I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2014
Datum: 9. 6. 2014
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
- nadále probíhá optimalizace sítě služeb prevence (koncem června půjde do Rady města
Kyjova prvotní návrh sítě služeb prevence na Kyjovsku, v září bude muset Zastupitelstvo města
Kyjova dát závazné stanovisko k podpoře/nepodpoře sítě služeb prevence v podobě 20%
spoluúčasti na provoz těchto služeb). Také probíhají jednání s obcemi Kyjovska ke společnému
systému spolufinancování služeb prevence od r. 2015 (Kyjov by službám prevence garantoval
20% na jejich provoz a 2/5 z této částky by si pak „vybral“ zpět od okolních obcí – na základě
principu
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se zástupci ORP Hodonín a Veselí nad Moravou – spolufinancování nadregionálně působících
služeb.
- Kyjovské Slovácko v pohybu – realizace projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (číslo projektu:
CZ.1.04/4.1.00/B8.00001). Do konce r. 2014 by měla být hotová „Strategie“, která bude
zohledňovat také sociální oblast (priority rozvoje regionu/možnosti meziobecní spolupráce) –
během cca dvou let by si jednotlivé subjekty (poskytovatelé, samosprávy) mohly žádat
u grantové agentury Kyjovské Slovácko v pohybu o granty na své projekty (= další zdroj
financování sociální oblasti). Více informací lze získat např. u Ing. Blanky Jedovnické
(b.jedovnicka@seznam.cz). V souvislosti s tvorbou Strategie probíhá úzká spolupráce s KPSS
Kyjovska.
- od července 2014 nastoupí nová koordinátorka KPSS (v srpnu stávající nastupuje
na mateřskou dovolenou).
2. Novinky od členů I. PS
o.s. Krok – 15. výročí Terapeutické komunity Krok – so. 21. 6. 2014
Mgr. J. Presová (OSPOD MěÚ Kyjov) – v současné době se tvoří Standardy kvality SPOD
(do konce r. 2014 by mělo být vypracováno všech 14).
OP Charity Kyjov – od března 2014 pracovník občanské poradny pravidelně zajíždí se službou
odborného sociálního poradenství do Bzence (1. úterý v měsíci)
APO o.s. Krok – od června 2014 pravidelně zajíždí se službou odborného sociálního poradenství
do Svatobořic-Mistřína (1. úterý v měsíci) a do Vracova (1. čtvrtek v měsíci).

3. Tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015
- s přítomnými realizátory byla předběžně projednána jednotlivá opatření na rok 2015
4. Příští setkání: předběžně v půli srpna, termín bude do konce června 2014 upřesněn; bude
přizván metodik KPSS – cílem bude tvorba harmonogramu prací v rámci tvorby Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na další období (současný „komunitní plán“
má platnost do konce r. 2015).

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

