Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2011
Datum: 26. 4. 2011
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost nad sociálním odborem
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Informace o podstatné změně projektu
 Přesun finančních prostředků:
o Odborní pracovníci – pro II. cílovou skupinu - senioři (Zdeněk Choura),
tělesně postižení (Karla Zbořilová), zrakově postižení (Hana Vrtková),
sluchově postižení (Marta Kadlecová) – 40.000,- Kč (200hodin celkem)
o aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – výtisk
1000ks – 50.000,- Kč
o vznik Atlasu sociálních služeb Kyjovska (příloha SPRSS) – 30.000,- Kč
o navýšení finanční částky pro III. informační kampaň o 19.680,- Kč
(celkem je na ni cca 25.000,- Kč).
2. III. informační kampaň + vyhodnocení projektu
 bude zorganizována 1 kampaň pro všechny cílové skupiny
 členové pracovní skupiny se shodli, že by kampaň mohla být uskutečněna
v termínu od 7. - 13. 5. 2011
 název - Dny sociálních a navazujících služeb (Program viz příloha)
 uskuteční se více akcí, na různých místech, v různých časech
 celá akce je pod záštitou komunitního plánování sociálních služeb
3. Atlas sociálních služeb Kyjovska
 na setkání pracovních skupin členové diskutovali o podobě Mapy (atlasu)
sociálních a navazujících služeb
 bude vytvořen 1 výstup, pro všechny cílové skupiny
 oslovili jsme Střední odbornou školu oděvní ve Strážnici - studenti v rámci studia
vytvořili náměty, jak by měla Mapa vypadat, jakou by měl mít podobu
 Mapa bude umístěna – v organizacích poskytujících sociální služby, nemocnici,
čekárnách, ordinacích, knihovně, čítárně, IC, obcích Kyjovska, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, MKS
 Mapa bude obsahovat pouze sociální a navazující služby sídlící na Kyjovsku
 na setkání III. pracovní skupiny padl návrh – vytvořit následně velkou mapu
v podobě informační tabule a umístit ji na náměstí
4. Monitoring Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
 monitoring APRSS bude probíhat tak, že koordinátorka zpracovatelům SPRSS
rozešle „tabulku“, do které budou vyplňovat údaje o tom, zda byla daná priorita,
popř. dané opatření, splněno nebo ne. V případě, že ne, uvede zpracovatel také
důvod












následně se sejde realizační koordinační - řídící skupina, která projde všechny
aktivity a zhodnotí, zda splněno/nesplněno (případně proč nesplněno)/nebo
odsouvá se (dokdy a proč)
u priority, u které budou nejasnosti, se členové realizační KS - ŘS domluví na
způsobu zjišťování (od organizací bude zjišťovat, zda jsou priority splněny,
koordinátorka), v případě nutnosti se sejde pracovní skupina (zabývající se danou
cílovou skupinou)
výstupy se přenesou do koordinační - řídící skupiny
realizační KS - ŘS se bude scházet čtvrtletně (další setkání v červnu)
koordinační - řídící skupina se bude scházet 1x za půl roku – realizační KS - ŘS jí
sdělí, co se uskutečnilo, co se plánuje atp.
členové KS – ŘS, kteří jsou zároveň zpracovateli některých priorit, informovali
ostatní o změnách a skutečnostech souvisejících s jejich naplánovanými
prioritami:
o Ing. Jan Letocha
• projekt na rozšíření Domova pro seniory, Domova se
zvláštním režimem a na zřízení Odlehčovacích služeb byl
schválen zřizovatelem (JMK) – termín realizace se posunuje,
kapacita a množství potřebných finančních prostředků
zůstávají ve stejné výši, jak byly naplánovány – doplněné
informace budou zaslány koordinátorce
o Mgr. Hana Čamlíková
• poskytla členům informace k Programu následné péče –
snaha o rozšíření, ale zájem spíše ojedinělý, rozsah tedy
zatím zůstává – možnost požádat o nevyužité prostory
města Kyjova (investice) a z fondů EU o finanční prostředky
• sdělila členům skupiny, že splnění priority 4, opatření 4.6
vyžaduje více finančních prostředků – zřejmě se z důvodu
nedostatku financí splnění oddálí
• informovala o projektu Cestou necestou – v loňském roce
byly peníze vráceny z důvodu „nerealizace“ projektu, letos
znovu žádost, čeká se na schválení projektu, možnost
předfinancování z prostředků města Kyjova a následné
vrácení financí z JMK
• Koordinační – řídící skupina doporučuje, aby O. s. Krok
s ohledem na časové toky mohlo čerpat finanční prostředky
od města Kyjova; O. s. Krok ověří na JMK, že je dotace
schválena
o MUDr. Jaroslav Kliment
• informoval členy skupiny o situaci se záměrem vybudování
sociálně – psychiatrického centra v nemocnici
dále se členové zaměřili na priority, opatření, které se týkaly především témat,
u kterých není ani realizátor, ani prostory nebo je realizátor, ale jsou jiné
překážky
o v případě, že máme realizátora – možnost vytvořit chráněné dílny –
realizátor O. s. Forte, pan Smisitel, problémem je neexistence prostor
města – MUDr. Hudeček do 14ti dnů zjistí, jestli město Kyjov volné
prostory pro chráněné dílny má nebo ne, jinak budou osloveny
podnikatelské subjekty nebo ostatní obce Kyjovska
o priorita 3, opatření 3.1 + 3.2 nebo systémová priorita D
• možným realizátorem je Charita Kyjov – nejdříve bude
nutné zjistit, kolik osob (potencionálních uživatelů) by
využilo službu (chráněné bydlení) – definovat subjekt péče
• Charita Kyjov – musela by se zaměřit na novou cílovou
skupinu – buď mentálně postižení, nebo duševně nemocní –
dohromady ne

•

o

o

dále by mělo proběhnout jednání s městem Kyjov
o možnosti financování (dočasné krytí potřeby) prostor
vedle budovy Charity Kyjov – nutné připravit např.
prohlášení o schopnosti spolupracovat, získat finance
z fondů EU
• nebo by Charita Kyjov zřídila Dobrovolnické centrum
priority, které „nemají“ realizátora – definovat subjekt péče, dále oslovit
potencionální poskytovatele, který by si službu registroval, vytvořit
skupinu (členové – koordinátorka, projektový manažer, vedoucí OSVZ,
poskytovatel sociální služby), získat informace o situaci (daného tématu)
na Hodonínsku a Veselsku
u odlehčovacích služeb pro mentálně postižené osoby – koordinátorka
osloví potencionálního poskytovatele (i Domov Horizont), zda by mohli
poskytovat tuto službu, byla by vytvořena skupina (členové –
koordinátorka, projektový manažer, vedoucí OSVZ, poskytovatel sociální
služby, případně vedoucí pracovní skupiny pro danou cílovou skupinu),
poskytovateli nabídnout možnost získání grantu

5. Výstupy z konané supervize procesu KPSS na Kyjovsku
a. Lenka Tichavská provedla dne 20. 4. 2011 supervizi procesu KPSS na
Kyjovsku, pošle zpracovanou analýzu – který bude vypovídat o procesu na
Kyjovsku dle Kritérií kvality plánování sociálních služeb a Metodiky
plánování sociálních služeb MPSV ČR
b. legislativní úprava KPSS Kyjovska
 Jednací řád KS-ŘS, PS,
 Implementační plán SPRSS,
 Statut KS-ŘS pro KPSS RM Kyjova,
 Pravidla přijímání změn v dokumentu SPRSS na Kyjovsku do roku 2012.
- koordinátorka tyto dokumenty upraví dle našich podmínek regionu Kyjovska,
všem rozešlu k prostudování a připomínkování, na dalším setkání KS - ŘS společně
doplníme, upravíme a následně necháme schválit (brát na vědomí) RM Kyjova
6. Individuální projekt JMK – „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji“
 proběhlo závěrečné vyúčtování JMK
Další setkání Koordinační - řídící skupiny proběhne v úterý 7. června 2011 v 15:00
hodin v zasedací místnosti nad sociálním odborem.

Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

