Koordinační skupina

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 8/ rok 2009
Datum: 30.11.2009
Místo setkání: Městský úřad, zasedací místnost „sklep“, Kyjov

Přítomni: dle prezenční listiny.
Program setkání:
1. Nové změny v zákoně 108 o sociálních službách v souvislosti s rozvojem komunitního plánování
sociálních služeb
2. Co řešíme: Kontext (cíle, poslání, statut) – diskuze
3. Představení koncepce plánu – diskuze
4. Stručný přehled nově definovaných priority a opatření
5. Aktuality z procesu KPSS
6. Výstupy z analýz zadavatelů – obcí Kyjovska
7. Dotazy – průběžně
Součástí zápisu je 1 příloha - Prezentace (powerpoint - Setkani_KS_30.11.09)

Z obsahu setkání:
Proces je náročný, protože mapuje celé území, na němž nejsou jednotné informace. Různí se
informace z jednotlivých lokalit i za každou pracovní a cílovou skupinu.
Komunitní plánování zviditelňuje potřeby lidí, mapuje problémové oblasti, přitom zapojuje
do dění jedince, učí je spolurozhodování.
Cílem je vytvořit systém, ve kterém bude probíhat:
- realizace projektů
- provázání se strategickými plány obcí
- práce s lidskými zdroji: vzdělávání osob pro zvýšení odbornosti, systematické
zajišťování potřeb, navazující komunikace a realizace společných setkání podporujících
spolupráci
K tomuto účelu jsou důležité informační kampaně, které celý proces zviditelní tak, aby bylo
porozuměno jak potřebám osob různým způsobem znevýhodněných, tak nabídce služeb.
Představení zpracovávaných oblastí Komunitního plánu rozvoje soc. služeb na Kyjovsku,
konzultace tabulkových příloh, připomínky, diskuse.

-

Podněty a připomínky členů skupiny:
snaha udržet a stabilizovat kvalitní a využívané stávající služby, zároveň možnost rušit
služby nevyhovující
přehled financí v tabulce zaměřit na výhled roku 2010
závaznost poskytovatelů uvádět údaje je v rámci procesu komunitního plánování lepší,
protože si uvědomují provázání financování na dotační zdroje
v plánu bude i přehled služeb stávajících, abychom viděli, jakou síť služeb chceme rozvíjet
bylo by vhodné zajistit odbornou oponenturu dokumentu nezávislým odborníkem s praxí
v soc. službách
při zadávání grantů na obecní úrovni se zaměřit na přesné uvádění projektů dle
Střednědobého plánu rozvoje na Kyjovsku
Další setkání: 7.1. 2010 v 15.00 hodin.
Program:
- projednat a schválit pravidla připomínkovacího řízení
- I. konference v Kyjově
- proces realizace plánu - kdo za co je zodpovědný (vyhodnocování, kontrola...)
- další postup práce pro následující období

Zapsala: Iva Janíková
Schválila: Martina Loutná

