I. pracovní skupina – osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2014
Datum: 03. 02. 2014
Místo setkání: Sociálně – psychiatrické centrum Fénix, o.p.s.
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Koordinátorka KPSS Kyjovska přivítala dvě nové členky I. PS z Centra sociálních služeb
Kyjov, p.o. města Kyjova (SAS pro rodiny s dětmi) – Kristýna Solusová, DiS a Kamila
Paulíková.
2. Aktuální informace od koordinátorky KPSS a členů pracovní skupiny


Informace z JmK - od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015 bude probíhat realizace projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JmK III.“ – AKTIVITY:


od dubna 2014 – tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji 2015-2017



okresní multidisciplinární týmy (zástupci KY – HO – VE ve složení vedoucí
OSŠ, koordinátor KPSS, člen Koordinační skupiny) – týmy se budou podílet na
tvorbě minimální sítě služeb prevence (1. pol. roku 2014); v 2. pol. roku
2014 na tvorbě minimální sítě odborného sociálního poradenství; v roce
2015 budou řešeny služby sociální péče


koordinátorka informovala, že v současné době je v JmK 83 služeb
prevence s cca 414 úvazky, náklady cca 190 mil. ročně, což je
neufinancovatelné, takže bude nutné snížit kapacitu služeb přibližně
na polovinu, budou tedy zřejmě zrušena některá zařízení

 Benchmarking sociálních služeb (v červnu roku 2015 by měla být oficiálně
zpuštěna

webová

aplikace,

do

které

budou

zadávat

data

samotní

poskytovatelé sociálních služeb; od roku 2016 se na základě zadaných dat
budou rozdělovat dotace – data by měla být přístupna všem ORP)
 informační aktivity (konference, veletrh sociálních služeb, informační
brožury,…)
 podpora zvyšování kvality sociálních služeb (bude probíhat kontrola
inspekčními týmy a také metodické konzultace) – výstupy šetření budou

zahrnuty do celkového systému hodnocení sociálních služeb v rámci dotačního
řízení – šetření budou prováděna ve třech tříměsíčních etapách (březen,
duben, květen 2014; září, říjen, listopad 2014; březen, duben, květen 2015),
náhradní termíny nebudou udělovány; začátkem února 2014 budou sociální
služby vybrané do 1. kontrolní etapy obdrží dopis s podrobnými informacemi a
pozvánkou na metodické setkání



Dotace na sociální služby


JmK – celkem bude rozděleno 53 mil. Kč, finální částky pro konkrétní
organizace budou známy po dubnovém zasedání Zastupitelstva JmK



MPSV – výsledky dotačního řízení jsou již vyvěšeny na webových
stránkách MPSV



KPSS Kyjovska


Zastupitelstvo města Kyjova schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku na rok 2014 (ke stažení na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz)



předběžný harmonogram KPSS na rok 2014


Březen

–

materiál

pro

RM

Kyjova

–

míra

naplnění

priorit

2.

komunitního plánu, aktuální informace z KPSS Kyjovska, plánované
aktivity a zpráva o ukončení projektu „Rozvoj sociálních služeb na
Kyjovsku, II.etapa“


Leden – březen - příprava na konferenci pro starosti a představitele
obcí Kyjovska



Březen – monitoring Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na období
09/2013 – 02/2014



Duben – setkání koordinátorů a zástupců ORP Kyjov, Hodonín a Veselí
nad

Moravou

(koordinátoři

KPSS,

vedoucí

soc.

odborů,

starostové/místostarostové, radní)


Duben – červen – příprava a předání podkladů do AP RSS v JmK na rok
2015



22. dubna – konference pro starosty a zástupce obcí Kyjovska



Září - monitoring Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na období
02/2014 – 08/2014



Říjen – listopad – tvorba AP RSS na Kyjovsku na rok 2015



Listopad – prosinec – zahájení tvorby SPRSS na Kyjovsku na další
období



Prosinec – schválení AP RSS na Kyjovsku na rok 2015 v RM a ZM
Kyjova



dotační program JmK – dotace na podporu pro-rodinné politiky – rodinná
politika na úrovni obcí – lze čerpat také na aktivity konané při příležitosti 20.
výročí mezinárodního roku rodin – je nutné podat žádost do konce února 2014 –

koordinátorka

zjistila

zájem

organizací

poskytujících

služby

pro

rodiny

–

předběžně byla domluvena spolupráce a termín setkání k tvorbě žádosti


protidrogová politika – v červnu 2014 se bude konat konference na toto téma,
bude pořádána pro laickou i odbornou veřejnost, koordinátorka požádala organizace
o pomoc a zapojení se do organizace konference, společné setkání se uskuteční
na začátku března 2014



sociální bydlení pro rodiny v tísni – vedení města Kyjova pověřilo Odbor rozvoje
města Kyjova, aby prověřilo vhodnost objektu pro vybudování takového typu
bydlení.



projednání možného průběhu konference pro starosty a další zástupce obcí
Kyjovska (viz Systémová priorita A – Podpora a rozvoj sociálních a navazujících
služeb v rámci procesu KPSS s důrazem na spolupráci a financování)


hlavním cílem konference – zapojit zadavatele obcí Kyjovska do financování
sociálních služeb na Kyjovsku, motivovat je a informovat o aktuální situaci
v oblasti sociálních služeb.



navrhovaný průběh konference:


Termín: úterý 22. dubna 2014



Místo konání: Dům kultury Kyjov



Čas: bude upřesněn



Návrh programu:


seznámení starostů a dalších zástupců obcí Kyjovska s aktuální
situací v sociálních službách (legislativa, role obcí a krajů, další
rozvoj soc. služeb v návaznosti na strategii JmK, možné negativní
důsledky pro občany obcí, které se nebudou ochotny podílet na
zajištění služeb…), role KPSS v celé problematice



odkaz na údaje získané od obcí Kyjovska za rok 2013 (proběhlo
nové dotazníkové šetření zaměřené na financování sociálních
služeb)



prezentace dat vybranými poskytovateli sociálních služeb – počty
uživatelů z jednotlivých obcí apod.



příklady dobré praxe – budou vybrány jen některé organizace

3. Vedoucí I. PS se dotázala na aktuality od členů PS:


J. Švábová – informovala o přednáškách Tomáše Böhma, přednášky jsou zdarma,
proběhly na K-centru i Wu-Weji – téma je prevence

4. Příští setkání se bude konat v pondělí 7. 4. 2014 od 15:00, místo bude upřesněno
(návrh: Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.).

Zapsala: Bc. Jana Novotná

