Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
4/2013
Datum: 6. 8. 2013
Místo setkání: Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Koordinátorka KPSS přivítala novou členku Koordinační – řídící skupiny komunitního
plánování, slečnu Nikol Gavendovou (Sociální referát MěÚ Ždánice) a nastínila
program setkání.

2. MUDr. Kliment představil přítomným Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s..

3. Info z KPSS Kyjovska
-

K dispozici je již 4. aktualizované vydání Adresáře organizací pomáhajících
občanům Kyjovska, souběžně probíhá aktualizace webového adresáře
na stránkách www.pomocobcanum.kyjovksko.cz.

-

Internetový katalog sociálních služeb Hodonínska (www.socialnisluzbyhodonin.cz) – poskytovatelé zkontrolovat údaje, nesrovnalosti řešit
s koordinátorkou KPSS Kyjovska.

-

Veletrh sociálních a navazujících služeb – středa 11. 9. 2013 od 9:30 do
16:00 na Masarykově náměstí Kyjov, v případě zvlášť nepříznivého počasí
Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova.

-

Od září tvorba Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2014 +
monitoring priorit a opatření za období 3/2013 – 9/2013.

-

Schvalování aktualizovaných dokumentů KPSS a nového složení Kordinační –
řídící skupiny KPSS Kyjovska v Radě města Kyjova.

4. Aktualizace dokumentů KPSS a odsouhlasení jejich finální podoby
o

Statut Koordinační - řídící skupiny KPSS

o

Jednací řád Koordinační - řídící skupiny KPSS

o

Jednací řád pracovních skupin KPSS

o

Implementační plán

o

Komunikační plán

o

Organizační struktura KPSS

Byl poupraven Jednací řád Koordinační - řídící skupiny KPSS – hlasování členů. Jinak
bez dalších připomínek, dokumenty byly přítomnými členy Koordinační – řídící
skupiny schváleny.

5. Místní sociální služby, o.p.s. (MSS)
-

21. 3. 2013 zapsány do obchodního rejstříku

-

poskytují v souladu se zákonem o sociálních službách (SS) ambulantní a
terénní pečovatelskou službu (registrovaná SS od září 2013), zajišťují také
fakultativní činnosti, realizují odborné vzdělávací programy a sociální
poradenství; působnost: Jihomoravský kraj

-

vznikla za účelem spolupráce na projektu Úřadu práce v Brně (ten má získat
50 - 70 milionů Kč a zaměstnat až tisíc pečovatelek v tomto a příštím roce);
projekt, který obchází zavedený systém financování a rozvoje SS
(tvorba sítě SS na základě deklarované potřebnosti v rámci procesu
KPSS)

-

ambicí MSS je zabezpečovat pečovatelskou službu po celém JmK a následně
v celé ČR; jejich záměrem je pokrýt malé odlehlé vesnice

-

v červnu a červenci proškoleno asi 40 – 50 koordinátorů – nyní ve spolupráci
s ÚP nabírají nezaměstnané, proškolení pečovatelů/pečovatelek během srpna,
v září do terénu (přislíben pracovní poměr na dobu neurčitou, až 15 000
Kč/měsíc)

-

Jde o ohrožení stávajících pečovatelských služeb na Jižní Moravě,
potažmo na Kyjovsku? Dle stávajících pečovatelských služeb ANO!

-

Jsme schopni pokrýt poptávku po pečovatelských službách v Kyjově a
okolních obcích? Ano, máme stabilní síť pečovatelských služeb na Kyjovsku.

-

Paní Lenka Šnajdrová z MSS – rádi by se zúčastnili Veletrhu sociálních a
navazujících služeb Kyjovska. Koordinační – řídící skupina jednohlasně zamítla
žádost, dle nastavených pravidel KPSS Kyjovska je umožněna prezentace
služeb na Veletrhu pouze organizacím, které jsou zapojeny do KPSS Kyjovska,
působí na Kyjovsku, případně jsou uvedeny v Adresáři organizací pomáhajících
občanům Kyjovska, také lze přizvat nadregionální organizace - „hosty“ – se
službami, které na Kyjovsku nejsou zastoupeny.

-

Ing. Měchura - návrh: na setkání starostů informovat o MSS a jejich
„nestandardním“ vzniku, možné neprofesionalitě poskytovaných služeb MSS
(zaměstnanci mají pouze kurz z ÚP) a nebezpečí do budoucna - postupné
zvyšování cen za služby.

-

členové Koordinační – řídící skupiny projevili nesouhlas s podporou MSS na
Kyjovsku – ohrožení stávající sítě pečovatelských služeb

6. Sociální podnikání – Ing. Vojtěch Miler (Personální a poradenské sociální družstvo)
– v nedávné době uspořádali motivační kurz pro neziskové organizace k sociálnímu
podnikání (SP), nyní chtějí oslovit zástupce obcí a mikroregionů – informovat o
možnostech SP pro rozvoj obce a regionu a o jejich možné podpoře.

7. Příští setkání proběhne v úterý 3. 9. 2013 od 15:30 - místo bude upřesněno.

Příloha: aktualizovaný Jednací řád Koordinační - řídící skupiny KPSS

Zapsala: Bc. Iva Lesová

