Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
5/2018
Datum: 16. 7. 2018
Přítomni:
Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Margita Procházková, BA
Projednáno:
1. Aktuální informace od koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb (dále
jen koordinátorka):
1.1 Projekt na podporu procesu komunitního plánování:
Jihomoravský kraj oslovil své obce s rozšířenou působností, zda by měly zájem využít výzvu
Evropské unie/Evropského sociálního fondu/Operačního programu Zaměstnanost na projekt na
podporu procesu komunitního plánování (a dalších navazujících činností).
V Hodoníně v současné době projekt běží (do 31. 7. 2019), mají zájem o navazující projekt.
Kyjov by se dle vyjádření vedoucího odboru, Mgr. J. Řihánka, MBA také zapojil. Předpokládaný
rozpočet projektu do cca 2 mil. Kč.
1.2 Tísňová péče:
V současné době jsou v nabídce dvě sociální služby tísňové péče. Na základě předložené
cenové nabídky bude vybrána služba, se kterou město Kyjov naváže spolupráci.
1.3 Financování Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2019:
K dnešnímu dni jsou téměř se všemi obcemi podepsány Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelového příspěvku z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018.
2. Veletrh sociálních a návazných služeb Kyjovska/ 11. 9. 2018 od 10:00 do 16:00 na
Masarykově náměstí před radnicí (v případě nepřízně počasí v Centru sociálních
služeb Kyjov):
-

Byly pozvány všechny sociální služby, které jsou součástí Minimální sítě sociálních
služeb na Kyjovsku (vč. nadregionálně působících služeb zařazených v kategorii C) a
návazné služby působící na Kyjovsku. Některé služby se stále i přes opakovanou
urgenci neozvaly.

ÚKOL: Koordinátorka do konce týdne obvolá služby, které se dosud neozvaly. Dle počtu
zúčastněných zajistí stánky a židle.
-

Moderovat akci bude Mgr. Et Mgr. Tereza Habartová, MBA.

ÚKOL: Koordinátorka sl. Habartovou kontaktuje, připomene.
-

Zázemí pro služby – obě zasedací místnosti na Městském úřadě jsou obsazeny.

ÚKOL: Koordinátorka se pokusí zajistit zázemí na kulturním domě.
-

Bylo dohodnuto, že bude instalováno malé vyvýšené pódium vč. ozvučení pouze
k tomuto pódiu. V průběhu dne bude mezi vystoupeními hrát hudba.

ÚKOL: Koordinátorka zajistí instalaci pódia vč. ozvučení.

-

Otázka občerstvení. Byly dohodnuty koláče, či buchty, čaj, káva. Vše by mělo být
roznášeno ke stánkům. Navržena možnost využít spolupráce s klienty Domova Horizont,
Dobrovolnickým centrem, případně s Klvaňovým gymnáziem a střední zdravotnickou
školou Kyjov, p.o.

ÚKOL: Koordinátorka zajistí občerstvení. Roznos bude řešen na dalším setkání realizační
skupiny.
-

Ke stánkům je možnost zapůjčení drátěného programu (ještě 4 z 5).

-

Otázka canisterapie, ukázky práce vodících psů apod. Navrženo oslovení ZKO Kyjov (tj.
kynologický klub), případně Bc. Bohuslavy Šibalové.

-

Ač byl prostřednictvím Mgr. Filipa Zdražila odeslán článek do červencových/srpnových
Kyjovských novin. Článek v novinách není otištěn.

DALŠÍ ÚKOLY: Koordinátorka zajistí spolupráci s Městským kulturním střediskem a Televizí
TVS.
Koordinátorka zajistí vyhrazení míst pro parkování (ideálně na náměstí, případně za kulturním
domem).
Koordinátorka společně s vedoucí I. pracovní skupiny zkontroluje, které služby mají bannery
na stánky z minulého veletrhu. Loga, která byla potřebná pro projekt, budou zalepena. Pokud
služba banner nemá, bude oslovena, zda má svůj, případně aby si jej vyrobila.
3. Webové stránky www.pomocobcanum.kyjovsko.cz: aktualizace, doplnění je v řešení.
Koordinuje vedoucí I. pracovní skupiny.
4. Termín příštího setkání realizační skupiny: koncem srpna 2018, bude ještě upřesněn.

Zapsala: Mgr. Klára Komínková

