III. pracovní skupina – senioři a osoby se zdravotním postižením
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2014
Datum: 10. 4. 2014
Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Kyjov
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 Kč.
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 sociální 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 byly financovány z ESF). V r. 2014 schváleno na provoz
služeb sociální prevence 298 000,- 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 osoba za zařízení.)

•

Záměry do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb JmK na r. 2015

Rozvoj bude podporován pouze u vybraných sociálních služeb (viz příloha zápisu).
Nadále trvá požadavek JmK na spoluúčast obce ve výši 10-20% nákladů (dle typu služby).
Rozvojové záměry je potřeba dodat na JmK nejpozději do 30.06.2014.
2. Novinky od členů III. PS a zhodnocení míry naplnění priorit a opatření Akčního plánu
za období 9/2013 – 2/2014
MUDr. Kliment, Mgr. Galanová – Sociálně-psychiatrické centrum Fénix, o.p.s. Kyjov:
Informování o novinkách (plánované dny otevřených dveří, dvě výstavy, probíhající výstava na
Bukovanském mlýně).
Stále přetrvávají potíže se zdravotními pojišťovnami.
Kapacita denního stacionáře (DS) je naplněna, osvědčila se doprava klientů do DS. V plánu je dále
rozšíření DS o aktivizační dílnu.
Do budoucna jsou v plánu projekty na chráněné bydlení a chráněné dílny (dle situace v JmK).
Od podzimu v rámci centra funguje centrum vzdělávání a dále centrum prevence.
Mgr. Komínková – Domov Horizont, p.o.:
Od 01.04.2014 má Domov Horizont (DH) nového ředitele – Mgr. Jan Hanáček.
Od dubna jsou pronajaty další dva byty pro klienty DH. V současné době má Domov pronajat tedy
celkem 4 byty, které prozatím patří pod službu domov pro osoby se zdravotním postižením.
Momentálně probíhá příprava na registraci chráněného bydlení, které by mělo zahájit svou činnost
od 01.01.2015.
Otázka zřízení a registrace sociálně terapeutických dílen bude řešena v průběhu roku 2014.
Tj. zda bude DH sociálně terapeutické dílny zřizovat, eventuálně kde (mimo areál DH) a od kdy.
Zřízení sociálně terapeutických dílen bude řešeno také v souvislosti s registrací nové služby
chráněné bydlení.
Pozvánka na Letní den v DH – neděle 25.05.2014 od 10:00.
Informování o volné pracovní pozici v DH – vedoucí Domova C v DH. Více o této pozici na
www.horizontkyjov.cz.
p. Choura:
V jarním období je zvýšená poptávka po terénní odlehčovací službě (vycházky apod.). Momentálně
nejvíce vykrývají se službou Slavkovsko.
pí. Budíková:
Předány poznatky z centra služeb pro seniory, p.o. Kyjov. Probíhá zabydlování nových klientů. Je
patrný nárůst početnosti.

Monitoring opatření 4.3:
Aktivita/ projekt: Rozšíření svépomocných skupin o další cílové skupiny. Splněno, v současné době
funguje celkem 6 svépomocných skupin a dvě vzdělávací skupiny. (Sociálně-psychiatrické centrum
Fénix, o.p.s)
Aktivita/ projekt: Poskytování základního poradenství a přednášková činnost pro osoby pečující o
postižené demencí. Úkol: Poskytování základního poradenství – průběžně plněno. Úkol: Uspořádání
přednášek pro pečující osoby – plánováno na podzim 2014 v rámci „Pomerančového týdne“.
(p. Choura)
3. Příští setkání: Dle potřeby, předběžný termín - čtvrtek 05.06.2014, 15:30, MěÚ Kyjov
Zapsala: Mgr. Věra Lungová, Mgr. Klára Komínková
Příloha: Dopis z JmK k rozvojovým záměrům sociálních služeb na rok 2015

