
  Koordinační – řídící skupina 
                 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                            Číslo zápisu: 4/2011 
                         Datum: 9.8. 2011  
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 

1. Společenství Romů na Moravě – host p.Vašková, pracovnice pobočky v Hodoníně 

Jednání o přijetí a zařazení organizace do SPRSS na Kyjovsku do roku 2012, 

respektive do APRSS na Kyjovsku na rok 2012. 

o V úvodu setkání byly rozdány materiály – vyplněná tabulka do SPRSS na 

Kyjovsku, podání zprávy o etnické menšině Romů na Kyjovsku od 

Mgr.Řihánka, sociálního kurátora a přehled priorit I.pracovní skupiny.  

o Zástupkyně Společenství Romů na Moravě prezentovala záměr a samotnou 

činnost organizace, sdělila důvody, proč chtějí, aby byli zařazeni v SPRSS 

na Kyjovsku. 

o Organizace předpokládá, že v Kyjově zřídí pobočku. 

o Potřeba se týká především 3-4 obcí Kyjovska. 

o Členové KS-ŘS se následně dotazovali na předpokládaný počet klientů, na 

financování, na možnost zaměstnání pracovníků z regionu Kyjovska, na cíle 

organizace, na způsob kontaktování klientů, na úspěšnost práce s danou 

cílovou skupinou atd. 

o Dle vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví terénní práce s danou 

cílovou skupinou byla pilotně na Kyjovsku vyzkoušena a byla by nadále 

vhodná. 

o Členové KS-ŘS se shodli na tom, že vzniklou potřebu je důležité 

řešit a organizace Společenství Romů na Moravě by měla být 

přijata a zařazena do Akčního plánu na rok 2012.  

o Případné spolufinancování ze strany města Kyjova bude probíhat stejně 

jako u každé jiné neziskové organizace – tj.organizace má možnost podat 

žádost o grant z rozpočtu města Kyjova. 

o Členové KS-ŘS se dohodli, že opatření bude zařazeno pod I.pracovní 

skupinu do priority 6 – Pomoc pro osoby v krizi, jako nové opatření 6.3 

Zajištění poskytování terénní sociální práce v romských rodinách 

ohrožených sociálních vyloučením 

o Společenství Romů na Moravě (pobočka v Hodoníně) bude doručeno 

vyrozumění o rozhodnutí Koordinační – řídící skupiny  KPSS Kyjovska  

o přijetí a zařazení do SPRSS na Kyjovsku do roku 2012, respektive do 

Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012. 



 

 

2. Koordinátorka rozešle členům „pracovní“ žádost o dotaci z fondů EU. Členové se 

k dané žádosti vyjádří. 

Dále bude předložen do RM záměr žádat o dotaci z ESF. 

 

3. Koordinátorka bude posílat zpracovatelům priorit a opatření k vyplnění tabulku pro 

vyhodnocení Akčního plánu 1 a tvorbu Akčního plánu 2 (na rok 2012). 

 

4. Přítomní členové byli informováni o možnosti vyzvednutí map a Adresářů u 

koordinátorky (nejlépe po předchozí telefonické domluvě).  

 

 

Další setkání Koordinační – řídící skupiny proběhne: 

�    k tvorbě nového Akčního plánu a vyhodnocení minulého Akčního plánu dne    

20. září 2011 v 15:00 hodin, místo bude upřesněno. 

 

 

Zapsala: Mgr.Klára Komínková 


