Realizační koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
2/2015
Datum: 1. 6. 2015
Místo setkání: MěÚ Kyjov, kancelář koordinátorky KPSS
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Aktuální informace z KPSS Kyjovska, z JMK:
Z JMK byly zaslány e-mailem informace k financování sociálních služeb v roce 2015.
Současně byl dán na vědomí dopis místopředsedy Sociální komise Asociace krajů ČR,
Bc. Miloslava Čermáka, který se obrátil na předsedu vlády se žádostí o uvolnění finančních
prostředků na dofinancování sociálních služeb.
2. SPRSS na Kyjovsku na období 2016-2017 (SPRSS):
Harmonogram práce na SPRSS, akční plán na r. 2016 (AP):
1. 3. – 31. 5. 2015 příprava, sběr a analýza podkladů SPRSS
1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP
15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh
1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP
1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM
Sumarizace podkladů pro tvorbu SPRSS:
Ve SPRSS budou uvedeny pouze odkazy na následující dokumenty.
Podklady pro tvorbu SPRSS, které jsou ve finální podobě:
Analýza potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)
Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)
Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb na Kyjovsku (rok 2012)
Socio-demografická analýza Kyjovska (aktualizace v roce 2015)
Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelné téma krajina, Téma 2.: sociální
služby (dokument vypracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 2014)
Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji (rok 2014)
Podklady pro tvorbu SPRSS, které je potřeba dopracovat (název, kdo zajistí, do kdy):
Vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015
(vypracuje Mgr. Věra Lungová ve spolupráci s Bc. Adélou Svobodovou do 12. července 2015)
SWOT analýzy za jednotlivé pracovní skupiny (setkání jednotlivých pracovních skupin
proběhne do konce června 2015)
Další podklady:
Analýza vyloučených lokalit (prozatím není k dispozici)

Zařazení do SPRSS:
Sociální služby, které plánují v roce 2016 inovaci, rozvoj, rozšíření o novou službu:
Dle informací z 19. 5. 2015 vyplněné formuláře zasílat koordinátorce KPSS Kyjovska v kopii emailu, který budou služby odesílat na KrÚ JMK, nejpozději však do 30. 6. 2015. (Co se týče
služeb odborného sociálního poradenství a služeb péče v našem ORP, kopii výpisu usnesení
obdrží služby dle koordinátorky v měsíci červnu.)
Dle sdělení koordinátorky došlo k chybnému předání informací z JMK a služby musí předat
vyplněné formuláře koordinátorce KPSS Kyjovska (do 3. 6. 2015). Koordinátorka KPSS
Kyjovska sociální služby, které plánují rozvoj, či rozšíření kontaktovala.
Sociální služby, které neplánují inovaci, rozvoj, rozšíření o novou službu:
Tyto služby nemusí vyplňovat formulář návrhu do SPRSS (tabulka priorit, opatření), který byl
rozeslán 2. 3. 2015. V případě potřeby (například pokud by se naskytla možnost rozšíření,
rozvoje) je možné zohlednění v akčním plánu na daný rok.
Návrhy do SPRSS:
Poskytovatelé měli do 31. 5. 2015 zasílat své podněty pro tvorbu SPRSS. Koordinátorce byly
doručeny 3 návrhy.
Další postup: Také v případě zájmu o zařazení do SPRSS stávající sociální, či navazující služby
v současném rozsahu (tzn. neplánuje se inovace, rozvoj, rozšíření) je potřeba informovat
koordinátorku.
Úkol: Koordinátorka zašle 1. 6. 2015 e-mail všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří
nezaslali své návrhy, s dotazem, zda skutečně neplánují v letech 2016-2017 inovaci, rozšíření,
rozvoj.
Pokud plánují inovaci, rozšíření, rozvoj, upozornit, aby zaslali nejpozději do pondělí 15. 6. 2015
vyplněnou tabulku.
A současně zaslat v e-mailu informaci, že do SPRSS budou zařazeny automaticky všechny
služby minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku. (Tyto služby budou zahrnuty do SPRSS
v aktuální podobě.)
Úkol: Koordinátorka zašle 8. 6. 2015 e-mail všem poskytovatelům navazujících služeb, kteří
nezaslali své návrhy, s dotazem, zda skutečně neplánují v letech 2016-2017 inovaci, rozšíření,
rozvoj.
Pokud plánují inovaci, rozšíření, rozvoj, upozornit, aby zaslali nejpozději do pondělí 15. 6. 2015
vyplněnou tabulku.
A současně zaslat v e-mailu informaci, aby závazně uvedli, zda chtějí, či nechtějí nadále
spolupracovat v rámci KPSS Kyjovska.
Rozšíření sociální služby „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče“ v nemocnici Kyjov o dvě lůžka (na výšení o 1 lůžko v Kyjově, 1 lůžko ve Veselí nad
Moravou, od 1. 7. 2015). Nemocnice nedodala vyplněnou tabulku pro rozšiřující se služby pro

JMK – dle informací od pí. Měsíčkové, není dle sdělení JMK vyplnění tabulky potřeba.
Úkol: Koordinátorka ověří na JMK.
Podoba SPRSS:
Prozatímní návrh: Zachování stávající podoby SPRSS.
Dohodnuté služby, které neplánují inovaci, rozvoj, rozšíření budou zařazeny pod systémové
priority (priorita zachování, či zabezpečení minimální sítě sociálních služeb a priorita zachování,
či zabezpečení minimální sítě navazujících služeb).
Jednání pracovních skupin – červen 2015:
SWOT analýza v rámci každé pracovní skupiny. Všechna setkání proběhnou v jeden den.
Povede je metodik Ing. Mgr. Vít Janků.
Úkol: Koordinátorka vyjedná včetně termínu do středy 3. 6. 2015.
Program jednání: stěžejní část setkání - SWOT analýza, průběžný monitoring AP 2015,
projednání dosavadních návrhů na zařazení do SPRSS a příprava SPRSS, dále předání
aktuálních informace z KPSS Kyjovska a JMK a od jednotlivých členů
Navržený termín: v týdnu od 22. 6. (mimo úterý 23. 6.).
Úkol: Ve středu 3. 6. 2015 zašlou vedoucí pracovních skupin do jednotlivých skupin pozvánky
s programem.
3. Příští setkání: pondělí 13. 7. 2015, 15:00, MěÚ Kyjov
Setkání se bude věnovat tvorbě SPRSS.
4. Urgence, úkol: Koordinátorka zašle členům skupin návrhy zápisů, a to do středy 3. 6.
2015 – 17. 3. 2015 Realizační koordinační - řídící skupina a 5. 5. 2015 Koordinační - řídící
skupina

V Kyjově dne 1. června 2015
Zapsala: Mgr. Klára Komínková

