Koordinační - řídící skupina

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
2/2017
Datum: 7. 3. 2017

Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska
 Koordinátorka informovala o změně obsahu jednání koordinační – řídící skupiny
(informovala o přesunutí bodu jednání „Sociální podnik na Kyjovsku“ na následující
jednání skupiny z důvodu nemoci Ing. Juhy – zástupce Komory sociálních podniků).
 Informovala o přenesení své funkce z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti na
vedoucího Odboru sociálních věcí.
 Přednesla členům koordinační – řídící skupiny žádost organizace Práh jižní Morava z.ú.
o zařazení MUDr V. Pálenského do koordinační – řídící skupiny. (Žádost byla směřována
přímo koordinační – řídící skupině.) Po doslovném přečtení bylo o žádosti dále jednáno.
o

MUDr. J. Kliment – dotázal se na působení organizace a poskytování služeb na
území Kyjovska a na jejich budoucí financování a na spojení s dr. Pálenským
(koordinátorka

uvedla,

že

v současné

chvíli

není

organizace

zavedena

v Minimální síti sociálních služeb Kyjovska)
o

Mgr. Galan – dotázal se na konkrétní poskytované služby a uvedl, že je nutné
žádost

doplnit

o konkrétní údaje

– např. služby, působnost

a spojení

s MUDr. Pálenským (koordinátorka požádala Mgr. Galana, aby požadavky na
doplnění zaslal na MěÚ Kyjov).
o

Ing. Měchura – požádal o vyjádření k potřebnosti organizace na procesu KPSS
a představení jejich přínosu (tj. zdůvodnění svého zájmu o zapojení se do
koordinační – řídící skupiny).

o

Na základě nesouhlasu MUDr. J. Klimenta a Mgr. T. Galana s postupem
organizace Práh koordinátorkou (s

nedostatečně zdůvodněnou a obsahově

nejasnou žádostí a nejasností, proč by měl být MUDr. Pálenský přijat do
koordinační-řídící skupiny a proč tato organizace nežádala o přijetí do pracovní
skupiny, jak to dosud činili všichni zájemci o spolupráci ve zdůvodnění žádosti)
bylo hlasování o zařazení MUDr. Pálenského jako zástupce organizace Práh do
koordinační-řídící skupiny odloženo na další jednání.
2. Zpráva z průběžného monitoringu „SPPRSS do r. 2017“ za rok 2016 –
 Koordinační – řídící skupina projednala pouze Oblasti: systémové priority, I. a II. oblast
podpory a péče.
o

Mgr. Lungová – dotázala se na Mgr. Čamlíkové na opatření 1.2 (I. oblasti) –
Mgr. Čamlíková

vysvětlila

problematiku

krizového

lůžka

a

uvedla,

že
1

momentálně řeší problém s oddělenými prostory tak, aby mohlo být toto lůžko
zřízeno. Problémem jsou také finance.
o

Hlasování o projednaných oblastech monitoringu 9-0-1 (pro-proti-zdržel se)

3. Přehled aktivit pro rok 2017 vyplývajících ze SPRSS na Kyjovsku do roku 2017 –
 Koordinační – řídící skupina projednala pouze Oblasti: systémové priority, I. a II. oblast
podpory a péče.
o

Mgr. Lungová – dotázala se na Mgr. Čamlíkové na opatření 1.2 (I. oblasti) –
Mgr. Čamlíková uvedla, že by byla ráda, kdyby toto opatření zůstalo zachováno.
O zřízení krizového lůžka se totiž soustavně usiluje.

o

16:35 odchod MUDr. Kliment

o

Mgr. Galan – navrhl projednat nestrannost a práci koordinátorky KPSS
(Mgr. Komínková

–

toto

může

být

přidáno

pouze

jako

podnět,

nelze

zakomponovat do aktivit – ty totiž vychází ze Střednědobého plánu, který je ve
své podobě již schválen)
o

Hlasování o projednaných oblastech přehledu aktivit 8-0-1 (pro-proti-zdržel se),
jeden člen K-Ř sk. Nebyl hlasování přítomen

o

16:40 příchod MUDr. Kliment

4. Statut koordinační-řídící skupiny KPSS Kyjovska
 Koordinační – řídící skupina projednala dokument statutu:
o

MUDr. Kliment – dotázal se, jestli by nebylo vhodné přesně specifikovat pozici
garanta koordinační – řídící skupiny – odpověděla Mgr. Lungová – v tom případě
by se musely přesně specifikovat veškeré pozice a vytyčit přesné počty členů za
organizaci a konkrétních členů

o

Hlasování o aktualizovaném Statutu 10-0-0 (pro-proti-zdržel se)

5. Jednací řád koordinační-řídící sk. a realizační koordinační-řídící sk. KPSS Kyjovska
 Koordinační – řídící skupina projednala dokument jednacího řádu:
o

Členové koordinační-řídící skupiny neměli k dokumentu připomínky

o

Hlasování o aktualizovaném jednacím řádu 10-0-0 (pro-proti-zdržel se)

6. Vyhodnocení dokumentu „Komunikační plán KPSS na Kyjovsku“ za rok 2016


Koordinační – řídící skupina projednala dokument „Komunikační plán KPSS na
Kyjovsku“ za rok 2016:
o

Členové koordinační-řídící skupiny neměli k dokumentu připomínky

o

Hlasování o vyhodnoceném Komunikačním plánu 10-0-0 (pro-proti-zdržel se)

7. Informace od členů:
 Ing. V. Měchura – informoval o vyplněných žádostech a aplikace Kissos. Uvedl, že
2

organizace má již informace o krajském financování služeb pro letošní rok.
 Mgr. L. Brančíková – informovala o proběhlé inspekci z MPSV, která přišla na službu
Domov pro seniory.
 Mgr. H. Čamlíková – informovala o podaných žádostech a také o krácení krajských
dotací. Také informovala o připravovaných projektech a podání žádostí o projektové
dotace.
 MUDr. J. Kliment – informoval o jednání s městem ohledně budovy, ve které
organizace sídlí. Dále uvedl, že klienti, kteří neměli možnost si hradit službu DS
přešli do služby sociální rehabilitace, čímž je nyní větší možnost obsazení kapacity
služby denního stacionáře – pracovní doba v této službě je nyní rozšířena až do
15:00.
 Mgr. T. Galan – informoval o výstavě klientky organizace, která proběhne 17. 3. 2017
v Dubňanech – tato výstava představí veřejnosti i službu sociální rehabilitace. Dále
uvedl, že se služba sociální rehabilitace blíží svým naplněním k maximální kapacitě.
Upřesnil informace, které jsou dle zkušeností podávány mylně a způsobují
dezinformace.
 Margita Procházková, BA – informovala o probíhající práci s klienty na místních
ubytovnách, která navazuje na novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 Mgr. K. Komínková – informovala o novinkách v projektovém záměru v rámci
transformace Domova Horizont: Výstavba domova pro osoby se zdravotním
postižením komunitního typu v Moravském Písku – v současné době bylo zadáno
zpracování architektonické studie.

8. Termín příštího setkání: út. 4. 4. 2017, 15:30 hod.

Příloha:

Zapsala: Bc. Barbora Horehleďová
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