Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu
"Návrh 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015"
Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Kyjově v termínu od 30.října do 26.listopadu 2012.
Vypořádání připomínek se uskutečnilo 27.11.2012 na zasedání Koordinační - řídící skupiny KPSS.

Vypořádání přijatých připomínek

p.č. autor
1

skupina/prio
rita/opatření připomínka
Na Kyjovsku chybí odlehčovací služby dle §44 z.č.
108/2006 Sb., jak terénní, ambulantní, tak hlavně
pobytové.
Syst.
prior./II.PS

Jitka Erbenová Pečovatelská služba
Bzenec

A/Z

vypořádání
Není věcná připomínka k dokumentu. Autorovi
bude odpovězeno následujícím způsobem:
Odlehčovací služby (pobytové) budou
poskytovány v Centru služeb pro seniory, p.o.
v průběhu let 2013 - 2015, ambulantní od.sl. denní stacionář, terénní nejsou zajištěny,
nevyplynulo ze zjišťování potřeb, částečně
zajištěno sociální službou osobní asistence.
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Mgr. Anna Kučerová Středisko rané péče
Tamtam Olomouc

Syst.
prior./II.PS,
prior.3

SRP Tamtam Olomouc je dle zákona registrovaným
poskytovatelem služby rané péče rodinám dětí se
sluchovým postižením s působností i na území Kyjovska již
od roku 2005. Jsme součástí občanského sdružení
Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Cílovu
skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým a
kombinovaným postižením od 0 do 7 let. SRP Tamtam
Olomouc není v návrhu Střednědobého plánu rozvoje
Sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015 zahrnuto,
přestože službu rané péče v tomto regionu nabízí.
Vzhledem k velké územní působnosti střediska není
bohužel v možnostech pracovníků účastnit se pravidelných
jednání komunitních plánování ve všech městech a obcích,
proto se snažíme do jednotlivých plánovaných procesů
zapojit formou aktivní účasti v dotazníkových šetřeních a
anketách a účastí na významných bodech a akcích
plánování. Již v roce 2009 jsme vyplnili a poslali dotazník
o mapování služeb, v roce 2010 jsme poskytli data o
analýze nákladů, analýze služby a přehledu působnosti,
účastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb v Kyjově. V
roce 2011 jsme reagovali na aktualizaci adresáře
poskytovatelů služeb rané péče v regionu. V letošním roce
jsme vyplnili dotazník analýzy finančních zdrojů (červen
2012) a dotazník k analýze potřeb poskytovatelů
sociálních služeb a navazujících služeb (červenec 2012).

Akceptováno: bude zahrnuto.
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Bc. Libuše Vojtková Slezská diakonie, Poradna
rané péče Dorea

4

II.PS/III.PS

Str. 16 – tabulka Finanční analýza nákladů do roku 2015
– v kolonce sociální služba, poskytovatel sociální služby –
uvést pouze Slezská diakonie, v kolonce přesný název
zařízení uvést – Poradna rané péče DOREA a v téže
tabulce prosím o opravu celkových nákladů za rok 2013 částka 1.707.000,- Kč (1.239.342,- osobní náklady,
467.658,- Kč provozní náklady). Tutéž částku prosím
uvést i v celkových předpokládaných nákladech pro rok
2014 a 2015. Vzhledem k tomu, že dotazník pro
zpracování finanční analýzy byl vyplňován již 5.6.2012,
celkové náklady na rok 2013 byly hrubým odhadem.
Str. 32 – tabulka Přehled organizací spolupracujících v
rámci KPSS Kyjovska – v první kolonce Organizace - uvést
pouze Slezská diakonie, v druhé Zařízení - Poradna rané
péče DOREA
Str. 39 – tabulka - Přehled organizací spolupracujících v
rámci KPSS Kyjovska – stejné, jako na str. 32

Změna názvu organizace a pozice v I.oblasti podpory a
Radek Šváb
I.PS
péče: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.; Radek Šváb ředitel Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s.
Upravit informace v kolonce Aktivity a Předpokládané
5
finanční náklady.
Aktivity:
2013
• Registrace služby
• Sestavení žádosti a získání financí na zřízení a následný
provoz služby
2014– 2015
Mgr. Ladislava Brančíková II.PS/prior.5/o • Propagace nové služby (letáky, webové stránky apod.)
Centrum sociálních služeb
p.5.2
• Poskytování sociální služby
Kyjov, p.o. města Kyjova
Předpokládané finanční náklady:
2013 – 0
Kč
2014 – 1,8 mil. Kč (vstupní investice 500.000,-Kč nákup
vybavení, roční provoz služby 1.290.000,-Kč)
2015 – 1,3 mil. Kč

Akceptováno: bude upraveno.

Akceptováno: bude upraveno.

Akceptováno: bude upraveno.
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Pavel Látal

8

Mgr. Karla Blahůšová

Dobrý den, jmenuji se Pavel Látal, jsem člen SPMP
Hodonín. Jezdím na tábory i víkendovky. Byl jsem také na
SPMP Praha na semináři o sexu a vztazích. To je
společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR.
Chodí sem i večerní škola, kde se učíme dalším věcem, a
to dobře. SPMP je společnost lidí s mentálním postižením v
ČR pro veřejnost, jako veřejná bezpečnost, aby veřejnost,
vše
co je venku, byla v bezpečí před zlými lidmi. SPMP dává
na lidi pozor. Aby byl pořádek a zákon. Informace na
veřejnost nevynáším, já jsem z veřejnosti. PS: Spodní
vestavba školy je škola, dobře se tady učíme. Kterou
stavěl kraj Brno. Učíme se číst, psát i počítat, jsou tady
různé dovednosti, je to školička naděje, která se stavěla
od 1. 11. 2002 do 1. 10. 2003. Je tady 6 učitelek a 44
dětí.
V roce 2013 je v zájmu Občanské poradny rozšíření služby
o 3 hodiny týdně v odpoledních hodinách z důvodu
narůstajícího zájmu ze strany zajemců a uživatelů služby.
Zájem narůstá každým rokem. Služba je plně vytížená,
zjistila jsem, že by nabídku činnosti OP využilo více lidí,
pokud by služba byla zajištěna i mimo provozní dny v roce
Syst. A/prior.
2012.
A/ op.A.1/ I.PS
Největší zájem je ze strany zájemců o službu v
problematice zadlužení a předlužení domácností, exekucí a
finančních možností jedinců.
Rozšíření služby bude v návaznosti na přiznané dotace z
KÚ JMK, MPSV na rok 2013.
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Mgr. Jiří Kopřiva

I.PS/prior.
2/op.2.4

Zajištění podpory realizace Případové konference SPO je
paralelně předjednáno z projektu MPSV. O výsledku budu
informován počátkem roku 2013.

Není věcná připomínka k dokumentu.

V případě získání finančních prostředků bude
zahrnuto do AP na rok 2014 do systémové
priority A, op. A.1.

Bráno na vědomí.
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Mgr. Hana Čamlíková

I.PS

Dotaz na konferenci dne 30.10.2012 na zástupce JmK k
financování a podpoře Odborného sociálního poradenství
ze strany kraje a MPSV.

Odpověděla Mgr. Martina Blešová

