
     
 

 

I. pracovní skupina - osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 1/2013 
                   Datum: 12. 3. 2013 

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Představení nových členů skupiny 

 

2. Vedoucí skupiny Mirka Janíková požádala všechny členy PS, aby při dalších 

setkáních dodržovali pravidlo, že min. dva dny dopředu potvrdí svoji 

účast/neúčast na setkání. 

 

3. V rámci systémové priority E: Koordinace a zkvalitnění preventivních programů 

představila Mirka Janíková projekt - Katalog preventivních programů. Jeho 

základem je vytvoření ucelené nabídky preventivních programů pro věkové 

skupiny od MŠ až po dospělé (rodiče). Na projektu se podílely 4 organizace, které 

v této oblasti na Kyjovsku pracují již několik let – Agentura pro občany, Wu-Wej, 

Centrum pro rodinu Kyjov a K-centrum. 

 

4. OSPOD bude realizovat „Případovou konferenci“. Hledají se možnosti jak ji 

financovat, aby mohl být pozvaný odborník (p. Bechyňová). Byla nabídnuta 

možnost kontaktovat Mgr. Mikulkovou (Veselí n.M.), která má v tomto směru 

určité zkušenosti. Na www stránkách OS Střep je možné najít informace týkající 

se dokumentace k případovým konferencím. 

  

5.  Koordinátorka přítomné seznámila s novinkami z JmK  

a) V rámci aktivity JmK „Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních 

prostředků na území Jihomoravského kraje“ je jedním z výstupů návrh kritérií 

a jejich vah pro hodnocení sociálních služeb (bude sloužit k srovnání služeb a 

bude navázáno na financování…)     

– proběhnou diskuse v rámci kulatých stolů – na Hodonínsku 

předběžně po. 6. 5. 2013     



– účast: zástupci zadavatelů obcí II. a III. typu, zástupci poskytovatelů 

– ředitel organizace + 1 zástupce za službu                    

 

b)   Adresář sociálních služeb v JmK a Katalog příspěvkových organizací JmK 

− registrovaným službám bude na emaily rozeslána žádost o kontrolu údajů 

− nový adresář bude v tištěné podobě k dispozici na veletrhu sociálních 

služeb v JmK (od 14. května), po veletrhu rozvoz po obcích a nemocnicích 

 

6.   Monitoring za období 9/2012 – 3/2013 

Asistentka rozešle tabulky – vyplňte prosím zažlucené kolonky a pošlete zpět 

asistentce do středy 3. 4. 2013! 

 

7.   Supervize PS – v  termínu 14. 5. 2013, čas bude ještě upřesněn 

Na příští setkání skupiny s sebou přineste náměty k supervizi, které byste rádi 

konzultovali. 

 

8.   Veletrh sociálních a navazujících služeb Kyjovska – středa 11. 9. 2013 

 

  9.   Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska 

− je potřeba přidat do seznamu organizace, které zde chybí (Wu-wej terénní 

program, Fénix apod.) 

− v Adresáři budou pouze kontakty organizací v regionu, nadregionální pouze 

v případě, kdy na Kyjovsku služba chybí a má zásadní důležitost („pod 

čarou“) 

− na začátku Adresáře definovat (srozumitelnou formou pro laiky) jednotlivé 

druhy sociálních služeb 

− bylo by vhodné barevně rozlišit cílové skupiny, pro které je služba určena 

− mělo by být výraznější a větší písmo, lepší grafická úprava 

− na poslední stranu Adresáře umístit seznam obcí Kyjovska s telefonickými 

kontakty na obce  

− rejstřík – ponechat 

 

  10.  Příští setkání se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 15:00 v zasedací 

místnosti nad sociálním odborem.  

 

 

 

Zapsala: Iva Lesová 


