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REALIZAČNÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

               
 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 
2/2020 

 
                   Datum: 1. 4. 2020  

 

 

Realizační skupina byla s ohledem na opatření spojené s prevencí nákazy proti COVID-19 realizována 

prostřednictvím webového rozhraní:    https://meet.vpsfree.cz/ 

 

Online připojení: Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Bc. Marcela Prchalová, 

DiS., Karla Zbořilová 

 

V rámci setkání byly projednány plánované aktivity k tvorbě nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku (SPRSS) a realizaci projektu Plánování sociálních služeb na Kyjovsku: 

 Seznámení členů realizačního týmu s obsahem projektu a specifikovány role jednotlivých 

pracovních pozicí. 

 

 Koordinátorka KPSS informovala přítomné o realizaci projektu, byl představen plánovaný 

harmonogram a diskutováno o tom, které činnosti mohou být realizovány s ohledem na krizový 

stav, který je v ČR vyhlášen. 

 

 S ohledem na výsledky diskuze byly rozděleny činnosti na tvorbě KPSS pro jednotlivé členy 

následovně: 

 

 Analýza finančních toků – vedoucí III. pracovní skupiny – prostuduje předešlé finanční 

analýzy a analýzy tohoto druhu z jiných měst a obcí, příp. krajů. Navrhne obsahovou 

strukturu této části nebo samotného dokumentu pro KPSS Kyjov. 

 

 Termín: do příští realizační skupiny 

 

 Sociálně-demografická analýza - vedoucí I. pracovní skupiny a asistentka koordinátorky - 

prostudují předešlé sociálně-demografické analýzy a analýzy tohoto druhu z jiných materiálů 

města, případně MAS. Pro inspiraci mohou využít i materiály z jiných měst a obcí, příp. 

kraje. Navrhnou obsahovou strukturu této části nebo samotného dokumentu pro KPSS 

Kyjov. 

 

 Termín: do příští realizační skupiny 

https://meet.vpsfree.cz/
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 Analýza příspěvků na péči – vedoucí II. a III. pracovní skupiny - jako podklad pro 

odhadování nutnosti rozvoje péče v sociální oblasti v ORP Kyjov. Zjistit počty vyplácených 

PnP a vývoj vyplácených dávek v souvislosti se sociodemografickou analýzou. Navrhnou 

obsahovou strukturu této části nebo samotného dokumentu pro KPSS Kyjov. 

 
 Termín: do příští realizační skupiny 

 

 Koordinace osobních setkání jednotlivých členů RT projektu za účelem podpisu pracovních smluv. 

 

Termín příštího setkání: v průběhu měsíce května domluven termín osobního setkání s ohledem na aktuální 

situaci s vývojem pandemie COVID-19 

 

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


