Realizační skupina KPSS
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
4/2017
Datum: 3. 5. 2017
Přítomni: Bc. Barbora Horehleďová, Mgr. Klára Komínková, Bc. Jana Novotná, Mgr. Věra
Lungová, Margita Procházková, BA, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA
Bylo dohodnuto, že prezenční listina bude do budoucna nahrazena zápisem z realizační skupiny
KPSS s výčtem zúčastněných.

Projednáno:
1. Diskuze ohledně minimální sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok
2018 a minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018
2. Nová koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb na JMK – Bc. Eva
Malušková
3. SWOT analýzy za jednotlivé oblasti podpory a péče
Pod vedením Mgr. Miloše Havlíka byly členy pracovních skupin vypracovány SWOT analýzy
za jednotlivé oblasti podpory a péče.
Zmapování provedená v rámci jednotlivých pracovních skupin budou jedním z podkladů pro
tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2020.
Bylo dohodnuto, že předběžně domluvené setkání k další práci se SWOT analýzami s Mgr.
Havlíkem bude zrušeno a se SWOT analýzami se bude pracovat dále v rámci realizační skupiny
a následně v rámci navazujících pracovních skupin.
Úkoly do příštího setkání realizační skupiny:
1. zaslat všem členům realizační skupiny SWOT analýzu za II. oblast podpory a péče Margita Procházková, BA
2. spojení SWOT analýz do jednoho dokumentu – jako 3 samostatné SWOT analýzy, kde
za každou oblast (silné stránky, slabé stránky atd.) bude uvedeno vždy 5 prioritních
oblastí, které obdržely v rámci zpracování v pracovních skupinách nejvíce bodů –
seřazeno dle počtu bodů) – Bc. J. Novotná
3. prostudování zaslaného dokumentu (viz bod 2.) všemi v rámci realizační skupiny
4. přichystat do diskuze do realizační skupiny oblasti (priority), které vyvstaly ze všech
dostupných materiálů (viz výchozí dokumenty pro tvorbu SPRSS na Kyjovsku) a
z průběžných jednání pracovních skupin - vedoucí jednotlivých pracovních skupin
5. přichystat do diskuze systémové priority, které rovněž vyvstaly ze všech dostupných
materiálů (viz výchozí dokumenty pro tvorbu SPRSS na Kyjovsku) a z průběžných
jednání všech pracovních skupin – koordinátorka

6. zjistit, zda je k dispozici novější Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v JMK (rok
2015) a dále zda je k dispozici novější Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v
oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství a volitelné téma krajina (rok 2015), či jiný dokument, který by byl
využitelný při tvorbě nového SPRSS na Kyjovsku - Bc. J. Novotná
Na dalším setkání realizační skupiny proběhne diskuze ohledně výstupů.
4. Rodinná politika
Bylo dohodnuto, že rodinná politika bude řešena nadále v rámci Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2020.
5. Drogová problematika
Zůstává otevřena otázka, zda bude vytvořen nový Plán protidrogové politiky města Kyjova na
další období.
6. Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska
Čeká se na zapracování připomínek firmou A studio group, spol. s r.o. (dlouhé časové prodlevy
firmy bude dle dohody s koordinátorkou řešit vedoucí odboru sociálních věcí).
Byla zaslána cenová nabídka. Do tisku bude zadáno 300 ks.
7. Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin KPSS Kyjovska
Úkol do příštího setkání realizační skupiny:
V souvislosti se změnou struktury KPSS připraví každý svůj návrh připomínek k aktualizaci
Jednacího řádu pracovních skupin.
8. Termín příštího setkání: středa 17. 5. 2017 od 15:30 hod.
Program příštího setkání:
Diskuze ohledně výstupů z dostupných dokumentů – viz úkoly (bod č. 3)
Aktualizace Jednacího řádu pracovních skupin KPSS Kyjovska – viz úkoly (bod č. 7)

Zapsala: Mgr. Klára Komínková

