Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
5/2014
Datum: 06. 05. 2014
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny

1. Informace k Dobrovolnickému centru o.s. Krok
- rozvoj dobrovolnictví, zejména dobrovolnictví v sociálních a návazných službách,
je dlouhodobě jednou z priorit komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku
(systémová priorita D Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku
2015).
- mnoho organizací s dobrovolníky nespolupracuje z toho důvodu, že by to znamenalo větší
administrativní a časovou zátěž (získávání, výběr, příprava, výcvik a řízení dobrovolníků,
vyřízení pojištění, apod.). Všechny tyto činnosti by mělo zajistit právě dobrovolnické centrum
(„vysílající organizace“ dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě).
- Mgr. H. Čamlíková seznámila přítomné s projektem „Komunita komunitě“, jehož cílem
je založení dobrovolnického centra (více viz příloha 1).

2. Aktuální informace z KPSS JmK
Záměry do AP RSS JmK pro rok 2015 – Domov Horizont, p.o. má v záměru poskytovat
od 1. 1. 2015 službu chráněné bydlení (16 lůžek v rámci 6 bytů mimo areál Domova Horizont,
p.o.). Je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku
2015 a také s transformační strategií Domova Horizont, p.o. (26. 5. 2014 do RM). Koordinační
– řídící skupina byla se záměrem seznámena a schválila zařazení tohoto záměru do Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb JmK pro rok 2015. Více viz příloha 2.

Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji
-

jeden z podkladů k diskuzím v rámci „síťování“ sociálních služeb

-

komparativní náhled na relativní potřebnost služeb prevence podložená tvrdými daty
(srovnání konkrétních parametrů – indikátorů, které nějak souvisí s uspokojováním potřeb
konkrétních cílových skupin v rámci území - SO ORP, okres)

3. Projednání finanční podpory služeb sociální prevence působících v rámci SO ORP Kyjov
s celokrajskou/celorepublikovou působností (zařazené do sítě sociálních služeb v rámci
Komunitního plánu Kyjovska)

Raná péče

-

Poradna rané péče DOREA (Slezská diakonie) – Brno – dojíždí k 1 rodině v Kyjově
a 1 z Vracova
Středisko rané péče SPRP Brno – dojíždí ke 3 rodinám (Svatobořice-Mistřín,
Milotice a Bzenec)
Raná péče pro Moravu a Slezsko o.p.s. (Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.),
Olomouc – dojíždí k 1 rodině ve Bzenci
DOTYK II - raná péče - Brno – v současné době žádný klient z Kyjovska
DOTYK II - sociální rehabilitace – Brno – dojíždí ke 2 klientům z Kyjova

-

Program následné péče Krok (o.s. KROK)

-

Terapeutická komunita Krok

-

Sociální
rehabilitace
Služby
následné péče
Terapeutické
komunity

Služby působící v našem regionu (občané Kyjovska prokazatelně těchto služeb využívají), zařazené
do tzv. základní sítě sociálních služeb v rámci komunitního plánu, by měly být zvýhodněny v
dotačních řízeních měst a obcí Kyjovska oproti ostatním (deklarována jejich potřebnost a kvalita).
V současné době, kdy probíhá v Jihomoravském kraji tzv. optimalizace sítě sociálních služeb,
vzniká obcím povinnost spolupodílet se na poskytování služeb sociální prevence ve výši 20% z
celkových nákladů služby. U nadregionálních služeb (celokrajská/celorepubliková působnost) je
požadován příslib spolufinancování ve výši 20% z nákladů na aktuálního klienta/klienty z dané
obce.
Dotyk II – v dubnu 2014 si organizace Dotyk II zažádala o příspěvek na poskytování sociální
služby sociální rehabilitace na rok 2014 (aktuálně 2 klienti z Kyjova) – Sociální komise Rady města
Kyjova nedoporučila příspěvek poskytnout z důvodu nedostatku informací o službě/klientech a také
v souvislosti s optimalizací služeb prevence (nedostatek finančních prostředků, vysoké náklady na
klienta, otázka, zda nelze využít místních návazných služeb – denní stacionáře). Náklady na
jednoho klienta v sociální rehabilitaci Dotyk II ročně činí cca 51 100,- Kč (dotace z MPSV a JmK
pokryjí tyto náklady z 65%). Pokud bude mít i nadále město Kyjov zájem o působení této služby v
Kyjově, bude od něj kraj vyžadovat závazek 20% z nákladů na tyto klienty (20 440,- Kč).
Koordinační – řídící skupina se nevyjádřila k potřebnosti výše uvedených služeb na Kyjovsku a
jejich další podpoře, konečné rozhodnutí bude ponecháno na Radě a Zastupitelstvu města Kyjova.

4. Projednání výstupů z konference pro zadavatele sociálních služeb a upřesnění dalšího
postupu (zapojení všech obcí Kyjovska do problematiky)
-

13. 5. se bude konat Porada starostů – starostové, kteří se nezúčastnili konference, budou
před poradou písemně informováni o výstupech konference a plánovaném záměru

(spolufinancování služeb prevence v rámci kyjovského regionu) - zajistí koordinátorka
KPSS

5. Příští setkání: předběžně út. 3. 6. 2014 od 15:30
Zapsala: Mgr. Věra Lungová

Přílohy:
1. Projekt Komunita komunitě
2. Záměr Domova Horizont, p.o. do AP RSS JmK pro rok 2015

