Realizační koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
7/2016
Datum: 18. 10. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska:


setkání Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska (K-ŘS) - 1. 11. 2016 od 15:30
hod.; program: aktuální informace od koordinátorky KPSS, financování sociálních
služeb v r. 2017, plánované akce na r. 2017, informace od členů K-ŘS)



aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – do konce r. 2016



přednáška JUDr. Karla Zusky – 15. 11. 2016 (pro poskytovatele sociálních služeb
z Kyjovska)

2. Plánované aktivity v rámci KPSS Kyjovska v r. 2017


tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku – diskuze
ohledně možného rozšíření tohoto strategického dokumentu o oblast rodinné politiky
a prevence sociálně-patologických jevů



Veletrh sociálních a návazných služeb (září 2017) – návrh: vytvořit u této příležitosti
stručný adresář okresních sociálních/návazných služeb; v rámci setkání K-ŘS
projednat možnou účast poskytovatelů z ORP Hodonín a Veselí nad Moravou.



vzdělávací akce (přednášky, workshopy, apod.) pro místní poskytovatele sociálních
služeb v r. 2017 – uspořádat ideálně 2x



akce u příležitosti:
o

Světového dne autismu (duben) – ne. 2. 4. 2017 (MŠ a ZŠ, Kyjov, Za Humny
3304); po. 3. 4. 2017 (město Kyjov)

o

Mezinárodního dne rodin (květen) – „Týden pro rodinu“ (zábava, vzdělávání
–

např.

poradenské

přednáška/konference
centrum

Městské

o

prevenci

policie

Brno,

soc.-patol.

jevů/mobilní

seznámení

s místními

organizacemi působícími na poli rodinné politiky – dny otevřených dveří)
o

Mezinárodního dne seniorů (říjen) – dny otevřených dveří, osvěta…

o

vánočních svátků – vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi (prosinec)

3. Prorodinná politika města Kyjova – doposud řešena spíše nesystematicky, chybí
strategický dokument, její další směřování bude projednáno v rámci setkání K-ŘS a I. PS
KPSS Kyjovska. Návrh: zřídit novou pracovní skupinu k rodinné politice nebo rozšířit
stávající I. PS KPSS o další členy (zejm. zástupce organizací působících v oblasti
volnočasových aktivit pro rodiny/děti – lepší koordinace prorodinných akcí); vytvoření
Koncepce rodinné politiky města Kyjova.
4. Jednání pracovních skupin KPSS Kyjovska
Společné setkání všech skupin KPSS Kyjovska – út. 6. 12. 2016 od 15:30 hod.

Úkol pro vedoucí PS – zrevidovat činnost pracovních skupin a zaměřit se na řešení „širších
souvislostí“ – ne jen sociálních služeb, ty by měly být v současné době stabilizovány; větší
zapojení stávajících/nových členů, nastolení nové vize PS.
5. Termín příštího setkání: dle potřeby.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

