Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
6/2014
Datum: 07. 10. 2014
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
Setkání zahájila nová koordinátorka, Bc. Adéla Svobodová.
1.

Aktuální informace z KPSS Kyjovska
AP na rok 2015 byl zpracován, do jednání ZM půjde v průběhu měsíce listopadu. Bude
ještě jednou rozeslán všem zúčastněným.
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti sl. Mirky Janíkové je třeba, aby její pozici
vedoucí 1. pracovní skupiny zastával někdo jiný. Po dohodě s M. Janíkovou, PaedDr.
Slaninovou, Mgr. Řihánkem, MBA a Mgr. Lungovou byla jako nejvhodnější kandidát na tuto
funkci vybrána právě Mgr. Věra Lungová. Tato se svým jmenováním souhlasí. Jmenování
Mgr. Lungové bude na programu zasedání RM 13. 10. 2014.
ZM ze dne 15. 9. 2014 schválilo 20% finanční spoluúčast na Minimální síti služeb
sociální prevence, stejně jako ORP Hodonín a ORP Veselí nad Moravou.
Monitoring míry naplnění AP bude probíhat průběžně, a to ústní formou na pravidelných
setkáních pracovních skupin. Následně budou informace předávány dále koordinační - řídící
skupině. 1x ročně proběhne celkové vyhodnocení AP.
Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 –
časové rozvržení dle KPSS JmK. Členům KŘ-Sk byl nastíněn návrh harmonogramu: 3/2015
– 5/2015 příprava, sběr a analýza podkladů, následně zpracování dat, tvorba a příprava
plánu, finalizace. Přesný harmonogram bude ještě upřesněn v příštích setkáních.

2.

Informace z KPSS JmK
Stanovisko odboru sociálních věcí KrÚ JMK k podmínce spolufinancování pro služby
odborného sociálního poradenství - Odbor sociálních věcí sděluje, že toto kritérium bude
u služeb odborného sociálního poradenství uplatňováno až pro dotační řízení na rok 2016
v souvislosti s výstupy procesu optimalizace sítě služeb odborného sociálního poradenství
v JMK, který bude probíhat v průběhu letošního podzimu. V dotačním řízení pro rok 2015
tedy nebude u služeb odborného sociálního poradenství k nesplnění tohoto kritéria
přihlíženo. Podmínky pro služby sociální péče budou řešeny na jaře příštího roku.
Další setkání koordinátorů KPSS JmK proběhne 30. 11. 2014.
Pravidla pro dotační řízení v roce 2015 byla schválena na 13. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje dne 18. 09. 2014 usnesením č. 1367/14/Z 13. podrobné informace
na portále JmK.

3.

Informace od členů KŘ-Sk KPSS
Fénix, o.p.s. – den otevřených dveří 25. 11. 2014.
MUDr. Kliment rovněž informoval o změnách v poskytování psychiatrické péče,
„psychiatrická reforma“. Nově se omezuje počet lůžek v PL, pacienti by měli přecházet
do ambulantních služeb. Těch je ovšem nedostatek. Reforma je prováděna dle
„anglického modelu.“
O. s. Krok – od 1. 8. 2014 funguje Dobrovolnické centrum. Nyní probíhá vyhledávání a
školení pracovníků, oslovování neziskových organizaci a začíná také vyhledávání
dobrovolníků.
Domov Horizont, p. o. – od 1. 1. 2015 bude fungovat Chráněné bydlení v 5 – 6 bytech,
pro 16 uživatelů. Stejným datem se rozšiřuje i cílová skupina o ženy. Je možné podávat
žádosti o přijetí, kontaktní osobou je Bc. Eva Pospíšilová.

Zapsala: Bc. Adéla Svobodová
Termín dalšího setkání: 2. 12. 2014, 15.30 hod.

