Koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
5/2015
Datum: 1. 9. 2015
Místo setkání: zasedací místnost OSPOD města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Informace z KPSS JmK

Byla aktualizována Pravidla pro přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Vzorce pro výpočet dotací se nemění, pravidla
byla změněna v textové části (došlo k dovysvětlení některých pojmů apod.).
Město Hodonín vyvolalo schůzku na JMK s Mgr. Šlapalem. Výsledek jednání: Poskytovatelé
budou zasílat na JMK návrhy reálných rozpočtů, ze kterých se budou vypočítávat po sléze
dotace, které poskytne ORP a JMK. Výši dotací (v rámci systému garantované finanční
spoluúčasti ORP) pro jednotlivá ORP budou vypočítávat koordinátoři KPSS daných ORP.
Koordinátorka KPSS Kyjovska bude informovat na setkáních pracovních skupin poskytovatele a
následně poskytovatelům zašle také e-mail, aby jí co nejdříve zaslali návrh reálného rozpočtu
na rok 2016.
Pro

poskytnutí

dotací

z JMK

(http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/763-1-

Socialni+a+rodinna+politika.aspx) bude potřeba vyplnit „Žádost o finanční podporu z rozpočtu
JMK pro rok 2016“ (včetně 2 příloh). Žádost je přílohou tohoto zápisu.
Kolem 20. 9. 2015 bude na dotačním portálu JMK vyvěšena výzva na dotační řízení na podporu
poskytování sociálních služeb 2016. Žádost o dotace bude možné podávat pouze
prostřednictvím tohoto portálu.
Výsledky kontrol sociálních služeb v Jihomoravském kraji nebudou mít vliv na výši dotací.
Ing. Tučka z ekonomického oddělení JMK nahradila Ing. Rausová.
Diskuze ohledně chybějících financí pro poskytovatele sociálních služeb na začátku každého
roku. Snahou JMK je poskytnout dotace co nejdříve, kraje jsou však vázány zákonnými
postupy. JMK tuto situaci stále řeší.
2.

Aktuální informace z KPSS Kyjovska

Tvorba střednědobého plánu sociálních služeb (SPRSS) na další období:
Momentálně se na SPRSS pracuje, začátkem září jsou naplánována setkání pracovních skupin.
Pracovní verze SPRSS bude zaslána během podzimu k připomínkování. Rozšíření SPRSS i po
schválení bude možné v rámci akčních plánů na daný rok.

Dotační programy Města Kyjova:
Pro příští rok budou vyhlášeny 2 dotační programy, a to pro sociální služby z minimální sítě
sociálních služeb a dále pro návazné služby.
3.

Informace od členů KŘ-Sk KPSS

MUDr. Jaroslav Kliment – 16. 9. 2015 se v Brně koná sociálně psychiatrická konference, jejíž
součástí bude diskuze o reformě psychiatrie.
Zapsala: Mgr. Klára Komínková
Termín dalšího setkání: 6. 10. 2015, 15.30 hod.
Příloha: Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2016 (vč. 2 příloh)

