I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové,
v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2010
Datum: 17.6.2010
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
Koordinátorka informovala především o Veletrhu sociálních a navazujících služeb, o jeho
organizaci.
Datum konání Veletrhu: 14.9.2010
Místo konání: Masarykovo náměstí, při nepřízni počasí KD v Kyjově
Čas konání: 9:00 – 17:00
V tento den bude probíhat jak samotný Veletrh, tak Promítání filmu na SOŠZaS
v Kyjově a také Přednáška MUDr. Klimenta na téma Demence na CSS p.o. města Kyjov.
Organizace, které mají zájem o prezentaci na Veletrhu, musí zaslat koordinátorce nebo
její asistentce potvrzení účasti, kde také uvedou své další požadavky.
Úvodní slovo na Veletrhu bude mít starosta města Kyjova, budou pozváni představitelé
také z Kraje.
Moderátorkou na Veletrhu bude Veronika Hollerová.
Během prezentování se organizací bude probíhat doprovodný program:
 Dopolední
 Odpolední
 Některá představení se mohou opakovat
Dosud naplánovaný program:
 ZŠ Újezd – Madona – tanec (do 5 min)
- Měchura – housle
- Divoké kočky – 5-6 dívek – tanec se stuhami (do 5 min)
 Cimbálová muzika Demižón (Hodonín) – cca 15 min
 Tanec se psy – dopoledne i odpoledne, čas bude upřesněn
 Hudební skupina – Mirka Janíková z NZDM WU-WEJ – čas bude upřesněn
 ZUŠ – flétnistky – tři až čtyři 10 min vystoupení
 Domov Horizont – taneční vystoupení – 3 tance po 10 min – možné zopakovat
 Domov mládeže pro SOŠZaS v Kyjově – Včelí medvídci – 20 min
 Divadlo neslyšících v Brně – v 16:00 hodin asi 30 min – O řepě
 P. Jungová – dopoledne 10-12 hodin – 30min 3 pásma
 Nela Kostihová – aerobic - 4min 1 vystoupení, možnost opakovat
 O.S. Krok – divadelní představení – bude upřesněno
V průběhu Veletrhu budou studentky SOŠZaS rozdávat anketní lístky, na kterých bude
uvedeno 5-6 otázek, proběhne dopolední i odpolední slosování, výhrami budou výrobky
od klientů z Domova Horizont, CSpS v Kyjově, Charity Strážnice, CSS v Kyjově
Stánky organizací Kyjovska na Veletrhu budou označeny Kytkou a sluníčkem (stejně jako
na Plánu a Adresáři) + název organizace.
Propagace a publicita – KN, Kam v Kyjově, TV, okolní obce
Další setkání I. pracovní skupiny proběhne 2.9.2010 v 15:00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Kyjov (nad sociálním odborem).
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

