Realizační skupina KPSS
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
10/2017
Datum: 5. 10. 2017
Přítomni:
Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Margita Procházková, BA,
Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA
Projednáno:
1. Informace od vedoucího sociálního odboru, Mgr. Jaroslava Řihánka, MBA


Plánovaná schůzka v Sociálně-psychiatrickém centru Fénix, o. p. s. Kyjov
-

Mgr. Jaroslav Řihánek vyvolal jednání v Sociálně psychiatrickém centru Fénix, o.p.s.
Kyjov z důvodu zajištění služby sociální rehabilitace (aktuální situace – vyřazení služby
ze „Základní sítě JmK“). Jednání se uskuteční dne 16. 10. 2017 v 11:00 hod. a bylo
dohodnuto, že se ho zúčastní všichni členové Realizační skupiny KPSS.



Na Zastupitelstvu města Kyjova představil svůj projektový záměr na vybudování nájemního
domu v budově bývalého internátu zdravotní školy na ul. Lidická (byty pro seniory, startovací
byty, rodiny s dětmi) soukromý investor.



Městská budova na ul. Riegrova bude přebudována na 10 bytů (2. patro - 4 byty, 1. patro – 4
byty a v přízemí 2 byty + terapeutické dílny). Na konci příštího roku by se mělo začít
s rekonstrukcí.



Proběhla diskuze nad stávajícím projektem na rozšíření městské ubytovny, a to přistavěním
části, kde by mohly vzniknout malometrážní byty, kancelář sociálního pracovníka.

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 (SPRSS)
•

Koordinátorka obdržela jednu připomínku k Návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Kyjovsku do roku 2020, která byla na tomto setkání projednána.

•

Mgr. Klára Komínková navrhla sjednocení názvů ve Střednědobém plánu.

3. Implementační plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do
roku 2020
•

Členové Realizační skupiny KPSS zpracovali aktuální verzi Implementačního plánu SPRSS na
Kyjovsku do roku 2020 a jeho přílohu.

4. Aktuální informace od koordinátorky
 Je potřeba aktualizovat, případně upravit webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz.
Návrh na přesměrování těchto stránek na www.mestokyjov.cz .
• Aktuální informace z JmK – individuální projekt a jeho klíčové aktivity.
• Individuální projekt pro SASky - od roku 2018.
• P. Kovářová pošle Zpravodaj reformy psychiatrické péče a Průvodce reformou psychiatrické
péče.
• Koordinátorka doporučila, aby do II. pracovní skupiny byla pozvána k pravidelné spolupráci

sociální pracovnice MěÚ Ždánice Mgr. Lucie Španělová, DiS.

5. Termín příštího setkání realizační skupiny: bude upřesněno
Naplánované termíny setkání pracovních skupin:
I. PS – úterý 17. 10. 2017 od 13:00 hod.
II. PS – středa 18. 10. 2017 od 13:00 hod.
III. PS – pondělí 23. 10. 2017 od 16:00 hod.
Program setkání:
-

aktuální informace z KPSS Kyjovska

-

aktuální informace od členů PS KPSS Kyjovska

Zapsala: Margita Procházková, BA

