
       

     
 

 
Koordinační skupina  

 
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 6/2009     

                                                                                                                 Datum: 3.9.2009, 15.30 – 17.30 

Místo setkání: Zasedací místnost „sklep“, MěÚ Kyjov - radnice 

 
Přítomni: dle prezenční listiny/ 
 
Program setkání: 
1. představení účastníků 
2. prezentace projektu Plán rozvoje (Martina Loutná) 
3. diskuse 
 
1. Úvodem přivítala koordinátorka KPSS na Kyjovsku pí Loutná všechny přítomné a nastínila 
program schůzky. Posléze se jednotliví účastníci krátce představili. Ve funkci ředitele Charity 
Kyjov nahradil p. Vladimír Měchura pana Z. Hochmana. 
 
2. Prezentace projektu: (viz příloha k zápisu) 
 
3. Po prezentaci následovala diskuse.  
 
MUDr. Kliment položil členům koordinační skupiny otázku, zda je pro ně proces plánování takto 
srozumitelný. Zdůraznil, že společné chápání významu a směřování komunitního plánování na 
samém začátku proces přirozeně podporuje. Dále upozornil na propojenost sociální a zdravotnické 
sféry, tedy že by se mělo jednat o sociálně medicinální model služeb, a dále na to, že předkládaný 
návrh rozvoje sociálních služeb představuje minimální variantu, tj. to nezbytně nutné, co je třeba 
realizovat. 
M. Loutná navázala s tím, že se ukazuje, že není možné při vytváření plánu postupovat striktně dle 
zákona v rámci vymezení jednotlivých sociálních služeb. Cílem je zmapovat skutečné potřeby 
občanů na Kyjovsku. Navíc poskytovatelé sociálních služeb nemají tendenci profitovat z 
prostředků, které by mohly být k dispozici, ale jsou schopni z praxe a vzhledem ke svým 
možnostem adekvátně posoudit inovativní opatření. 
Dle dr. Klimenta je naším cílem fungující systém, oproti snahám kraje zachovat stávající instituce a 
ty zakomponovat do stávajícího modelu. 
Koordinátorka připomenula, že služby či aktivity, které nebudou v plánu zahrnuty, nemohou být 
finančně podpořeny. 
Dr. Hudeček poukázal na to, že je potřeba služby "nedublovat", nýbrž je zharmonizovat s 
potřebami, zájmy města. Vyjádřil také ocenění realizačnímu týmu a kvalitě, s jakou byl projekt 
zpracován. 
Dr. Kliment pozitivně hodnotil zapojení zadavatele (města) do procesu, v čemž spatřuje i menší 
riziko lobbingu. Velmi ocenil "ducha" komunitního plánování, zapálení členů pracovních skupin a 
"opravdovost" projektu. 
Mgr. Galan vznesl dotaz, jak je v projektu zajištěna návaznost komunitního plánování po jeho 
ukončení.  



       

     
 

 
Dle vyjádření manažera projektu Bc. Petra Navrátila musí být pracovní místo koordinátora 
zachováno po dobu několika let od ukončení projektu.  
Dr. Hudeček vidí za předpokladu přehlednosti a výtěžnosti projektu možnost návaznosti činnosti 
koordinátora resp. komunitního plánování na sociálně - zdravotní komisi, mohlo by dojít k 
překlopení funkcí nebo k nahrazení. 
Dr. Klimentovi by tato idea líbila i z důvodu propojenosti sociální a medicínské sféry. Rovněž v 
tom shledává krásný příklad fungující "lidové demokracie", kdy se potenciál lidí a občanská 
iniciativa začlení do legislativy. 
Bc. Kopřiva dodal, že je však nutné realizovat představy v rámci platné legislativy. Také ocenil 
proces komunitního plánování a zapojení představitelů města. 
Závěrem dr. Kliment a pí Kellnerová vyzdvihli roli koordinátorky a velmi oceňili práci pí Loutné. 
 
Termín dalšího setkání koordinační skupiny byl stanoven na 13. 10. 2009 v 15:00 hod. Na setkání 
budou představeny priority a opatření za jednotlivé cílové skupiny. Místo jednání bude upřesněno. 
 
Členové koordinační skupiny požádali o zaslání prezentace na e-mail. Prezentace bude zveřejněna 
také na webových stránkách Města Kyjova, www.mestokyjov.cz v sekci Komunitní plánování. 
 
Zapsal: J. Hoférek 
 


