Realizační Koordinační – řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2012
Datum: 21. 5. 2012
Místo setkání: Kancelář koordinátorky KPSS
Přítomni: dle prezenční listiny
Proběhla

příprava

témat

na

setkání

Koordinační

–

řídící

skupiny

(22.5.2012). Na setkání budou řešena tato témata:
1. Monitoring priorit a opatření Akčního plánu za období září 2011 – březen
2012

–

stručné

shrnutí

opatření,

která

nebyla

zrealizována

a

budou

znovuotevřena v rámci dalšího plánovacího období.

2. Homedica Hodonín – zahrnout do Komunitního plánu Kyjovska? Ze setkání II.
PS vyplynulo, že není třeba dalšího poskytovatele sociálních služeb.

3. Domácí hospic David (Charita Kyjov) – řeší nedostatek financí na provoz.

4. Dotaz

na

ředitele Charity Kyjov,

Ing.

Měchuru,

ohledně možností

zřídit

Dobrovolnické centrum. Charita se měla vyjádřit do 30. 4. 2012.

5. Info

ohledně

plánovaného

zpracování

analýz

potřeb.

Zajišťuje

firma

Sociotrendy, pracovní verze dotazníků pro veřejnost a poskytovatele nyní
k připomínkování v rámci pracovních skupin, poté budou zaslány p. Loučkové,
poupravené pak zaslány i členům Koordinační – řídící skupiny. Dne 18. 6. 2012
přijede p. Loučková prezentovat finální verzi dotazníků.

6. Informace z Jihomoravského kraje – od června 2012 bude probíhat projekt
JmK Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území
Jmk. Zakázku vyhrála firma AUGUR – postupně budou kontaktovat poskytovatele
a zadavatele a dotazovat se mimo jiné na financování sociálních služeb. Sběr dat
budou provádět pouze členové expertní

skupiny – koordinátorka rozešle

poskytovatelům jména. Analýza by měla být hotová během července 2013.

7. Dorea (dříve Eliada) – raná péče, chtějí rozšířit svou službu na Kyjovsko.

8. V září 2012 proběhne dvoudenní výjezdní vzdělávací akce pro Koordinační –
řídící skupinu.

Témata:

financování

sociálních

služeb, projektové

řízení,

standardy kvality, atd. Na jaře 2013 další vzdělávání pro KS – ŘS („měkké
dovednosti“). Je třeba dojednat termín a místo (návrh – lektorka Lenka
Tichavská, termín – říjen 2012).

9. Je třeba přenastavit podmínky rozdělování dotací z rozpočtu města Kyjova.

10.Info - Vznik soukromého Domova pro seniory – MUDr. Strýček.

11.Akční plán (AP) JmK na rok 2013 – do konce června by se do něj měly
zapracovat nově vznikající nebo rozšiřující se služby.
a. Je nutné dát do AP JmK na rok 2013 už i vznikající soc.-psych. centrum (i
se souhlasem RM města Kyjova o spoluúčasti na uhrazení nákladů na
provoz – u ambulantních služeb jde o 15% celkových nákladů. Tím, že
bude služba poskytována i pro ORP Hodonín a Veselí nad Moravou,
proběhne jednání o spolufinancování, a tedy každé ORP by financovalo
5%).
b. Dále znovu uvést záměry Centra služeb pro seniory Kyjov.
c. Záměr Dorea – raná péče – rozšíření služby – poskytují pro 1 rodinu
v Kyjově a 1 rodinu ve Vracově – žádat z rozpočtu města v dotačním
řízení.
d. P.o. JmK – nebude nutná spoluúčast na financování města.
e. Záměry do RM – je tedy nutné, aby je všichni zaslali do max 11.6.2012.
f.

v KPSS – do konce června je nutné dodat za celé Kyjovsko informace do
AP JmK na rok 2013 o potřebách specifických cílových skupin (například
odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením apod.), které by mohly
být řešeny neregionálně.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová

