Pracovní setkání Realizační koordinační - řídící skupiny
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
4/2013
Datum: 30. 7. 2013
Místo setkání: kancelář koordinátorky KPSS Kyjovska
Přítomni: dle prezenční listiny

1) Výkazy – dodat do 23. 8. 2013 a nejpozději do 27. 8. 2013 přijít ke koordinátorce
podepsat!

2) Připomínky k aktualizovaným dokumentům KPSS – vedoucí III. PS dodá své
připomínky koordinátorce KPSS k zapracování po setkání Koordinančí – řídící skupiny.

3) Info od koordinátorky KPSS
-

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska (2. 8. 2013 k dispozici
v tištěné podobě) + aktualizace webové databáze poskytovatelů (asistentka
koordinátorky KPSS, o prázdninách)

-

Adresář příspěvkových organizací v JmK (kraj vydá v brzké době)

-

Nová členka KS-ŘS – Nikol Gavendová (sociální referát MěÚ Ždánice)

-

Zamyšlení nad tím, zda přizvat do KS-ŘS zástupce za uživatele/veřejnost (probere
se v rámci nejbližšího jednání KS-ŘS)

4) Veletrh sociálních a navazujících služeb – 11. 9. 2013
-

Zahájení veletrhu v 9:30; v případě nepříznivého počasí - Centrum sociálních
služeb Kyjov, p.o. města Kyjova

-

Dopolední blok 9.30-12.30, odpolední 13.00-16.00 hodin

-

Co už je zajištěno:
Prostory, pódium, rezervovány lavičky a stánky, předběžně zvukař, moderátorka,
zasedačka MěÚ Kyjov, většina organizací se vyjádřila k účasti/neúčasti na
Veletrhu (chybí ještě MŠ a ZŠ…), výpomoc OSŠ

-

Co je třeba v nejbližší době zařídit:
→ Letáky
→ Dopracovat doprovodný program

→ Chybějící bannery na stánky
→ Umístění stánků (zohlednit potřebu elektřiny)

-

Občerstvení – velká zasedací místnost/také prostor pro převlékání (vedoucí III. PS
navrhla, že by s roznosem nápojů mohli vypomoct klienti Domova Horizont) –
koordinátorka KPSS kontaktuje kompetentní osobu

-

Budou potřeba dobrovolníci k organizačnímu zajištění
→ „timeing“ u pódia
→ focení - koordinátorka KPSS osloví paní Budíkovou, zda by akci nenafotila i pro
nás
→ foukání a rozdávání balónků - postará se Odbor sociálních věcí a školství (musí
odsouhlasit vedoucí)
→ Film „Modré pozadí“ - zajistí koordinátorka KPSS (návrh na promítání filmu v
prostorách čajovny - tím je vyřešen bezbariérový vstup) – koordinátorka KPSS
zjistí možnost promítání v Čajovně
→ Koordinátorka KPSS předá vedoucí II. PS veškeré informace o plánovaném
průběhu veletrhu (zajištění zastupitelnosti v případě nepředvídané události)
→ dárky pro účinkující (koordinátorka KPSS osloví organizace, které s klienty
něco tvoří a účastní se Veletrhu, zda by zdarma neposkytly nějaké výrobky)
→ vedoucí I. PS zajistí vystoupení aerobiku

-

-

Doprovodný program


o.s. Krok - Divadlo



Centrum pro rodinu, o.p.s.



Domov Horizont, p.o.



Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. Města Kyjova



Dětské kočovné divadlo Kyjov



Muzikoterapie – Mgr. Lucie Lévková



Mateřské školy



Škola pro výcvik vodících psů…

Letáky a program – pochvala vedoucí I. PS, zajistila u A-studia grafické
zpracování a tisk letáků zdarma. Podklady pro graf. zpracování a tisk dodat Astudiu nejpozději 9. 8. 2013!!!

5) Příští setkání - dle potřeby

Zapsala: Bc. Iva Lesová

