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III. pracovní skupina – Osoby s duševním onemocněním 

                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2015 

                   Datum: 24. 6. 2015 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Přivítání nového člena III. Pracovní skupiny – p. Eduarda Baláže, krátké představení. 

Přivítání hosta – Ing. Mgr. Víta Janků. 

 

1. Tvorba SWOT analýzy v rámci 3. pracovní skupiny - podklad pro tvorbu Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017. Analýza byla vedena panem 

Ing. Mgr. Vítem Janků (metodik JMK pro KPSS). 

Výstupy jsou přílohou zápisu.  

 

2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS Kyjovska - z KPSS Kyjovska a KPSS JMK: 

Benchamarkingová aplikace JMK: 

Proběhlo školení k benchmarkingové aplikaci JMK. Do této aplikace budou zadávána zpětně data za 

období 2013-2014. Spuštění se plánuje do konce června 2015, poskytovatelům sociálních služeb 

budou zaslány přihlašovací údaje. Data bude nutno vyplnit v průběhu července 2015. Upozornění – 

ambulantní a terénní služby označí všechny ORP a obce odkud mají klienty (netýká se služeb 

pobytových).  

 

Dotace pro sociální služby z JMK: 

Vzhledem ke změně – překlopení rozdělování dotací z MPSV na jednotlivé kraje – budou od roku 

2016 také změny v harmonogramu tvorby akčního plánu JMK. Tento plán bude sestavován o cca 2 

měsíce dříve. Akční plán JMK a aktualizovaná síť služeb bude přílohou žádosti JMK o dotace 

z MPSV. 

 

Změny v dotačních pravidlech a dotačním systému Města Kyjova (vzhledem k pravidlům 

veřejné podpory a k zákonu č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů): 

Nová pravidla budou zveřejněna do konce roku 2015 na www.mestokyjov.cz (plánované zveřejnění 

– prosinec 2015).  

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb: 

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, aby si zkontrolovali, zda mají v registru uvedenu 

správně aktuální kapacitu služby a aktualizované všechny údaje týkající se služby. 

http://www.mestokyjov.cz/
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Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017 

(SPRSS). 

Harmonogram práce na SPRSS a na akčním plánu na rok 2016 (AP): 

Do 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP 

15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh SPRSS a AP 

1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP   

1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze  

1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM 

Momentálně jsme ve fázi tvorby podkladů pro SPRSS. Harmonogram by měl být dodržen. 

 

Minimální síť sociálních služeb: 

Je zpracována, začátkem příštího týdne bude finalizována a následně schválena. V minimální síti 

budou zachovány všechny aktuální sociální služby. 

 

3. Aktuální informace od členů III. PS - včetně průběžného monitoringu akčního plánu na 

rok 2015:  

Monitoring míry naplnění AP probíhá průběžně, a to ústní formou na pravidelných setkáních 

pracovních skupin. Následně jsou informace předávány koordinační - řídící skupině. 1x ročně 

proběhne celkové vyhodnocení AP.  

Za uplynulé období nedošlo k žádné změně v naplňování AP. Jednotliví členové referovali o aktuální 

situaci také v rámci tvorby SWOT analýzy. 

Mgr. Galanová, Fénix, o.p.s. Kyjov: 

Vývoj ukázal, že pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním je vhodnější služba sociální 

rehabilitace, která je poskytována bezplatně. Další snahy proto vedou k registraci nové služby, tak 

aby služby Fénixu o.p.s. naplnily potřeby uživatelů.  

 

4. Příští setkání: Předběžný termín byl domluven na úterý 8. září 2015, 15:30. 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková 

 

Příloha: SWOT analýza za III. oblast podpory a péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


