
     

 

Pracovní skupina II. – Senioři a osoby se zdravotním postižením 

            
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
 

Číslo zápisu: 5/2009 

                                                                                     Datum: 23.6.2009/15.00 -17.00 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov 

 
 
Přítomni:  Martina Loutná, Eva Kameníková, Hana Hrotková, Zdena Kytlicová, Alena 
Kožíková, Pavla Lužová, Hana Vrtková, Karla Zbořilová,Věra Kellnerová, Milada Křižková, 
Zdeněk Choura, Petr Kubala 
Ostatní omluveni. 
 
Pracovní skupinu zahájil Zdeněk Choura. Přivítal novou členku za Charitu Šardice paní 
Kožíkovou, také asistenta pro kontakt s obcemi pana Petra Kubalu. 

Koordinátorka Martina Loutná: 
- informovala o krajské skupině koordinátorů, o odchodu krajské koordinátorky a 

projektu JMK na proces komunitního plánování ze zdrojů OP LZZ. Z následné 
diskuse vyplynula potřeba větší propojenosti s krajským plánováním, více se zaměřit 
na konkrétní úkoly k udržení stávajících služeb, jak kvalitou, tak finanční jistotou. 

- Informovala o setkání starostů ORP Kyjov, které proběhlo před dotazníkem pro 
zadavatele, který by měl proběhnout během prázdnin. Zde se řešily otázky, které 
nejvíce trápí obce a následná diskuse byla velmi dobrá a potvrdila, že některé obce už 
spolupracují. Na tomto setkání byla přítomna i docentka paní Loučková, která dle 
poznatků zpracuje informace do výzkumu zadavatelů – obcí ORP Kyjov. 

- Zdeněk Choura doplnil, že byly zastoupeny obce Ždánicka a Bzenecka. Za Kyjovsko 
Kyjov, Ostrovánky, Věteřov, z Hodonínska Vacenovice. 

- Martina Loutná ocenila, že se v koordinační skupině více zapojují do procesu KP 
zástupci města a daří se spolupráce nejen v regionu, ale i nadregionální  - ORP 
Hodonín a Veselí n/M. 

- Informovala o zpracování analýzy pro zadavatele a poskytovatele - zpracuje agentura 
Sociotrendy. 

- Zdeněk Choura informoval, že končí ve vedení pracovní skupiny a dále se zaměří jen 
na 3. pracovní skupinu, cílová skupina  - osoby s demencí. Informoval o své 
nespokojenosti s průběhem KP, zejména s malou aktivní účastí a podporou ze strany 
zadavatelů (obcí a JMK). Jednání v červenci se zúčastní. 

- Hana Vrtková upřesnila činnost SONS v regionu. V Kyjově působí stále, jen 2 x 
v měsíci Hodonín a 1 x Veselí nad Moravou. 

 
Úkoly na příští setkání: Mapy služeb, poskytovatelů – rozmístění v ORP (mapy zajistí E. 
Kameníková). 
Příští schůzka se koná: 15.7.2009 v 15.00 hod. -  Centrum sociálních služeb Kyjov. 
 
Zapsal: Zdeněk Choura 
 


