Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
2/2016
Datum: 1. 3. 2016
Místo setkání: jednací místnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Kyjov
Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Aktuální informace z KPSS JmK


Financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v r. 2016 – vývoj situace v této
oblasti je popsán v dopisu Mgr. Marka Šlapala, náměstka hejtmana JmK, který obdrželi
všichni poskytovatelé sociálních služeb v JmK (počítá se druhými koly dotačních řízení
+ novým dotačním titulem zaměřeným na dofinancování nejohroženějších služeb).
Avšak i po rozdělení těchto zbylých finančních prostředků by obdržely nestátní
neziskové organizace ze státního a krajského rozpočtu cca o 11 mil. Kč méně než
v r. 2015.



Při tvorbě minimálních sítí pro rok 2017 doporučuje Jihomoravský kraj dobře zvážit
potřebnost nových/rozšiřujících se služeb. Nepředpokládá se navýšení finančních
prostředků do sociálních služeb, v případě rozvoje budou kráceny všechny stávající
služby.
Toto omezení dle MUDr. Klimenta znemožní rozvoj potřebných následných služeb
pro psychiatricky nemocné pacienty, se kterými počítá reforma psychiatrické péče (není
koordinovaná spolupráce ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních
věcí).



Proběhlo setkání multidisciplinárního týmu okresu Hodonín – řešena potřebnost vzniku
nových služeb v rámci Kyjovska, Hodonínska a Veselska.
Proběhla diskuze k systému práce multidisciplinárních týmů, kdy nejsou členové
komunitního plánování informováni o konkrétních výstupech, než jsou předány na JmK,
a tudíž nemají možnost se k nim vyjádřit.
Dle koordinátorky KPSS vyplývají rozvojové záměry za Kyjovsko ze SWOT analýz
zpracovaných v r. 2015.



Do konce dubna 2016 by měla být k dispozici aktualizovaná verze Pravidel řízení
o přiznání finanční podpory JmK pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb.

2.

Aktuální informace z KPSS Kyjovska


Spolufinancování sociálních služeb na Kyjovsku – starostové obcí Kyjovska obdrželi
konkrétní částky, kterými by měli přispět (do rozpočtu města Kyjova) na provoz
regionálně působících sociálních služeb na Kyjovsku v r. 2016 a částky, kterými by měli
přispět poskytovatelům pečovatelských služeb působících na jejich území. Do „systému
spolufinancování“ je zapojeno všech 42 obcí Kyjovska.
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Dotace z rozpočtu města Kyjova pro sociální služby v r. 2016 – v případě, že bude
svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kyjova již v květnu, mohlo by dojít
k výplatě dotací začátkem června. Do budoucna bude snahou uspíšit proces schválení
a vyhlášení dotačního programu pro sociální služby + sběr žádostí (do konce roku)
s tím, že by poskytovatelé obdrželi finanční prostředky již začátkem roku. Vše
za předpokladu znalosti celkové požadované částky na provoz sociálních služeb
pro následující rok již v polovině roku předcházejícího (poskytovatelé by museli dodat
koordinátorce KPSS návrhy rozpočtů služeb na příští rok cca v květnu/červnu).
Konkrétní částky se ale odvíjejí od Pravidel řízení o přiznání finanční podpory JmK
pro daný rok v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, proto je nutno počkat
na konkrétní kroky kraje.



Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Hodonín - od 1. 2. 2016
ukončen provoz služby „odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním
postižením“. V současné době jsou na Kyjovsku dvě sociální poradny – občanského
sdružení Krok a Charity Kyjov.

3.

Informace od členů Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska


Ing. Měchura, Mgr. Řihánek – informace o předvelikonoční potravinové sbírce,
proběhne od pá. 11. 3. do so. 26. 3. 2016 v Kyjově a ve Bzenci (Jednota - COOP)
na základě spolupráce Charity Kyjov, Jednoty, spotřebního družstva - COOP a města
Kyjova. MěÚ Kyjov - spolupráce s obcemi II. typu (Bzenec, Ždánice) s cílem vytipovat
nejpotřebnější osoby.



Ing. Letocha – pozvánka na Den otevřených dveří Centra služeb pro seniory Kyjov,
p.o. – st. 20. 4. 2016 (u příležitosti 55. výročí otevření domova).



MUDr. Kliment – pozvánka na Den otevřených dveří Sociálně-psychiatrického centra –
Fénix, o.p.s. – so. 12. 8. 2016 od 13:00. Informace o významné návštěvě soc.psych.centra - Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, ředitel Národního ústavu
duševního zdraví. Dále proběhla diskuse o absenci ambulantního/pobytového zařízení
následné péče pro psychiatricky nemocné pacienty v regionu (viz reforma psychiatrické
péče). Problémy s umisťováním psychiatricky nemocných seniorů.

4.

Přítomní

členové

Koordinační

–

řídící

skupiny

KPSS

Kyjovska

schválili

aktualizovanou podobu Implementačního plánu Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017.
5.

Termín příštího setkání: út. 12. 4. 2016, 15.30 hod.

Zapsala: Mgr. Věra Lungová
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