracovní skupiny proběhne dne 21.6.2012, místo bude
upřesněno.

Zapsala: Jana Jakubíčková

Příloha: Finální verze monitoringu akčního plánu za období září 2011 – březen 2012

