I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2014
Datum: 7. 4. 2014
Místo setkání: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Seznámení s činnostmi Centra pro rodinu Kyjov, o.p.s. - http://www.kyjov.dcpr.cz/
2. Vedoucí I. PS přivítala novou členku I. PS, Veroniku Seluckou, následně se všichni členové PS
stručně představili
3. Aktuální informace z KPSS Kyjovska
•

Optimalizace sítě služeb prevence v JmK/na Kyjovsku

V Jihomoravském kraji je registrováno celkem 512 sociálních služeb, z toho 186 služeb sociální
prevence. 106 ze služeb sociální prevence je financováno v rámci dotačních řízení MPSV, JmK,
měst a obcí a dalších zdrojů. 80 služeb je do konce r. 2014 financováno v rámci individuálního
projektu JmK (spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR) s celkovými ročními náklady
194 milionů. Do budoucna nebude možné zachovat rozsah stávajících sociálních služeb v JmK –
nutná optimalizace z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich provoz. Nejdříve
je třeba vyřešit financování služeb prevence, protože velká část z nich má zajištěno financování
pouze do konce r. 2014. Poté se bude řešit optimalizace služeb odborné sociální poradenství
a služeb sociální péče.
NÁVRH PODÍLU NA FINANCOVÁNÍ SLUŽEB PREVENCE:
OBCE 20% NÁKLADŮ

JmK 35% NÁKLADŮ

MPSV 45% NÁKLADŮ

V současné době jsou na Kyjovsku financovány z IP JmK 4 služby sociální prevence s celkovými
náklady 4 459 336,- Kč/ročně. Pokud by mělo město Kyjov (případně obce Kyjovska) uhradit
jejich náklady ve výši 20%, činilo by to celkem 891 867,- Kč. Plus nutno připočíst dalších
8 služeb sociální prevence, které nejsou zařazeny do IP JmK.
Pro ilustraci:
Dotace z rozpočtu města Kyjova na služby prevence činily v r. 2013 – 160 000,- Kč
(nežádaly si všechny služby, některé financovány z ESF). V r. 2014 schváleno na provoz služeb
prevence 298 000,- Kč.
I přesto je patrná stoupající tendence v rámci přerozdělování dotací do sociální oblasti
ze strany města Kyjova (pro r. 2014 byla schválena do sociální oblasti prozatím částka
852 000,- Kč + v červnu se bude schvalovat dotace Fénixu; celková částka do soc. oblasti bude
činit přes 1 milion Kč; v r. 2013 částka činila 689 990,- Kč a v r. 2012 366 450,- Kč).
Do budoucna bude nezbytné zapojit do financování sociálních služeb také ostatní obce
Kyjovska. Za účelem informování starostů obcí Kyjovska o problematice financování sociálních

služeb na Kyjovsku a motivování ke spolupodílení se na provozu těchto služeb KPSS pořádá dne
22. 4. 2014 konferenci, MKS Kyjov, od 9:30 do 12:00 hod. (zváni jsou také zástupci
sociálních a návazných služeb – max. 1 za zařízení).
•

V neděli 18. 5. od 15:00 do 18:00 proběhne „Zábavné odpoledne pro celou rodinu“ – další
zájemci o spolupráci mohou kontaktovat koordinátorku KPSS. M. Janíková přislíbila zajištění
několika dobrovolníků z NZDM Wu-Wej (pomoc při stavění/rozkládání trampolíny, apod.).
Návrh na divadelní představení: o.s. Opona (Matýsek) – Kocour modroočko.

•

Konference k drogové problematice – z kapacitních důvodů návrh přesunu termínu
na podzim 2014 (zaneprázdněnost prevencemi ve školkách)

•

Domov Horizont, p.o. – volné pracovní místo

4. Novinky od členů I. PS a zhodnocení míry naplnění priorit a opatření Akčního plánu
za období 9/2013 – 2/2014
•

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s. + K-centrum – úspěšně probíhají prevence
ve školkách, ale také další naplánované aktivity CPR (opakované, jednorázové)

•

O.s.

Krok

-

SAS

pro

rodiny

s dětmi:

stálá

svépomocná

skupina

se

zaměřením

na výchovnou, rodinnou a partnerskou problematiku (cca 1x týdně); probíhají prevence
ve školách (J. A. Komenského Kyjov); je připravován materiál k činnosti Agentury
pro občany o.s. Krok pro veřejnost (odborné sociální poradenství, asistované kontakty,
apod.)
•

O.s. Krok – Program následné péče: byl pozastaven investiční záměr na rozšíření služby
(prioritou je zachování a stabilizace stávajících služeb)

•

OP Charity Kyjov + OP o.s. Krok – rozšíření služeb do obcí Kyjovska – v realizaci (OP
Charity Kyjov již 2x, o.s. Krok se chystá v květnu (personální změny v rámci poradny)

•

NZDM Wu-Wej – terénní forma služby funguje 2x v týdnu, v jednání je možné zajíždění
se službou do obce Nenkovice a Veselí nad Moravou

5. Příští setkání: dle potřeby, v Centru sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova (SAS pro
rodiny s dětmi), některé pondělí od 15:00

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

