Realizační skupina KPSS
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
7/2017
Datum: 28. 6. 2017
Přítomni: Bc. Barbora Horehleďová, Mgr. Klára Komínková, Bc. Jana Novotná, Margita
Procházková, BA, Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA
Projednáno:
1. Informace od vedoucího OSV z JmK


na stránkách JmK bude v blízké době vyvěšen schválený Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020, Akční plán rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 (AP JmK) a Pravidla řízení o
stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb



částky uvedené v AP JmK jsou garantované a organizace s nimi mohou počítat



změna názvosloví – optimální náklady a reálné náklady – viz nový AP JmK



znovu otevřena otázka budovy internátu zdravotní školy – pravděpodobně ji JmK
prodá městu Kyjov – záměrem je mimo jiné vybudovat chráněné bydlení a
terapeutické dílny pro duševně a mentálně postižené osoby



byty v ulici Riegrova již měly být ve výstavbě, ale neděje se tak, vedoucí OSV zjistí,
jaký je aktuální stav



azylový dům – od 2019 by mohl přejít pod IP, zatím není jisté jeho zrušení, do
konce roku 2017 bude fungovat, od 2018 – rozhodne se v září; v plánu je navýšení
úvazku, ale rozšíření není podporováno krajem, takže by město muselo jeho
financování garantovat



je plánováno setkání zástupců ORP KY – HO – VE k financování soc. služeb

2. Bc. B. Horehleďová zpracuje Minimální síť sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018 –
organizace by měly do 30. 6. 2017 poslat své rozpočty
3. Priority a opatření za jednotlivé oblasti podpory a péče


I. OP - členové mají poslat doplnění do 10. 7. 2017; Priorita 3 – již nepůjde o
koncepci, ale o Zajištění bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel – vedoucí I.PS
se sejde s vedoucím OSV a prioritu doplní



II. OP – v Prioritě 2, Opatření 2.2 bylo doplněno vysvětlení, co je indukční smyčka



III. OP – členové mají poslat do pondělí 3. 7. 2017 návrh opatření, následně bude
probráno na pracovní skupině a v realizační skupině

4. Jednací řád pracovních skupin (nově Jednací řád pracovních skupin komunitního
plánování sociálních služeb Kyjovska a Realizační skupiny komunitního plánování sociálních
služeb Kyjovska) – nový jednací řád finalizuje a rozešle členům realizační skupiny
Bc. J. Novotná
Jednací řád by měl být schválen Sociální a zdravotní komisí Rady města Kyjova na jejím
příštím setkání (11. 7. 2017).
5. Termín příštího setkání realizační skupiny: středa 16. 8. 2017 od 15:30 hod.
Zapsala: Bc. Jana Novotná

