Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2011
Datum: 19. 7. 2011
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Projekt OCH Hodonín - Zdravá Voda – host Václav Salajka, ředitel OCH Hodonín
a Mgr. Jana Foralová, projektová manažerka
o

přítomným byly rozdány materiály získané od zástupců OCH Hodonín

o

zástupci OCH Hodonín představili samotný projekt, sdělili důvody, proč
chtějí, aby byl projekt „Zdravá Voda“zařazen v SPRSS na Kyjovsku, také
informovali o zjištěné potřebnosti a rozšiřování kapacit Domova se
zvláštním režimem na Kyjovsku a Hodonínsku

o

členové KS-ŘS se následně dotazovali na další oblasti, které by mohly být
službou pokryty, na potřebnost, na věkovou hranici cílové skupiny seniorů

o

tato lokalita je dle členů KS-ŘS náročná na dostupnost, nesplňuje také
podmínky integrace klientů do společnosti

o

Ing. Jan Letocha upozornil zástupce OCH Hodonín, dle svých zkušeností se
zařízením tohoto typu, na některé náležitosti v technické zprávě

o

členové KS-ŘS se shodli na tom, že v současné době není potřeba
budovat zařízení tohoto typu – potřeba na Kyjovsku je pokryta
(rozšíření Domova se zvláštním režimem v Centru služeb pro seniory
Kyjov, z 30 na 47 klientů – v případě potřeby bude možné kapacitu
rozšířit),

problémem

je

také

stanovená

cílová

skupina

a dezintegrace seniorů (vzhledem k odlehlé lokalitě)
o

řediteli OCH Hodonín bude doručeno vyrozumění o rozhodnutí Koordinační
– řídící skupiny KPSS Kyjovska

o

členové KS – ŘS Kyjovska do pátku 22.7.2011 zjistí, jaká je potřebnost
a kolik „odmítnutých“ žádostí do Domovů se zvláštním režimem v blízkosti
oblasti Zdravá Voda – Vyškovsko, Hodonínsko, Veselsko, část Brna –
venkov, Břeclavsko

2. Sociálně – psychiatrické centrum
o

MUDr. Hudeček sdělil, že je potřeba oslovit představitele JMK s dotazem,
jestli je JMK tuto službu připraven spolufinancovat – zjistí koordinátorka

o

je potřeba zjistit, jak funguje financování takového zařízení v jiných
městech (Přerov, Ostrava, Praha) – zjistí koordinátorka

3. Společenství Romů na Moravě
o

přítomni byli informováni o vzniklé potřebě řešit „romskou problematiku“
na Kyjovsku

o

koordinátorce byla dodána tabulka, ale bez uvedení finančních nákladů –
pokud organizace údaje doplní do 9.8.2011, na setkání KS – ŘS se
rozhodne o jejím zařazení do KPSS

4. Charita Kyjov
o

výzva v září 2011 – koordinátorka předala řediteli Charity Kyjov materiály
k plánované výzvě na aktivitu pro cílovou skupinu osob se zdravotním
postižením - Podpora rozvoje a zvýšení dostupnosti chráněných bydlení

5. Další informace
o

Koordinátorka KPSS informovala přítomné o změně své pracovní náplně spolupráce s ORM

o

Výzva č. 78 – koordinátorka vyplňuje žádost - 22.8.2011 do RM bude
podán záměr žádat o dotaci z ESF

Další setkání Koordinační – řídící skupiny proběhne:


dne 9. srpna v 15:00 hodin – zařazení organizace - Společenství Romů
na Moravě do SPRSS – koordinátorka bude členy KS-ŘS informovat



k tvorbě nového Akčního plánu a vyhodnocení minulého dne 20. září 2011
v 15:00 hodin

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

