Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
3/2013
Datum: 25. 6. 2013
Místo setkání: Centrum sociálních služeb
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Výstupy ze supervize procesu KPSS a supervize pracovních skupin (květen
2013)
Doporučení:

Společně

v rámci

jednání

KS-ŘS

projít

Analýzu

procesu

KPSS

od Bc. L. Tichavské (4/2011) – zhodnocení procesu KPSS na Kyjovsku dle dokumentu
MPSV „Kritéria kvality plánování sociálních služeb“, včetně doporučení. Kritéria,
kterých jsme se v rámci supervize dotkli:
o

LEGITIMITA PROCESU KPSS – kritérium naplněno (v r. 2007 RM Kyjova
souhlasila se zapojením do procesu KPSS, poté i všechny obce Kyjovska;
v r. 2012

RM

Kyjova

schválila

realizaci

projektu

Rozvoj

sociálních

služeb

na Kyjovsku, II. etapa); KPSS a naplnění aktivit Komunitního plánu, efektivní
podpora sociálních a zdravotních služeb v Kyjově jsou součástí Strategického
plánu rozvoje města Kyjova 2013 – 2020.
o

ŘÍZENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ (organizační struktura, Statut a Jednací řád
Koordinační – řídící skupiny a pracovních skupin, Komunikační plán – k zajištění
obousměrné

informovanosti

uvnitř

systému)

–

částečně

splněno,

vhodné

dopracovat Komunikační plán, případně aktualizovat a připomenout si ostatní
dokumenty KPSS.
o

ZAPOJOVÁNÍ

(uživatelé,

poskytovatelé

a

zadavatelé

jsou

zastoupeni

v organizační struktuře a podílejí se na rozhodování, jsou zapojeni do přípravy
a zpracování Plánu rozvoje)
Diskuze:

Přizvat zástupce z řad veřejnosti do KS-ŘS?
Jak efektivněji zapojit obce Kyjovska?

Dořeší se na příštím setkání KS-ŘS.

2. Přenastavení

schématu

organizační

struktury

KPSS

–

ujasnění

si

pozic

a kompetencí. Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Koordinační – řídící skupiny KPSS.
Pozn.: Hlasování členů KS-ŘS - pokud není možno dosáhnout konsenzu ohledně
schvalovaného, je třeba souhlasu alespoň 80 % všech členů KS-ŘS. Přičemž se každý
písemně vyjádří, proč je pro/proti návrhu – prozatímní výstup, bude ještě projednáno
v rámci příštího setkání KS-ŘS.

3. Odsouhlasení Harmonogramu práce KS-ŘS do konce r. 2013.

4. Info z JmK
→ Analýza sítě sociálních služeb - 27. 8. 2013 proběhne závěrečná konference
k projektu

–

představení

metodiky

pro

síťování

v JmK

vydání

sociálních

služeb,

v září

schvalování orgány JmK.
→ Adresář

sociálních

služeb

–

posunuto

z důvodu

komplikací

s veřejnou zakázkou – rozvoz v červenci.
→ Témata, která budou řešena v navazujícím projektu JmK (od 1. 1. 2014) –
Síťování sociálních služeb na okresní úrovni. Benchmarking. Kontrola kvality
služeb.
→ Vzdělávání KPSS v kostce (říjen 2013 – Brno venkov + ostatní) – zájemci dát
vědět koordinátorce KPSS.

5. Aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – tisk
v červenci. Potřeba aktualizace webové databáze poskytovatelů – o prázdninách.

6. Veletrh sociálních a navazujících služeb – 11. 9. 2013 (Masarykovo nám. Kyjov)
- návrhy na doprovodný program, doporučení, apod. sdělit do konce července
koordinátorce KPSS.

7. Sociální služby Hodonín – www.socialnisluzby-hodonin.cz
V rámci projektu Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku
je jednou z aktivit Vytvoření internetového katalogu sociálních služeb, ve kterém
budou uvedeni všichni poskytovatelé z Hodonínska, Kyjovska a Veselska. Všichni
poskytovatelé zde budou moci editovat nabídku svých služeb. Navíc u služeb
zařazených do minimální sítě budou žádosti o dotaci podávány prostřednictvím tohoto
systému včetně zadávání dat pro benchmarking. V provozu cca od července –
koordinátorka KPSS Kyjovska je prozatím pověřena správou údajů za poskytovatele
sociálních služeb na Kyjovsku – postupně bude kontaktovat tyto poskytovatele, aby
se zřídily individuální přístupy.

8. Pan Josef Šťastný (608 946 437) – hledá využití pro svou nemovitost - ul. Koliba –
volný dům (2 podlaží, každé cca 120 m²) – dotaz na možnost zřízení DPS, apod.
Pokud by byl zájem ze strany KS-ŘS, je p. Šťastný ochoten zúčastnit se některého
z dalších jednání KS-ŘS a prodiskutovat možnosti spolupráce.

9. Diskuze
−

Rada města Kyjova schválila 15% finanční spoluúčast na provoz Denního
stacionáře pro duševně nemocné (S.-p. centrum Fénix, o.p.s.), a to za podmínky,
že se v červenci přeregistruje cílová skupina uživatelů - pouze duševně nemocní
(nikoliv senioři a drogově závislí).

−

MUDr. Hudeček: Je důležité, abychom se postarali o lepší informovanost radních,
bylo by vhodné v intervalu

cca 1x za ¼ roku předložit RM Kyjova přehlednou

zprávu o procesu KPSS na Kyjovsku (novinky, co se podařilo, co se bude řešit
v nejbližším období, apod.).
−

Mgr. Řihánek: V rámci sociálního odboru je v plánu tvorba přehledu poskytovatelů
sociálních služeb, kteří žádají o dotace z rozpočtu města Kyjova, a jejich
celkových příjmů (transparentnost, účelnost financování z různých zdrojů).

−

V KS-ŘS chybí zástupce za oblast Ždánicka, v rámci MěÚ ve Ždánicích zatím není
náhrada za paní Jelínkovou, která v květnu odešla do důchodu. Koordinátorka
zajistí oslovení kompetentní osoby k účasti na procesu KPSS Kyjovska.

−

Pravidelná setkání KS-ŘS - zarezervovat si vždy první úterý v měsíci pro setkání
skupiny. Tento termín bude buď potvrzen, nebo zrušen. Začátek setkání
je stanoven vždy na 15.30 hodin.

8. Termín dalšího setkání je 6. 8. 2013 v 15.30 hodin (místo bude upřesněno).

Přílohy:
1. Nová pracovní verze schématu organizační struktury KPSS
2. Seznam členů Koordinační – řídící skupiny KPSS (6/2013)
3. Nová pracovní verze Statutu Koordinační – řídící skupiny KPSS
4. Nová pracovní verze Jednacího řádu Koordinační – řídící skupiny a Realizační
koordinační – řídící skupiny KPSS

Zapsala: Bc. Iva Lesová

