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                   Datum: 5. 5. 2015 

  

Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

Probíhá tzv. síťování služeb odborného sociálního poradenství a služeb sociální péče. 

Minimální síť služeb bude následně schválena zastupitelstvem města v  

V souvislosti s novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se budou měnit i podmínky pro dotační řízení 

vyhlašovány Městem Kyjov.   

Některé ze sociálních služeb neobdrželi z dotačních programů JmK deklarovaných 35%. 

V případě pochybností lze kontaktovat KrÚ JmK.  

Rozšířené pracovní skupiny k tvorbě SPRSS proběhnou v měsíci červnu. K tvorbě SWOT 

analýz bude přizván i metodik. Následně bude práce na tvorbě SPRSS probíhat dle 

harmonogramu. Návrhy do SPRSS Kyjovska lze podávat do 31. 5. 2015.  

 

2. Informace z KPSS JmK 

Agentura pro sociální začleňování – riziko spojené s touto agenturou spočívá v tom, 

že pokud tato organizace podá projektový záměr pro určitou cílovou skupinu, např. senioři, 

nebude moci už žádat jiná sociální služba projektové záměry se stejnou cílovou skupinou. 

Dalším rizikovým faktorem je i udržitelnost takových projektů, tuto totiž nemůže JmK 

garantovat. Do budoucna můžeme něco podobného řešit také na Kyjovsku –Kyjovské 

Slovácko v pohybu v roce 2015 představí „Strategii území správního obvodu ORP Kyjov 

v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového 

hospodářství a volitelné téma krajina“, dokument je zpracován na období 2014 až 2023 – 

v nejbližších letech si budou moct např. poskytovatelé či zadavatelé sociálních služeb žádat 

o finanční podporu projektových záměrů (s velkou pravděpodobností některé obce zvolí 

cílovou skupinu „senioři“ (denní stacionáře apod.), tato skupina vzešla mezi zadavateli na 

Kyjovsku v rámci provedených analýz jako jedna z nejpotřebnějších. 

 

KrÚ JmK poskytl seznam sociálních služeb, jejichž vznik či rozvoj bude podporován v roce 

2016. Záměry do AP JmK pro rok 2016 budou podány do konce června 2015. 

JmK předpokládá, že v oblasti sociálních služeb budou dvě skupiny:  

 základní – základní síť sociálních služeb, která bude podporována z rozpočtů JmK 

a obcí 

 ostatní služby – zde jsou zahrnuty především nadregionální služby 

Poskytovatelé obdrží žádosti o vstup do krajské sítě služeb.  



Návrh KrÚ JmK, jak financovat Minimální sítě služeb v ORP – bylo by žádoucí vytvořit tzv. 

sociální fond v rozpočtu každého ORP, kam by obce příslušné zasílaly své finanční spolu 

podíly na minimálních sítích. A tyto finanční prostředky by se následně využily jako 

příspěvky pro sociální služby v daných minimálních sítích. Tento fond by měl tu výhodu, 

že by byl zcela transparentní. Bylo by zřejmé, jakou částku ta která obec I. či II. typu 

poskytla do systému spolufinancování, a následně by tato částka byla poukázána daným 

sociálním službám.  

Metodika pro financování sociálních služeb bude dostupná k připomínkování cca od 

15. května. Prosím tedy o pečlivé prostudování a následné zaslání připomínek na kontakty, 

které budou uvedeny v dokumentu. Prozatím byly představeny koordinátorům jen některé 

vzorce, např. pro výpočet vyrovnávací platby.  

V měsících červenci a srpnu by mělo proběhnout zkušební vkládání dat do OKsystému, 

který bude následně využíván pro potřeby dotačních řízení jak na KrÚ JmK, tak pro 

koordinátory KPSS. K tomuto systému proběhne ještě školení pro koordinátory KPSS.  

Probíhají kontroly v sociálních službách ve své 3. etapě. Oficiální předání výsledků 

poskytovatelům bude 10. 6. 2015.  

 

3. Informace od členů KŘ-Sk KPSS 

Pozvánka Mgr. Kláry Komínkové na Letní den, který se uskuteční 31. 5. 2015 od 9.30 

hod v Domově Horizont. Dne 18. 6. 2015 pořádá Domov Horizont ve spolupráci s MPSV 

Kulatý stůl na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Dále informovala o 

změnách od 1. 1. 2015 – rozšíření o službu chráněného bydlení a cílová skupina DOZP 

byla rozšířena o ženy.  

Pozvánka MUDr. Jaroslava Klimenta na Den otevřených dveří v Sociálně-psychiatrickém 

centru – Fénix, o. p. s., dne 19. 5. 2015 od 16.00 hod v prostorách centra.  

Ing. Vladimír Měchura informoval o aktuálně probíhajících kontrolách z KrÚ JmK v Charitě 

Kyjov – NZDM Wu-Wej, Kontaktní centrum, Občanská poradna. 

Ing. Jan Letocha – tlak ze strany KrÚ JmK na poskytovatele sociálních služeb (zejména 

domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), aby přijímali pouze žadatele se 

III. a IV. stupněm PnP. Počet uživatelů s těmito stupni PnP bude zohledněn při žádosti o 

dotaci z rozpočtu JmK. Došlo i ke změně délky pobytu – min. 2 týdny, max. 2 měsíce.   

Mgr. Hana Čamlíková – Dobrovolnické centrum spolupracuje s mnoha poskytovateli soc. 

služeb v Kyjově. Centrum se těší zájmu dobrovolníků. Příprava na kontrolu z KrÚ JmK 

v Občanské agentuře a PNP Následné péči o. s. Krok.   

Mgr. Ladislava Brančíková – služba SAS se připravuje na kontrolu z KrÚ JmK. Proběhne 

dne 6. 5. 2015.  

 

Zapsala: Adéla Svobodová 

Termín dalšího setkání: 2. 6. 2015, 15.30 hod.  


