Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
3/2016
Datum: 12. 4. 2016
Místo setkání: zasedací místnost města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Aktuální informace z KPSS Kyjovska


Byla

uvítána

zastupitelka

Mgr.

Hana

Bednaříková,

Komunitního centra v Kyjově, který by měl
Zemědělského učiliště.

která

představila

koncept

být realizován v budově bývalého

Jedná se o zřízení veřejného víceúčelové zařízení, ve kterém

se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních
a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako
celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních
a

veřejných

služeb,

minimálně

základní

sociální

poradenství,

sociální

služba

v ambulantním a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace
a sociální začleňování (viz. příloha – Komunitní centrum – vize pro Kyjov).


Dále byla představena členka nově vzniklého spolku Educante z. s., Jungmannova
499/41, Kyjov, paní Zuzana Šrahůlková. Uvedla, že jejich spolek není prozatím
registrován

v Registru

sociálních

volnočasové aktivity. Mají

služeb.

Tento

rok

budou

zajišťovat

spolkové

vypracované dva projekty. Již se uskutečnila jedna

z přednášek v knihovně v Kyjově ODCHOD DO DŮCHODU. V měsíci červnu 2016 bude
probíhat v Muzeu v Kyjově VÝSTAVA NARUBY pro mentálně a zdravotně postižené.
Tato výstava vytvoří prostor pro vzájemnou komunikaci a sdílení a odhalí nám pohled
handicapovaných na svět, ve kterém žijeme společně. Měla by se zapojit široká
veřejnost. Spolupracovat

budou

s Vlastivědným

muzeem

a

Domovem

Horizont.

Na říjen 2016 se připravuje beseda se studenty HANDICEPOVANÍ MEZI NÁMI.
Od ledna 2017 mají vypracované standardy a stanovy na sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotném postižením –

služba se jmenuje

VLNKA – pro aktivní život. Chtěli by ji provádět hlavně v terénu v Kyjově a okolních
obcích. Další službou je sociálně terapeutická dílna EDUCANTE, zaměřená na osoby
s mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením.
Na tyto dvě služby byly podány žádosti o registraci sociálních služeb na KÚJK Brno.
Do konce srpna by měly být schváleny a poté by byly zařazeny do dotačního portálu.
Koordinátorka k sociálně aktivizační službě pro seniory sdělila, že tato služba není
v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období
2016 – 2017.


Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA, seznámil s projektem – Vybudování centra pro rozvoj
komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku, jehož realizátorem bude Město
Kyjov. Jedná se rekonstrukci bývalé administrativní

budovy situované na ulici
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Jungmannova č.p. 1172, jejímž cílem je vznik nových prostor poskytujících komplexní
zázemí a servis pro řízení a rozvoj komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska jak
ze strany municipality, tak ze strany neziskových organizací a ostatních aktérů
zapojených do procesu komunitního plánování. Doba realizace v letech 2018 – 2020,
předpokládané finanční náklady jsou ve výši 3 000 000,- Kč.
Další projekt se týkal přístavby a vybavení Městské knihovny Kyjov za účelem
provozování komunitního centra. Realizací projektu by vzniklo komunitní centrum
za účelem sociálního začleňování cílových skupin, centrum by mělo sloužit osobám se
zrakovým postižením. Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci stavebních úprav
a modernizaci interiéru budovy Městské knihovny Kyjov. Předpokládané celkové
finanční náklady činí 8500000,- Kč, doba realizace od 5/2017 do 12/2017.


Mgr. Řihánek doporučil přizvat na další jednání řídící skupiny paní Karlu Zbořilovou,
která provozuje volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně postižené.

2.

Aktuální informace od koordinátorky z KPSS JmK


Koordinátorka předala novinky ze schůzky koordinátorů 21 ORP JmK. JmK bude
vyhlašovat 2 kolo výběrového dotačního řízení pro sociální služby, které v době podání
žádosti o vstup do sítě služeb, neměly ještě vyřízenou registraci. Alokováno 33 mil.
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří nestihli nebo nedodali žádosti o vstup do sítě
služeb JmK, tak mohou učinit nejpozději do pátku 15. 4. 2016 na emailovou adresu:
sit2017@kr-jihomoravsky.cz.



Na JmK nejsou finalizovány pravidla pro financování sociálních služeb v roce 2017, což
znamená, že ORP budou deklarovat potřebnost sociálních služeb schválením kapacit
poskytovatelů v radách.



Dle

prozatímních

informací

proběhne

dne

18.

5.

2016

informační

seminář

pro poskytovatele sociálních služeb na JmK v návaznosti na nová pravidla financování
sociálních služeb.


V případě, že sociální služby zaslaly žádosti na JmK o vstup do sítě služeb s údaji, které
nejsou v souladu s koncepčními materiály JmK a KPSS ORP, budou vyzvány krajem
k narovnávacímu pohovoru.

3.

Aktuální informace
Stávající koordinátorka, Bc. Adéla Svobodová, DiS., odchází ke dni 12. 4. 2016
na Krajský úřad Jihomoravského kraje (koordinátorka KPSS JmK). Agendu KPSS
Kyjovska bude nově zajišťovat Bc. Barbora Horehleďová (administrativní úkony,
financování), a to prozatím v úterý a čtvrtek a částečně Mgr. Věra Lungová (procesní
úkony).
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4.

Informace od členů Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska


MUDr. Kliment – pozvánka na tenisový turnaj, který se koná dne 25. 6. 2016
v 8:00 hod. a pořádá jej Sociálně psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.

5.

Termín příštího setkání: út. 10. 5. 2016, 15.30 hod.

Zapsala: Margita Procházková, BA

Příloha
Komunitní centrum
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