MĚSTO SLAVKOV U BRNA
Palackého nám. 65, PSČ: 684 01

Setkání pracovních skupin seniorů a zdravotně postižených a prorodinných
služeb v rámci procesu komunitního plánování konané dne 21.12.2011
Přítomni: Ing. Jana Šolcová, Mgr. Soňa Tichá, Mgr. Iva Kuchyňková, Jana Kyjovská, Anděla
Zemanová, Marie Miškolczyová
Omluveni: Mgr. Jana Kubaláková, Alena Kožíková, Ivana Olejníková, Jana Loskotová
Neomluven: Ing. Mgr. Vratislav Jonáš
Ing. Šolcová a Mgr. Tichá přivítaly přítomné na 3. setkání pracovních skupin v roce 2011 v rámci
KPSS ve městě Slavkov u Brna a představily program setkání.
Program setkání:
1.

Výsledky vyhlášeného dotačního řízení poskytovatelů registrovaných soc. služeb.

2.

Revize KPSS.

3.

KPSS v roce 2012.

4.

Různé

1. Výsledky vyhlášeného dotačního řízení poskytovatelů registrovaných soc.
služeb.
Ing. Šolcová informovala členy pracovních skupin o výsledku dotačního řízení a o schváleném
rozpočtu města na rok 2012.
Dále sdělila informace k vyúčtování dotace a přehledu poskytovaných úkonů podle jednotlivých
služeb za rok 2011, které je nutno odevzdat na odbor sociálních věcí do konce měsíce ledna 2012.

2. Revize KPSS.
Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ vyplývá povinnost metodické podpory a
supervizní činnosti krajských metodiků. V prosinci roku 2011 proběhla revize 2. KPSS města
Slavkov u Brna na období 2010 – 2012. Krajští metodici hodnotili 2. KPSS dle „Kritérií kvality
plánování sociálních služeb“, které vytvořilo MPSV. Z revizní zprávy vyplývá, že nebyly nalezeny
žádné chyby, v rámci dobré praxe nám byla poskytnuta doporučení pro práci v příštím roce.

3. KPSS v roce 2012.
Dne 15.12.2011 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje Akční plán pro rok 2012, který
je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
na období 2012 – 2014.
Akční plány jsou zpracovány ve spolupráci s pracovní skupinou koordinátorů 21 ORP JMK a
pracovní skupinou pro komunitní plán JMK vždy do června předchozího roku z důvodu návaznosti
na dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb vyhlašované v podzimních měsících.

Nejdůležitější zásady pro příští rok:
Strategie pro rok 2012: udržení stávajícího systému sociálních služeb s důrazem na regulaci
vzniku nových služeb - analýza potřebnosti záměrů na vznik nových sociálních služeb
Strategie pro stávající sociální služby: v rámci dotačních systémů zvýhodnění terénních,
ambulantních služeb a služeb návazných na proces transformace navýšením celkové částky o 10 %
Strategie pro rozvoj sociálních služeb: podpora terénních a ambulantních služeb a návazných v
procesu transformace, nepodpora vzniku nových pobytových služeb mimo závazky z dřívějšího
období
Strategie pro nové sociální služby: existence deklarace potřebnosti a podpory nových sociálních
služeb ze strany obce:
1. uvedením v komunitním plánu dané obce
2. participace na jejich finančním zajištění – minimální míra spoluúčasti obcí 10 – 20 %
podle typu služby a formy poskytování
Členové byli informováni, že během příštího roku se bude muset pracovat na přípravě nového 3.
komunitního plánu sociálních služeb města Slavkova u Brna.
Dále byli informování o návrhu další smlouvy v rámci individuálního projektu „podpora plánování
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ Tato smlouva zavazuje ke spolupráci města a
JMK do roku 2018. Jeden z bodů je zapojování obcí ve správním obvodu ORP do procesu KPSS a
povinnost koordinátora KPSS zjišťovat potřebnost sociálních služeb ve správním obvodu a
zpracovávat komunitní plán. Toto bude klást zvýšené nároky na koordinátora pro KPSS. Smlouva
musí být podepsána a schválena do konce března roku 2012.
V rámci tohoto projektu bude probíhat během příštího roku analýza sociálních služeb na území
celého JMK. V rámci sítě sociálních služeb se bude vedle kvality dle zákona č. 108/2006 Sb.
srovnávat i ekonomická efektivita a různé další ukazatele. Expertní skupina odborníků vytvořená
v rámci realizace projektu bude spolupracovat s dodavatelem na metodice síťování SS (výstup říjen
2013).

4. Různé
Ing. Šolcová informovala členy, že od 1.1.2012 převezme agendu jiná pracovnice kvůli odchodu
Mgr. Soni Tiché na mateřskou dovolenou. Mgr. Tichá poděkovala všem přítomným za dobrou
spolupráci a popřála mnoho úspěchů do budoucna.
Mgr. Kuchyňková sdělila, že se v sobotu 6.1.2012 bude opět konat Tříkrálová sbírka.
Dále informovala o organizaci charitního šatníku v rámci ČR.
Zapsala: Mgr. Soňa Tichá
Ověřila: Ing. Jana Šolcová

