Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2012
Datum: 22. 5. 2012
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka informovala o ukončení monitoringu Akčního plánu za období
září 2011 – březen 2012. Stručně shrnula to, co nebylo splněno a bude se dále
řešit v příštím plánovacím období. Finální verze monitoringu bude přílohou tohoto
zápisu.
2. Koordinátorka předala informace:


o záměru hodonínského zdravotnického zařízení Homedica, s.r.o. zaregistrovat
si sociální službu. Mají zájem být zařazeni do Komunitního plánu Kyjovska a
poskytovat kromě zdravotní péče také sociální služby na Kyjovsku. Bylo řešeno
v rámci II. PS, závěr – nezařazovat do Komunitního plánu Kyjovska, sociální
služba je zde pokryta (Charita Hodonín).
Diskuse:
MUDr. Hudeček – je efektivnější poskytovat sociální i zdravotní služby
v jednom, není proti vytváření konkurenčního prostředí.
p. Jelínková – mají uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby
s Charitou Hodonín, dostatečně pokryje svými službami dané území.

Závěr – bude respektováno rozhodnutí II. PS o nezařazení záměru organizace
Homedica do KPSS Kyjovska.


o nedostatku finančních prostředků na Domácí hospic David (Charita Kyjov) –
problém s financováním hospiců v celém JmK. Sociální komise nepřidělila
Domácímu hospici David finanční prostředky z rozpočtu města Kyjova, protože
jde o zdravotnickou službu a tyto služby jsou hrazeny zdrav. pojišťovnami.
Problém je chybějící oddělení a vyčíslení zdravotnických a sociálních úkonů.

3. Dotaz na Ing. Měchuru – zda bude Charita Kyjov zřizovat Dobrovolnické
centrum. V současné situaci pro tento projekt nejsou finanční prostředky, proto od
něj Charita odstupuje. Ing. Měchura zašle koordinátorce písemné vyjádření.
4. Zjišťování a analýzy potřeb – šetření provede opět firma Sociotrendy. Pracovní
verze dotazníků byly probrány v rámci jednotlivých pracovních skupin. Do 23. 5.

2012 jsou k připomínkování, následně se odešlou p. Loučkové, ta připomínky
zapracuje a následně budou dotazníky rozeslány členům KS-ŘS k závěrečnému
připomínkování.
V pondělí 18. 6. 2012 v 10:00 hod. přijede p. Loučková, budou proškoleni
tazatelé (z řad členů pracovních skupin), prezentovány dotazníky, doladí se
případné nedostatky.
5. Informace z Jihomoravského kraje – od června 2012 bude probíhat projekt
JmK Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území
Jmk. Zakázku vyhrála firma AUGUR – postupně budou kontaktovat poskytovatele
a zadavatele a dotazovat se mimo jiné na financování sociálních služeb. Sběr dat
budou
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–
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poskytovatelům jména. Analýza by měla být hotová během července 2013.
6. Akční plán (AP) JmK na rok 2013 – do konce června by se do něj měly
zapracovat nově vznikající nebo rozšiřující se služby.


Je nutné dát do AP JmK na rok 2013 i vznikající sociálně - psychiatrické
centrum (i se souhlasem RM města Kyjova o spoluúčasti na uhrazení nákladů
na provoz – u ambulantních služeb jde o 15 % celkových nákladů). Tím, že
bude služba poskytována i pro ORP Hodonín a Veselí nad Moravou, proběhne
dne
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s koordinátory KPSS a se zadavateli z ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad
Moravou o možnosti spolufinancování, a tedy každá ORP by financovala 5 % asi 161 000 Kč).
Dotaz na MUDr. Klimenta – v jaké fázi je nyní projekt soc. - psych. centra.
 Byla založena o.p.s. FÉNIX, jehož cílem je poskytovat službu pro duševně
nemocné lidi. Zdravotní služby budou poskytovány společně se sociálně
integračními. Nejpozději počátkem roku 2013 by měl zahájit činnost
denní stacionář, v průběhu času pak chráněné bydlení, chráněné dílny,
integrační programy, doprovodná služba, apod.
 Pro dokončení registrace scházejí 3 lidé do dozorčí a výkonné rady.
 Zatím nenalezeny vhodné prostory – koordinátorka KPSS jednala ohledně
prostor bývalého Domova mládeže Střední odborné školy zdravotnické a
sociální Kyjov – ten je v majetku JmK. Město Kyjov nyní jedná o možném
odkoupení a finanční částce. Od září 2012 by se měly uvolnit prostory
bývalého Zemědělského učiliště u letního kina. Budova patří městu Kyjov.
MUDr. Hudeček – dotaz na náklady na provoz sociálně-psychiatrického
centra. Odhad je cca 3,5 mil. Kč na rok.


Do AP JmK na rok 2013 uvést záměry Centra služeb pro seniory Kyjov rozšíření služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem) a vznik
služeb odlehčovacích.



Záměr
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poskytování služeb na Kyjovsku. Nyní poskytují služby jedné rodině v Kyjově a

jedné rodině ve Vracově. Chtějí žádat finance z rozpočtu města Kyjova
v dotačním řízení.


Příspěvkové organizace JmK nebudou muset žádat finanční spoluúčast na
provoz sociálních služeb od města. Ale při rozšiřování služeb musí žádat Radu
města o schválení záměru.



Záměry, které bude koordinátorka následně předkládat Radě Města
Kyjova, je nutné koordinátorce zaslat nejpozději do 11. 6. 2012.



v KPSS – do konce června 2012 je nutné dodat za celé Kyjovsko informace do
AP JmK na rok 2013 o potřebách specifických cílových skupin (například
odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením apod.), které by mohly být
řešeny neregionálně.

7. Nutné změnit nastavení podmínek rozdělování dotací z rozpočtu města
Kyjova – pravidla, žádosti, údaje od poskytovatelů… Cílem je zejména zvýšit
průhlednost rozdělování financí a nastavit rovnější příležitosti pro žadatele.
Příkladem dobré praxe by mohl být Hodonín – rozdělení na registrované a
neregistrované služby. V případě zájmu přijede odpovědná osoba z Hodonína a
představí svůj způsob rozdělování dotací.
Během roku 2012 se podmínkami rozdělování dotací budou zabývat členové
v rámci pracovních skupin, příští rok by nově vzniklý návrh mohl být předložen ke
schválení do RM města Kyjova.
8. Dne 26. 5. 2012 se bude v rámci projektu Obec přátelská rodině konat Den rodin
– všichni jsou zváni, program od 14:30 před radnicí města Kyjova.
9. Dvoudenní vzdělávací seminář pro členy koordinační – řídící skupiny
 Proběhne v rámci projektu KPSS v září 2012, další vzdělávání proběhne na jaře
2013
 Dvoudenní seminář na téma – financování sociálních služeb, standardy kvality
sociálních služeb, řízení procesu apod. odpoledne teambuilding
 RKS – ŘS doporučuje jako lektorku Lenku Tichavskou
 Návrh místa a času konání: Lázně Lednice, 5. – 6. 10. 2012 (pátek odpoledne
+ sobota).
10. Další setkání proběhne 24.7.2012 v 15:00 v zasedací místnosti nad sociálním
odborem.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

Příloha:
1) Monitoring Akčního plánu za období září 2011 – březen 2012
2) Dotazníky pro veřejnost a pro poskytovatele k analýzám potřeb
3) Projektové záměry do AP JmK

