Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
2/2014
Datum: 06. 02. 2014
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koordinátorka KPSS informovala přítomné o novinkách z JmK:
•

od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015 bude probíhat realizace projektu „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v JmK III.“ – AKTIVITY:
od

dubna

2014

–

tvorba

Střednědobého

plánu

rozvoje

sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017
okresní multidisciplinární týmy (zástupci KY – HO – VE ve
složení vedoucí OSŠ, koordinátor KPSS, člen Koordinační skupiny) –
týmy se budou podílet na tvorbě minimální sítě služeb prevence
(1. pol. roku 2014); v 2. pol. roku 2014 na tvorbě minimální sítě
odborného sociálního poradenství; v roce 2015 budou řešeny
služby sociální péče
−

koordinátorka informovala, že v současné době je v JmK 83
služeb prevence s cca 414 úvazky, náklady cca 190 mil.
ročně, což je neufinancovatelné, takže bude nutné snížit
kapacitu služeb přibližně na polovinu, budou tedy zřejmě
zrušena některá zařízení

Benchmarking sociálních služeb (v červnu roku 2015 by měla
být oficiálně zpuštěna webová aplikace, do které budou zadávat
data samotní poskytovatelé sociálních služeb; od roku 2016 se na
základě zadaných dat budou rozdělovat dotace – data by měla být
přístupna všem ORP)
informační

aktivity

(konference,

veletrh

sociálních

služeb,

informační brožury,…)
podpora zvyšování kvality sociálních služeb (bude probíhat
kontrola inspekčními týmy a také metodické konzultace) – výstupy

šetření budou zahrnuty do celkového systému hodnocení sociálních
služeb v rámci dotačního řízení – šetření budou prováděna ve třech
tříměsíčních etapách (březen, duben, květen 2014; září, říjen,
listopad 2014; březen, duben, květen 2015), náhradní termíny
nebudou udělovány; začátkem února 2014 sociální služby vybrané
do 1. kontrolní etapy obdrží dopis s podrobnými informacemi a
pozvánkou na metodické setkání
2. Koordinátorka KPSS vyzvala přítomné k projednání možného průběhu konference
pro starosty a další zástupce obcí Kyjovska (viz Systémová priorita A – Podpora
a rozvoj sociálních a navazujících služeb v rámci procesu KPSS s důrazem na
spolupráci a financování)
hlavním cílem konference – zapojit zadavatele obcí Kyjovska do
financování sociálních služeb na Kyjovsku, motivovat je a informovat o
aktuální situaci v oblasti sociálních služeb.
navrhovaný průběh konference:
−

Termín: úterý 22. dubna 2014

−

Místo konání: Dům kultury Kyjov

−

Čas: bude upřesněn

−

Návrh programu:
• seznámení starostů a dalších zástupců obcí Kyjovska s aktuální
situací v sociálních službách (legislativa, role obcí a krajů, další
rozvoj služeb v návaznosti na strategii JmK, možné negativní
důsledky pro občany v případě, že se do budoucna obce nebudou
chtít podílet na zajištění služeb…), role KPSS v celé problematice
• odkaz na údaje získané od obcí za rok 2013 (do konce února by
mělo proběhnout nové dotazníkové šetření – pouze vybrané otázky
vztahující se k financování sociálních služeb)
• prezentace dat vybranými poskytovateli sociálních služeb (počty
uživatelů z jednotlivých obcí/poskytnuté příspěvky od obcí/apod. –
projednat s poskytovateli, jaká data mohou poskytnout)
• příklady dobré praxe
•

MUDr. J. Kliment - mají dobrou zkušenost s přístupem k
zajištění

a

financování

sociálních

služeb

s

obcemi

Ratíškovice, Lužice a Vracov
•

O.s. Krok + Charita Kyjov - občanské poradny zajíždějí se
službami do obcí Kyjovska (Bzenec, Vracov, SvatobořiceMistřín)

• hosté: Mgr. Martina Blešová (koordinátorka KPSS JmK), Mgr. Martin

Petřík (vedoucí Odboru sociálních věcí KrÚ JmK), Mgr. Marek Šlapal
(radní JmK, ČSSD, pověřen zabezpečováním samosprávných úkolů v
oblasti

tvořené

náplní

činnosti

odboru

sociálních

věcí

vyjma

záležitostí rodinné politiky)
•

Během února/března by měli být starostové obcí Kyjovska informováni o
plánované konferenci, jejím smyslu a také důležitosti.

•

Do konce února by mělo proběhnout dotazníkové šetření - v dotaznících by
měli mít starostové možnost vyjádřit se k tématům, která by na konferenci
mohla zaznít a jaký preferují čas konference (odpolední x dopolední
hodiny). Pozvánky budou rozeslány v průběhu března – v dotazníku bude
změněn odpolední čas na 14:00 – 16:30, bude upravena otázka č. 2
a 3 a doplněna o „dle Vašeho osobního názoru“

•

M. Janíková – předložila pracovní verzi zpracovaných informací od
poskytovatelů,

které

budou

na

konferenci

přítomným

předloženy

–

anonymní služby (služby, o kterých starostové obcí „nevědí“, že jsou jejich
občanům poskytovány)
•

MUDr. Hudeček – bylo by dobré předložit vzorový příklad, kde přítomní
uvidí, co klienti konkrétně v rámci dané služby řeší; dále by poskytovatelé
mohli uvést, kolik peněz na jejich službu dala konkrétní obec (srovnání s
informacemi od starostů)

•

Ing. Měchura – bylo by dobré se opírat o dopis z Jihomoravského kraje
z roku 2012 (spolupodílení se na provozu sociálních služeb procentním
podílem – 10, 15 a 20%)

3. Koordinátorka uvedla příklad dobré praxe v zapojení obcí do spolufinancování
sociálních služeb z ORP Slavkov u Brna
•

SO ORP Slavkov čítá 18 obcí (celkem 21 819 obyv.). Slavkov má 6 227 obyv.

•

2013 – v rámci porad starostů vedoucí odboru sociálních věcí (Mgr. Šárka
Morongová, tel. 544 121 150) informovala starosty spádových obcí o aktuální
situaci v oblasti rozvoje sociálních služeb a možnosti zavedení systému
spolufinancování sociálních služeb všemi obcemi SO ORP Slavkov (všechny
obce se budou podílet podle určitého klíče, přijatelného pro všechny strany).
Argument – tyto služby mohou využívat občané všech obcí… Zdůraznění
principu solidarity…

•

Návrhy předložené starostům:
1. Spolupodílet se podle počtu obyvatel - starostové na to nepřistoupili – po
provedeném rozpočítání byly částky pro obce neúnosné (20 – 30 tis. Kč).
2. Polovinou se bude podílet Slavkov, na další polovinu prostředků pro
poskytovatele se složí okolní obce – pro obce stále vysoká částka.

3. 2/3 zafinancuje Slavkov a 1/3 se budou podílet okolní obce (bez ohledu na
počty klientů v jednotlivých obcích, princip SOLIDARITY, protože počty klientů
se mění v průběhu roku… počítat s „potenciálními klienty“). Starostové návrh
akceptovali. Představa Slavkova – uzavřít s obcemi smlouvu o spolupráci při
financování sociálních služeb na dobu neurčitou, každoročně by pak orgány
obcí schvalovali pouze dodatek ke smlouvě – konkrétní částka stanovená ze
souhrnné částky schválené pro dotační řízení na sociální služby ZM Slavkov
(cca 800.000,- Kč/ročně, nemají příspěvkovou organizaci). Na základě této
smlouvy/dodatku by město Slavkov fakturovalo obcím. Orgány některých obcí
ale na toto nechtějí přistoupit – 10 – 15 tis. Kč/ročně je moc. Obce navrhují
řešit spolufinancování zatím jen na rok 2014, na zkoušku – smlouva na
konkrétní částku s každou s obcí, ne závazek do budoucna.
−

P. Hudeček – na konferenci znovu zdůraznit, že spolufinancováním sociálních
služeb bude podpořen celý region, mohou rozhodnou o existenci sociálních
služeb pro celý region
−

Bylo by dobré zjistit, zda jsou starostové ochotni zapojit se do jednání
o možnosti financovat alespoň 10 %

4. Příští setkání proběhne v úterý 4. 3. 2014 od 15:30 v zasedací místnosti RM
Kyjova.
Zapsala: Bc. Jana Novotná

