Koordinační skupina

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 7/2009
Datum: 13.10.09, 15.00 - 17.00
Místo setkání: Zasedací místnost „sklep“, MěÚ KYJOV

Přítomni: viz prezenční listina (členové koordinační skupiny a hosté: členové zpracovatelského
týmu pro plán, zajištění metodické podpory: Radim Janík, KPSS Město Brno).

Program:


Představení priorit a opatření



Diskuse

Cílem jednání bylo přestavení priorit a opatření za jednotlivé cílové skupiny a systémové –
průřezové priority. Jedná se zatím o pracovní verze těchto podkladů, budou ještě upravovány,
připomínkovány.
Koordinátorka vysvětlila kontext plánu, podala aktuální informace z procesu a představila
návrhy systémových prioritních oblastí.
Členové zpracovatelského týmu pro plán představili své priority a opatření, uvedli, kterých
cílových skupin se týkají. Uvedli nejaktuálnější problémy jednotlivých skupin, ze kterých priority
vyšly.

Podrobné informace jsou zaznamenány v prezentaci, která je nedílnou součástí zápisu KP.

V následné diskusi bylo upřesněno, že primárně se v rámci KPSS zaměřujeme na lidi
v problémech, kteří potřebují sociální službu, nebo na aktivity cíleně zaměřené na ohrožené skupiny
osob.
Zejména se diskutovaly systémové priority, které by mohly dobře sloužit jako podklady
a záměry pro město v dalších oblastech – řešení bariér, bydlení pro znevýhodněné občany atp.
Řešeny byly také priority I. pracovní skupiny – zejména oblast primární prevence a
volnočasových aktivit. Je to příliš široká oblast, zahrnující spoustu aktivit, na které není možné se

zaměřit v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Tento fakt je třeba upřesnit v prioritách
I. skupiny, protože ze současného definování to není možné odvodit. Vedoucí I. pracovní skupiny
vysvětlil, co jednotlivé priority znamenají a pro koho jsou určeny. Je tedy třeba přeformulovat
některé priority tak, aby byl zřejmý jejich účel a cíl. Případné nejasnosti budou rozpracovány do
odůvodnění těchto priorit v plánu, v němž budou vysvětleny. Zástupci z řad zadavatelů pozitivně
ohodnotili navržené priority a opatření.
Další informace poskytl tajemník MěÚ Kyjov. Město Kyjov podalo žádost na zřízení
Family pointu. Tato aktivita je jednou z priorit I. pracovní skupiny. Jakmile budou konkrétnější
informace, uskuteční se společná konzultace o realizaci Family pointu se členy I. pracovní skupiny.

Úkoly a termín dalšího setkání
Účastníci setkání se domluvili, že do příštího setkání budou všem zaslány e-mailem
rozpracované priority a opatření, doplněné o zdůvodnění a konkrétní aktivity (zpracují členové
ZTPP s pracovními skupinami, koordinátorka a asistent koordinátorky).
Na listopadovém sekání koordinační skupiny budou tyto podklady konzultovány, členové skupiny
se dohodli na termínu 16.11.2009 (místnost bude upřesněna).

Zapsala: Martina Loutná (koordinátorka KPSS)

