Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
3/2014
Datum: 04. 03. 2014
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Projednání podkladů a nástin programu plánované konference pro starosty a další
zástupce obcí Kyjovska
-

Konference proběhne v út. 22. 4. 2014 od 9:30 do 12:00 v DK Kyjov

-

Návrh programu:

9:00 – 9:30

prezence

9:30 – 9:40

oficiální zahájení konference (Mgr. František Lukl, MPA, starosta města
Kyjova, MUDr. Petr Hudeček, garant komunitního plánování)

9:40 – 10:00

financování sociálních služeb, role obcí

a krajů, strategie rozvoje

sociálních služeb do budoucna (některý ze zástupců KrÚ JmK) – zdůraznit
nutnost % spoluúčasti obcí na provoz nových sociálních služeb (10 –
20%)
10:00 – 10:30

financování sociálních a návazných služeb na Kyjovsku (seznámení
s výsledky únorového dotazníkového šetření) – popsat situaci v r. 2013,
kolik % daly obce do sociální oblasti – neuvádět konkrétní částky, ale
zdůraznit aktivní x pasivní přístup jednotlivých obcí; zjistit, kolik %
z rozpočtu jde na DPS, pokud je obce zřizují, kolik klientů je v DPS z dané
obce a kolik mimo ni; vše převést do přehledných grafů; mapa Kyjovska
(přehled

obcí, které (ne)financují

sociální

oblast

a

zároveň

jejich

obyvatelé (ne)čerpají sociální či návazné služby; uvést jeden konkrétní
příklad poskytování a financování sociální služby (SAS pro rodiny s dětmi
– anonymně, zajistí vedoucí I. PS, Miroslava Janíková, ve spolupráci
s CSS Kyjov, p.o. města Kyjova a o.s. Krok); dále obdrží starostové
materiály v tištěné podobě včetně dalších konkrétních příkladů/kazuistik
(každá organizace jednu kazuistiku: Charita Kyjov – poradenství, Ing. V.
Měchura, Wu Wej – M. Janíková, o.s. Krok – Terapeutická komunita –
Mgr. H. Čamlíková, S.-p. centrum Fénix, o.p.s. - Denní stacionář)
10:30 – 10:40

přestávka – nedořešeno (MUDr. Hudeček navrhuje zrušit)

10:40 – 11:20

příklady dobré praxe (spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP
a spolupráce mezi poskytovateli a obcemi ve prospěch potřebných
občanů)
- host: Mgr. Šárka Morongová (spolufinancování sociálních služeb v rámci
ORP Slavkov u Brna)
- spolupráce občanských poraden (o.s. Krok + Charita Kyjov)
- případné další návrhy zaslat koordinátorce do konce března

11:20 – 12:00

diskuze (členové Koordinační – řídící skupiny by si mohli připravit pár vět
k zahájení diskuze, vlastní postřehy k dané problematice, ať už z pozice
poskytovatele, zadavatele či uživatele sociálních služeb)

2. Koordinátorka KPSS informovala přítomné o jedné z probíhajících aktivit Kyjovského
Slovácka v pohybu (dotazníkové šetření v obcích Kyjovska, mimo jiné zaměřeného
na sociální oblast); do budoucna bude vhodná oboustranná spolupráce. MUDr. P. Hudeček
navrhuje pozvat zástupce Kyjovského Slovácka v pohybu na příští setkání Koordinační –
řídící skupiny (zajistí koordinátorka).
3. Mgr. H. Čamlíková informovala o záměru o.s. Krok zřídit Dobrovolnické centrum –
v současné době se zpracovává projekt. Více se zaměří na 3 skupiny dobrovolníků
(studenti, klienti po léčbě v Terapeutické komunitě Krok a lidé nad 50 let), jinak ale bude
dobrovolnictví otevřeno všem.
4. Příští setkání proběhne v úterý 8. 4. 2014 od 15:30 v zasedací místnosti RM Kyjova.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

