
 

 

 

II. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením 
                

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 
                 

                                                                                    Číslo zápisu: 2/2014 
                   Datum: 9. 4. 2014 

Místo setkání: Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. 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).  



•  Domov Horizont, p.o. – volné pracovní místo 

 

2. Novinky od členů II. PS a zhodnocení míry naplnění priorit a opatření Akčního plánu 

za období 9/2013 – 2/2014  

• město Bzenec 

o 1x za měsíc v úterý odpoledne sem zajíždí pracovník OP Charity Kyjov - cílem je 

zajistit lepší dostupnost odborného sociálního poradenství ve Bzenci s tím, že se 

město Bzenec bude na nákladech spolupodílet (efektivita, adresnost)   

o PS – rozšíření služby (ve všední dny do 19:30, so. + ne. 8-12, 16-20)  

• Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. 

o místo navýšení úvazku pro tlumočnice došlo ke snížení, v plánu je stabilizace (pro r. 

2014 budou úvazky pro 2 tlumočnice: 0,8 a 0,5 úv.) 

o probíhá kurz znakového jazyka (akreditovaný MŠMT) 

o služba je na Kyjovsku poskytována v nových prostorách (CSS Kyjov, p.o. města 

Kyjova) 

o do budoucna záměr redukovat SAS a posílit na Kyjovsku sociální rehabilitaci (terénní) 

 

3. Příští setkání: dle potřeby, některou středu od 15:00   

 

 

Zapsala: Mgr. Věra Lungová 


