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Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

1/2016 

                   Datum: 2. 2. 2016 

  

Místo setkání: zasedací místnost města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Informace z KPSS JmK 

 Náměstek KrÚ JmK Mgr. Šlapal, vystoupil na setkání koordinátorů 21 ORP, přislíbil účast 

na jednání koordinátorů se starosty spádových obcí při jednání o spolufinancování 

sociálních služeb, prozatím přislíbil, že procentní spoluúčast obcí by se neměla 

navyšovat 

 dotace pro poskytovatele sociálních služeb byly schváleny 28. 1. 2016 

 v průběhu roku by měly být opět některé typy služeb zařazeny do IP ESF, a finance, 

které by se tímto nevyčerpaly, budou opět přerozděleny mezi všechny poskytovatele 

 dochází k přenastavení termínů pro podávání žádostí o vstup do minimální sítě 

sociálních služeb a pro zařazení do AP JmK, tyto musí být doručeny krajské 

koordinátorce do konce měsíce května; o dalším postupu budou poskytovatelé 

informováni koordinátorkou KPSS Kyjovska  

 1. 2. 2016 proběhlo první setkání multidisciplinárního týmu okr. Hodonín: debata nad 

vznikem nových služeb (sociálně terapeutické dílny, azylové domy, sociální rehabilitace, 

denní stacionář), do 24. 2. 2016 zaslat na KrÚ priority za celý okres, 10. 3. budou 

schváleny pravidla pro sestavování Minimální sítě sociálních služeb, na základě nich se 

budou sestavovány okresní sítě v okresních týmech 

 JmK bude pořádat seminář pro poskytovatele sociálních služeb, hlavním cílem bude 

podpora při podávání žádostí o vstup do sítě 

2. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

 dotační programy pro podporu Minimální sítě sociálních služeb a podporu Návazných 

služeb schválila Rada města Kyjova dne 11. ledna 2016, žádosti lze podávat od 15. 2. 

2016 do 3. 3. 2016, v případě dotazů kontaktovat koordinátorku KPSS  

 Informace pro poskytovatele sociálních služeb o možnostech žádat finanční podporu 

z rozpočtu města Kyjova budou rozeslány po zasedání Rady města Kyjova 8. 2. 2016 

 Proběhly změny v Implementačním plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na Kyjovsku – Akční plány budou nahrazeny každoročně aktualizovanými 

Minimálními sítěmi sociálních služeb, změny viz příloha. Nový Implementační plán bude 

schválen na příštím setkání KŘ-Sk.  

3. Informace od členů KŘ-Sk KPSS 

 na dotačním portále JmK jsou uveřejněny přiznané dotace pro poskytovatele sociálních 

služeb pro letošní rok. VÝŠE DOTACÍ ODPOVÍDAJÍ ZHRUBA 40% - 65% 
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Z POŽADOVANÝCH (REÁLNÝCH) ČÁSTEK!!! NĚKTERÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU TÍMTO 

OHROŽENY VE SVÉM FUNGOVÁNÍ! Bude řešeno s JmK.  

 MUDr. Kliment – plně funkční Centrum psychického zdraví (4 ambulance), v plánu je i 

uspořádání turnaje pro osoby s duševním onemocněním (jarní měsíce), Den otevřených 

dveří (předběžně 12. 8. 2016) 

 B. Chovancová – nově bude fungovat Městská policie ve Ždánicích, a to od 1. března 

2016 

 Mgr. Brančíková – středisko osobní hygieny je již v plném provozu 

 Ing. Měchura  

 JmK při dotačním řízení dle § 101a zřejmě nebral v potaz ani metodiku ani 

komentáře v žádostech; Charita má 3 služby podfinancovány takovým 

způsobem, že je po celý rok neudrží (OP – 32,6%, K-centrum – 48,2% a NZDM 

– 61,6% z reálných rozpočtů) 

 informace o úspěchu „potravinové sbírky“ kterou realizovala Charita 

Kyjov ve spolupráci s JEDNOTOU spotřebním družstvem v Hodoníně a městem 

Kyjov od 16. do 31. prosince 2015. Z této potravinové pomoci byly podpořeny 

desítky občanů v tíživé životní situaci. Vzhledem k úspěšnosti akce i pozitivnímu 

ohlasu lze předpokládat její opakování do budoucna. 

 Mgr. Čamlíková – funguje terapeutická práce s rodinami v rámci poradenství, sdružení 

se rovněž zapojuje do nových projektů EU z oblasti ekologie, v plánu je rovněž účast 

sdružení v projektu RVKPP1 v oblasti výzkumu a prevence patologického hráčství 

(výsledky výzkumu budou implementovány do programů prevence v ORP Kyjov) 

 Mgr. Komínková – nově otevřen Domov D po rekonstrukci, pokračují práce na plánech 

transformace Domova Horizont a plánech rozvoje zařízení 

 

Zapsala: Adéla Svobodová 

Termín dalšího setkání: 1. 3. 2016, 15.30 hod.  

 

Příloha: Návrh změn Implementačního plánu 

                                                 
1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 


