III. pracovní skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 5/2010
Datum: 31.08.2010
Místo setkání: Zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Změna v organizaci III. pracovní skupiny - paní Kellnerová ukončila své
působení ve III. pracovní skupině. Tímto bychom ji chtěli poděkovat za její
dosavadní práci a obětavost.
Organizační struktura III.PS:
Vedoucí PS – Mgr. Klára Komínková
Zástupce vedoucí PS - MUDr. Jaroslav Kliment
Pozvánky rozesílá – Mgr. Klára Komínková
Místnost zajišťuje – Jana Jakubíčková
Prezenční listina – Jana Jakubíčková
Zápisy: zpracování – Iva Janíková
rozesílání – Mgr. Klára Komínková
2. Přítomni byli seznámeni s programem, s organizačním zajištěním Veletrhu sociálních
služeb v Kyjově, který se bude konat dne 14.9.2010, od 9:00 do 17:00 hod.
na náměstí v Kyjově, v případě nepříznivého počasí na KD v Kyjově.
Ozvučení provede Luděk Ptáček, moderovat bude Veronika Hollerová, která bude
představovat jednotlivě poskytovatele sociálních a navazujících služeb. Je nahlášeno
21 organizací z Kyjova, 7 z Hodonína, 4 z Veselí nad Moravou, které budou
propagovat sociální a navazující služby a kompenzační pomůcky ve 41 stáncích.
V průběhu dne studentky SOŠ ZaS Kyjov budou roznášet slosovatelné kupóny. Dále
je zajištěno občerstvení pro účinkující v doprovodném programu. Stánek, ve kterém
se bude prodávat občerstvení, zajišťuje pan Dvořák. Dárky poskytne CSpS Kyjov,
CSS Kyjov, Domov Horizont, Charita Strážnice.
Bannery – do pondělí, tj. 6.9.2010 koordinátorka rozešle návrh jednotlivých názvů
stánků ke schválení jednotlivým organizacím. Poté budou vytištěny a po veletrhu
zůstanou uloženy na Městě Kyjově.
Koordinátoři komunitního plánování (Kyjov, Veselí nad Moravou, Hodonín) budou mít
samostatný stánek, kde budou podávat informace týkající se komunitního plánování,
obecně sociálních a navazujících služeb.
Připomínka – „pořadatelé“ by měli být viditelně označeni (např.vizitka).
- Vidíme jako důležité mít politickou podporu JMK (účast hejtmana a
dalších politiků JMK).
3. Akční plán
Návrh akčního plánu bude schvalovat RADA MĚSTA dne 20.9.2010 nebo 4.10.2010.
Tento plán bude obsahovat konkrétní projekty naplňující priority a opatření

kalendářního roku. Na tomto plánu bude pracovat „akční KS“. Finální verzi Akčního
plánu musí do prosince 2010 schválit ZM. Následně se bude scházet KS 1x za půl
roku ke kontrole realizace schváleného Akčního plánu a koordinátor s vedoucím OSVZ
bude 1x ročně informovat RM o stavu naplnění AP a SPRSS.
4. Projekt JMK
Město Kyjov uzavřelo smlouvu o spolupráci s JMK v rámci individuálního projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK“. Jednou z povinností města je
zajistit součinnost třetím osobám, kterou je firma Augur Consulting – pro zpracování
analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v JMK.
Připomínky byly následující: dotazník je příliš obsáhlý, nepřehledný, otázky jsou
velmi osobní, navíc kvalitní průzkum zde byl již proveden před rokem v rámci
projektu SPRSS na Kyjovsku.
MUDr. Jaroslav Kliment doporučil, aby bylo toto zjišťování potřeb probráno a
prokonzultováno na setkání koordinační – řídící skupině dne 20.9.2010.
Další setkání III. pracovní skupiny proběhne v lednu 2011 (popř. dle potřeby dříve).
Zapsala: Iva Janíková

