Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
1/2015
Datum: 10. 02. 2015
Místo setkání: zasedací místnost Rady města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Aktuální informace z KPSS Kyjovska
Harmonogram práce na SPRSS 2016-2017, AP na r. 2016
1. 3. – 31. 5. 2015 příprava, sběr a analýza podkladů SPRSS
1. 6. – 31. 8. 2015 zpracování návrhu SPRSS, návrhy do AP na r. 2016
15. 8. – 31. 8. 2015 finální návrh, i AP
1. 9. – 30. 9. 2015 připomínkovací řízení jak SPRSS, tak AP
1. 10. – 31. 10. 2015 vypořádání připomínek, zpracování finální verze
1. 11. – 21. 12. 2015 schválení SPRSS v RM a ZM
- musí být v souladu se SPRSS JmK!
Nabídnuta metodická podpora pro pracovníky soc. služeb v ORP Kyjov ze strany
koordinátorky KPSS.
Benchmarking – sledování počtů klientů z jednotlivých obcí – tabulka pro poskytovatele
zahrnující úkony dle vyhlášky č. 336/2013 Sb.
Koordinátorka KPSS prosí o dodržení termínů pro podávání návrhů do SPRSS.

2.

Informace z KPSS JmK
Optimalizace služeb odborného sociálního poradenství a služeb péče – JmK má zájem na
tom, aby se optimalizoval počet služeb OSP. Probíhají jednání na úrovni ORP, následně s
poskytovateli služeb. Je třeba garantovat 5% spoluúčast na financování ze strany ORP.
Jednání v této oblasti budou dokončeny v červnu 2015.
Výzva KrÚ JmK pro NNO na dotačním portále KrÚ.
3. etapa inspekcí z JmK – vyvěšeno na stránkách KrÚ JmK.

3.

Informace od členů KŘ-Sk KPSS

Vedoucí I. pracovní skupiny KPSS stručně seznámila přítomné s výstupy z jednání pracovní
skupiny:
-

Problematika nárůstu osob sociálně vyloučených/ohrožených sociálním vyloučením –

v regionu chybí služby jako např. azylový dům/noclehárna (alespoň pro období zimních
měsíců) či potravinová pomoc – okamžitá pomoc osobám v akutní krizi.
-

K-centrum Charity Kyjov eviduje nárůst agresivních/podnapilých klientů a klientů

s vážnými zdravotními komplikacemi. Potýkají se s neřešitelnými situacemi, kdy klienta nelze
z objektivních důvodů přijmout, ale ani odeslat do návazného zařízení, které v regionu chybí.
Klient pak zůstává „na ulici“. Dle vedoucí K-centra, J. Švábové, nemůžou suplovat služby
protialkoholní záchytné stanice či nízkoprahového denního centra.

Předběžné termíny setkání Koordinační – řídící skupiny:
Březen – 3. 3. 2015 v 15.30;
Duben – 7. 4. 2015 v 15.30 – zrušeno, proběhne setkání okresního multidisciplinárního týmu.
Květen – 5. 5. 2015 v 15.30;
Červen – 2. 6. 2015 v 15.30;
Července – Srpen – dle aktuální dohody
Září – 1. 9. 2015 v 15.30;
Říjen – 6. 10. 2015 v 15.30;
Listopad – 3. 11. 2015 v 15.30;
Prosinec – 1. 12. 2015 v 15.30;
Zapsala: Adéla Svobodová
Termín dalšího setkání: 3. 3. 2015, 15.30 hod.

