
Realizační koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

3/2017 

                   Datum: 16. 2. 2017  

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

1. Aktuální informace od vedoucího OSV: 

 Informoval o možných změnách v sociálních službách – Azylový dům (CSS, p.o. 

města Kyjova) a Osobní asistence (Charita Kyjov) pro rok 2018. 

 Informoval o žádosti Komory sociálních podniků na účasti na jednání KPSS. Komora 

by na tomto jednání chtěla představit záměr vzniku sociálního podniku v regionu.  

 

2. Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016 

V rámci jednání Realizační koordinační – řídící skupiny byl sestavena Zpráva z průběžného 

monitoringu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 

2016 pro jednotlivé pracovní skupiny spolu se systémovými prioritami. Takto vypracovaný 

dokument bude předložen na jednotlivých pracovních skupinách a na koordinační-řídící 

skupině. Po jeho schválení v KPSS bude Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2016 předložena Radě města 

Kyjova.  

 

3. Přehled aktivit pro rok 2017 vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 (dále jen Přehled aktivit pro rok 

2017) 

Přehled aktivit pro rok 2017 byl znovu otevřen, přičemž vedoucí OSV doplnil informace 

k některým z bodů – konkrétně k bodu Azylového domu a bodu vzniku sociální služby 

Chráněné bydlení či jiné formy bydlení s podporou pro osoby s duševním onemocněním. 

Přehled aktivit pro rok 2017 bude taktéž předložen k projednání jednotlivým PS. 

 

4. Aktualizace dokumentu „STATUT KOORDINAČNÍ-ŘÍDÍCÍ SK. PRO KPSS KYJOVSKA“ 

Realizační koordinační – řídící skupina aktualizovala části tohoto dokumentu. Aktualizace 

bude představena na Koordinační-řídící skupině. Následně schválení této aktualizace 

podléhá Radě města Kyjova.  

 

5. Aktualizace dokumentu „JEDNACÍ ŘÁD KOORD.-ŘÍDÍCÍ SK. PRO KPSS KYJOVSKA“ 

Realizační koordinační – řídící skupina aktualizovala části tohoto dokumentu. Aktualizace 

bude představena na Koordinační-řídící skupině. Následně schválení této aktualizace 

podléhá Radě města Kyjova.  

 

6. Aktualizace dokumentu „JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KPSS KYJOVSKA“ 

Realizační koordinační – řídící skupina aktualizovala části tohoto dokumentu. Aktualizace 

bude představen na jednáních jednotlivých pracovních skupin. Následně schválení této 



aktualizace podléhá Koordinační-řídící skupině KPSS. 

 

7. Sestavení pozvánky na PS a Koordinační-řídící skupinu KPSS 

Realizační koordinační – řídící skupina sestavila pozvánky na jednotlivá setkání skupin. 

 

 

Úkoly: 

 Koordinátorka KPSS – sestavení Zpráva z průběžného monitoringu Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 dle podkladů vedoucích PS. 

 Koordinátorka KPSS – vyhodnocení komunikačního plánu za rok 2016. 

 Vedoucí III. PS – sestavení přehledu aktivit pro rok 2017 a zapracování drobných 

úprav dle podkladů vedoucích PS. 

 Koordinátorka KPSS + vedoucí I., II. a III. PS – rozeslání pozvánek na jednotlivá 

setkání + dokumentů, které se na tomto jednání budou projednávat.  

 

8. Termín příštího setkání: dle potřeby 

 

Příloha zápisu:  

 

Zapsala: Bc. Barbora Horehleďová  


