I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2015
Datum: 9. 9. 2015
Místo setkání: MěÚ Kyjov, zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koordinátorka KPSS seznámila přítomné s novinkami z KPSS Jihomoravského kraje (JmK)
a KPSS Kyjovska:
Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji


dotace z JmK/od obcí s rozšířenou působností (ORP) pro r. 2016 se budou
vypočítávat z reálných návrhů rozpočtů soc. služeb na rok 2016 (ne z původně
zamýšlených

maximálních

optimálních

nákladů).

Koordinátorka

KPSS

žádá

všechny

poskytovatele sociálních služeb o spolupráci při tvorbě předpokládaných nákladů na provoz
Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2016 – do konce září 2015 zašlou
poskytovatelé sociálních služeb na Kyjovsku koordinátorce KPSS předpokládané
reálné náklady na provoz služeb pro příští rok (použít stejnou tabulku jako
při vyúčtování dotace z JmK za r. 2014)


17. 9. 2015 by měl být vyhlášen na JmK dotační program pro sociální služby
(vyvěšen 1 měsíc, poté budou mít poskytovatelé 2 – 3 týdny na podávání žádostí o dotace)
– sledovat na dotačním portále JmK



Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje (KISSOS) – bude
v provozu, poskytovatelé musí mít nahrána data za r. 2013 a 2014; jednou z příloh žádosti
o dotaci na JmK bude dokument vygenerovaný z KISSOS



výsledky kontrol kvality sociálních služeb v JmK, které byly realizovány ve třech etapách
v roce 2014 – 2015 nebudou zohledněny při hodnocení žádostí o dotace z JmK pro r. 2016

Koordinátorka KPSS vyzvala poskytovatele sociálních služeb k případným úpravám dat
v Registru sociálních služeb, při tvorbě „Minimální sítě“ JmK zjištěny neaktuální údaje.
Financování sociálních služeb na Kyjovsku


Byly vytvořeny dva dotační programy: pro sociální a návazné služby, tato budou dne 21. 9.
2015 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Kyjova společně s Minimální sítí
sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2016 (v Minimální síti jsou zařazeny všechny stávající
sociální sužby); pozn.: v rámci programu pro sociální služby se předpokládá možnost čerpat
dotaci až z 50% na mzdy



po

schválení

Minimální

sítě

rozešle

koordinátorka

KPSS

poskytovatelům

sociálních

a návazných její podobu včetně částek, o které si v příštím roce budou moct zažádat
v rámci dotační politiky města Kyjova


na provoz Minimální sítě sociálních služeb na Kyjovsku bude třeba cca 7,2 mil. Kč (procentní

spoluúčast požadovaná Jihomoravským krajem; služby sociální prevence 20%, odborné
sociální poradenství 5%, služby sociální péče 8% a pečovatelské služby 20%). Po odečtení
příspěvků zřizovatele vybraných obcí na provoz pečovatelských služeb jde o částku cca
3,96 mil. Kč (= společný „sociální fond“ obcí Kyjovska – město Kyjov uhradí, ale počítá
se s tím, že 2/5 z této částky si zpětně „vybere“ od spádových obcí).
Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku pro r. 2016 – 2017 (SPRSS)


členům I. pracovní skupiny byly představeny návrhy priorit a opatření nového SPRSS
za I. oblast podpory a péče a systémové priority. Případné připomínky a doplnění
zasílat do 11. 9. 2015 koordinátorce KPSS nebo vedoucí I. PS!

2. Aktuální informace od členů I. PS
Agentura pro občany o.s. Krok – v rámci odborného sociálního poradenství evidují nárůst počtu
klientů.
NZDM Wu-Wej Charity Kyjov – také evidují po prázdninách nárůst uživatelů služby (až 25
denně).
K-centrum Charity Kyjov – úbytek „výměny“ v rámci centra (tvrdé drogy jsou na Kyjovsku hůře
dostupné), mnozí uživatelé vyhledávají dostupnější lehké drogy. Z tohoto důvodu se pracovníci
K-centra chtějí více zaměřit na práci v terénu s osobami nadužívajícími alkohol, marihuanu,
apod.
3. Termín příštího setkání: 20. 10. 2015 v 15:30.
Přílohy:
1. Formulář pro podávání žádostí o dotace z JmK
2. Návrh priorit a opatření za I. oblast podpory a péče nového SPRSS
3. Návrh systémových priorit a opatření nového SPRSS

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

