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Koordinační - řídící skupina 

               ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

                 

6/2015 

                   Datum: 1. 12. 2015 

  

Místo setkání: zasedací místnost města Kyjova 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Informace z KPSS JmK 

 od ledna do června 2016 bude Jihomoravský kraj vytvářet nová pravidla pro 

přerozdělování dotací (stávající Pravidla řízení o přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb se ukázala jako 

nevyhovující) – případné návrhy a připomínky ve vztahu k „Pravidlům“ mohou 

poskytovatelé zasílat již nyní koordinátorce KPSS Kyjovska; rozvojové strategie budou 

utvářeny ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností – „okresní multidisciplinární 

týmy“ (aby nabídka sociálních služeb odpovídala skutečným potřebám v území) 

 MPSV stále nedokončilo metodiku pro síťování sociálních služeb v ČR (její účinnost 

se předpokládá od 1. 1. 2017); doposud není sestavena síť celorepublikově působících 

služeb (na Kyjovsku se týká např. Terapeutické komunity a Programu následné péče 

o.s. Krok) 

 poskytovatelé sociálních služeb v JmK: 

o do 10. 2. 2016 vyplnit pro JmK výkaz v KISSOSu za rok 2015!!! 

o do konce května 2016 mít stanoveny rozpočty služeb pro rok 2017 (aby 

JmK mohl včas zaslat žádost o dotaci na MPSV) 

 od ½ dubna do konce května 2016 – tvorba „základní sítě sociálních služeb v JmK pro 

rok 2017“ (JmK plánuje konzultace s poskytovateli) 

 v r. 2016 budou v rámci JmK utvořeny nové okresní multidisciplinární týmy (ve složení 

koordinátor KPSS + zástupci JmK) – za účelem stanovení kvalitativních ukazatelů 

jednotlivých typů sociálních služeb („karty sociálních služeb“ – jednotná podoba 

sociálních služeb v JmK) – bude doplněno rámcovým harmonogramem činností JmK 

leden 

příprava výkazu pro služby za uzavřený rok 2015, tvorba Karet sociálních 

služeb, setkání K 21 ORP, okresní týmy (6x) – témata: síť služeb, priority 

rozvoje 2017 

únor 

termín pro služby k odevzdání výkazů za rok 2015 (počátek měsíce), 

analýzy, návrh priorit pro rok 2017, předání návrhu priorit od okresních 

týmů/ORP, setkání Komise pro síťování, úprava SPRSS, tvorba Karet 

sociálních služeb 

březen 

schválení priorit pro rok 2017 v RJMK (začátek března), setkání se 

službami k narovnání sítě, okresní týmy – síť pro rok 2017 (nutné mít 

informace ke spolufinancování a výpočtu nákladovosti pro rok 2017); 

finální podoba Karet sociálních služeb (před připomínkováním) 

duben 

odevzdání záměrů do AP (začátek dubna) + žádostí o vstup do sítě 2017. 

Tvorba AP + Základní sítě pro rok 2017, setkání K 21 ORP; představení a 

připomínkování Karet sociálních služeb + úpravy 

květen 
tvorba AP + Základní sítě pro rok 2017, setkání Komise pro síťování, 

výpisy usnesení z ORP (schválení Radou obce), předložení AP 2017 do 
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RJMK 

červen 
předložení AP do ZJMK, po schválení předání na MPSV; příprava 

individuálního projektu 

 

 

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 (SPRSS)  

 do 20. 11. 2015 byl SPRSS dán k připomínkování osobám zainteresovaným v KPSS 

Kyjovska; dosavadní změny provedené v návrhu SPRSS – vypuštěny informace o 

tvorbě akčních plánů rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku (na r. 2016 a 2017), 

doplněna informace o přijímání změn v SPRSS (Implementační plán)  

 vzhledem k podrobnému rozpracování priorit a opatření SPRSS nebudou 

zpracovávány akční plány pro následující dva roky (nemá smysl také vzhledem ke 

krátké účinnosti SPRSS – nelze počítat s významnými změnami priorit). S tím souvisí 

i nutná změna implementačního řádu KPSS. Jeho návrh bude připraven na další setkání 

skupiny.    

 finální návrh byl dán k připomínkování veřejnosti (od 18. do 29. 11.) – na webu města 

Kyjova a KPSS Kyjovska; v tištěné podobě v Informačním centru města Kyjova, vydána 

tisková zpráva  

1. 12. 2015 proběhlo vypořádání připomínek v rámci setkání Koordinační – řídící skupiny KPSS 

Kyjovska, poté dojde ke schválení Radou města Kyjova (7. 12.) a Zastupitelstvem města 

Kyjova (21. 12.) Vypořádání připomínek je přílohou zápisu, následně bude uveřejněno i na 

webu Města Kyjov.  

3. Aktuální informace z KPSS Kyjovska 

 jsou schváleny dotační programy města Kyjova – pro oblast sociálních služeb bude 

prostředníkem mezi poskytovateli a městem Kyjovem Bc. Adéla Svobodová, DiS. 

 poskytovatelé budou obesláni koordinátorkou s informacemi o dotačním řízení v roce 

2016 

 zvýšení objemu financí na protidrogovou prevenci pro r. 2016 – rozšíření preventivních 

aktivit také do spádových obcí ORP Kyjov 

4. Informace od členů KŘ-Sk KPSS 

Ing. Měchura – zvolený systém financování Charitní pečovatelské služby je jasně definovaný, 

avšak vznesl dotaz na plnou spoluúčast všech spádových obcí. Na to reagoval Mgr. Řihánek, 

MBA s tím, že doposud se neobjevila žádná negativní reakce na systém spolufinancování ze 

strany obcí.  

Mgr. Čamlíková – Dobrovolnické centrum u příležitosti Dne dobrovolníků (5. 12. 2015) pořádá 

akci Den dobrých skutků. Pozvánka bude rozeslána emailem.  

Ing. Letocha – Centrum sociálních služeb pro seniory má přes 200 žadatelů o umístění, 

odlehčovací služby jsou kapacitně naplněny až do dubna 2016, sociální pracovnice L. Polcrová, 

DiS., odešla na mateřskou dovolenou, a zastupuje ji I. Žižlavská, centrum opětovně získalo 
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certifikát „Certifikát standardizace nutriční péče“ a nově získalo i Certifikát Vážka Českou 

alzheimerovskou společností.  

Mgr. Komínková – dokončuje se rekonstrukce Domova D, Domov Horizont, p.o. stále čeká na 

vyjádření JmK k transformačního plánu zařízení.  

Mgr. Brančíková – proběhla rekonstrukce Střediska osobní hygieny, slavnostní otevření bude 

ve středu 16. 12. 2015 v 11 hod. Dne 27. 11. 2015 proběhla i případová konference 

k nepříznivé životní situaci jedné z matek využívající SAS CSS. Konference se účastnili 

odborníci z řad sociálních pracovníků OSOD, MěÚ Kyjov, SAS, psycholog, pedagogové atd.  

MUDr. Kliment – přijati pracovníci do denního stacionáře, aby bylo možné dodržet časovou 

dostupnost sociální služby pro uživatele, adiktologická poradna má zvýšený počet klientů, 

to samé hlásí i ambulance psychiatra, vznikl „Klub přátel duševně nemocných“, funguje dovoz 

klientů do služby  

 

Zapsala: Adéla Svobodová 

Termín dalšího setkání: 2. 2. 2016, 15.30 hod.  

 

Příloha: Vypořádání připomínek SPRSS do r. 2017 


