
Realizační koordinační - řídící skupina 
               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
6/2016 

                   Datum: 31. 8. 2016  
 

Přítomni: dle prezenční listiny  

1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska: 

 30. 8. 2016 úspěšně proběhlo setkání s metodiky prevence základních a středních 

škol na Kyjovsku; cca 40 účastníků; kromě stávajících programů byly představeny 

nové (tyto budou od r. 2017 zařazeny do aktualizované brožury preventivních 

programů);  

 Rada města Kyjova schválila „Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku 

pro r. 2017“ včetně způsobu jejího financování (nově bude město Kyjov garantovat 

finanční spoluúčasti také u pečovatelských služeb – kromě PS Vracov, PS Bzenec 

a PS Svatobořice–Mistřín; nákladovost minimální sítě se bude odvíjet 

od předpokládaných reálných nákladů sociálních služeb na r. 2017); 

 6. 9. 2016 bude systém spolufinancování minimální sítě pro rok 2017 projednán 

se starosty obcí Kyjovska a zástupci poskytovatelů pečovatelských služeb v rámci 

porady starostů. 

2. V rámci setkání byla projednána míra naplnění opatření Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2016 – od některých opatření se upouští (opatření 1.1 

za II. oblast podpory a péče – sociální lůžka se navyšovat nebudou, dle Nemocnice Kyjov, 

p.o. je v tuto chvíli kapacita dostačující, vedoucí odboru sociálních věcí zajistí písemné 

stanovisko nemocnice; opatření 1.2 za III. oblast podpory a péče – kapacita služby denní 

stacionář pro duševně nemocné není v tuto chvíli naplněna, proto se prozatím nebude 

navyšovat).   

Systémové priority: 

 na podzim 2016 provést v rámci jednání pracovních skupin roční monitoring míry 

naplnění priorit a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

na Kyjovsku pro r. 2016 a aktualizovat aktivity pro rok 2017; 

 metodickou podporu realizovat v říjnu 2016, zaměřit ji na členy Realizační 

koordinační – řídící skupiny KPSS (termín dojedná koordinátorka KPSS 

s koordinátorkou KPSS Hodonínska). 

3. Jednání pracovních skupin KPSS Kyjovska 

 I. PS – po. 17. 10. 2016 od 15:00 (MěÚ Kyjov) 

 II. PS – st. 19. 10. 2016 od 14:00 (Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města 

Kyjova) 

 III. PS – út. 18. 10. 2016 od 15:00 (MěÚ Kyjov) 

Vedoucí pracovních skupin rozešlou nejpozději začátkem října pozvánky s programem.  

4. Termín příštího setkání: dle potřeby. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová   


