Zápis ze setkání „Řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb“
konaného dne 5.2.2014 ve 14:30 hod.
Přítomni: Bc. Josef Čajka, Mgr. Pavla Dörrová, Bc. Michaela Klepáčová, Bc. Andrea
Kučerová, Petr Král, Ing. Marián Maňák, Ing. Jitka Soldánová, Ing. Petra Šrůtková, Mgr.
Lenka Vališová, Mgr. Edita Zlámalová, Bc. Marcela Prchalová, Mgr. Vojtěch Salajka, Mgr.
Alena Pinkavová (host)
Program setkání:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Vyhodnocení podaných žádostí o zařazení do minimální sítě sociálních služeb
Přezkoumání stávajících sociálních služeb v minimální síti
Závěr

1. Úvod:
Mgr. Pinkavová přivítala přítomné a představila staro-novou koordinátorku komunitního
plánování soc. služeb – Bc. Marcelu Prchalovou, která se vrátila po RD a bude opět působit
jako koordinátorka KPSS Hodonín. Mgr. Pinkavová rozdala přítomným novou tabulku
s kritérii pro zařazení do min. sítě.
Bc. Prchalová ve stručnosti představila nový projekt Jihomoravského kraje: „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“, který bude realizován od
1.1.2014 do 30.6.2015 a jeho hlavním cílem je vytvoření krajské strategie v oblasti rozvoje
sociálních služeb pro následující tříleté období. Podstatné budou zejména následující
aktivity:
-

-

Setkávání koordinátorů z 21 ORP a tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje soc.
služeb v JMK pro období 2015 – 2017 a Akčního plánu na r. 2017
Působení multidisciplinárních týmů – na úrovni okresních měst (měli by se účastnit
vedoucí sociálních odborů, koordinátoři KPSS a člen řídící skupiny za ORP) – snaha
o nastavení minimální sítě soc. služeb – nejprve se budou hodnotit služby sociální
prevence, následně péče a poslední poradenství
Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro měření a hodnocení efektivnosti soc.
služeb (benchmarking)
Podpora zvyšování kvality sociálních služeb (kontroly kvality v sociálních službách –
2hodinové kontroly inspekčních týmů složených z inspektorů kvality SS a audity
kvality v příspěvkových organizacích kraje)

Zejména poslední tři aktivity budou zaměřené na vznik minimální sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji. Ta se bude tvořit s ohledem na skutečnost, že od roku 2015 již
nebude realizován IP projekt, z něhož jsou hrazeny některé služby sociální prevence. Jedná
se o 83 služeb v JMK s celkovými náklady 194 milionů Kč a 414 pracovními úvazky. Za ORP
Hodonín se jedná o 6 služeb soc. prevence – Azylový dům Psychocentra Domeček, Azylový
dům pro matky s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové denní
centrum, Nízkoprahový klub Pohoda a služba sociální rehabilitace Psychocentra Domeček.
Byla nám předána informace, že všechny sociální služby ve stávajícím rozsahu nebude
možné zachovat, budou se krátit, některé i rušit, a proto je velmi důležité vydefinovat priority

pro dané ORP. Nabízí se možnost intenzívnější spolupráce v oblasti KPSS s ORP Kyjov a
Veselí nad Moravou.
Proběhla diskuze o tom, kdo nebo jak se určí potřebnost služeb, výše uvedené kroky spíše
směřují ke zjištění kvality soc. služeb. Koordinátorka upřesnila, že je záměrem ty kvalitnější
zachovávat a jinak o tom, co jsou priority pro dané ORP bude rozhodovat politická
reprezentace. Úkolem řídící skupiny však bude přichystat návrh k takovému rozhodnutí.
S ohledem na tyto skutečnosti už bychom měli přistupovat při zařazování služeb do
minimální sítě a při přehodnocování již zařazených služeb.
Mgr. Vališová vznesla dotaz, zda je možné vyřadit ze stávající minimální sítě některé služby?
Podle zásad financování soc. služeb budou všechny zařazené služby každoročně
přezkoumávány dle aktuálních kritérií. Kritéria jsou uvedeny v tabulce, která byla všem
členům rozeslána a nyní i rozdána na začátku schůzky.
2. Vyhodnocení podaných žádostí o zařazení do minimální sítě sociálních služeb
Bc. Prchalová upozornila na skutečnost, že i když je v tabulce kritérií zařazeno zhodnocení
dle Metodiky síťování sociálních služeb, není možné toto kritérium prozatím posoudit,
protože výsledky budou známy až na začátku března 2014. Navrhuje proto prozatím
posoudit především žádosti nové a takové, které můžeme posoudit i bez tohoto kritéria.
Žádost Střediska rané péče Brno (služba raná péče):
-

-

-

Registraci služby splňují, účastní se i procesu KPSS v Hodoníně. Služba je v souladu
se střednědobým plánem JMK, avšak není v souladu s naším Plánem rozvoje
sociálních služeb do r. 2014.
Mgr. Zlámalová upozornila, že v minulosti se řídící skupina dohodla na tom, že pokud
nebudou splňovat tyto základní kritéria, nebude služba do minimální sítě zařazena a
další kritéria (např. potřebnost nebo kvalita) již nebude bodována.
Závěr: Řídící skupina navrhla nezařadit ranou péči Střediska rané péče do
minimální sítě a doporučuje, aby si o příspěvek na rok 2015 zažádala
z grantového systému

Bc. Klepáčová upozornila na skutečnost, že z grantového systému si žádají také organizace
a spolky, které nejsou sociálními službami, ale žádají na klubovou činnost, rekondiční pobyty
apod. Pokud budou tyto organizace žádat zde, sníží se možnost dosáhnout na finanční
prostředky všem. Navrhuje zamyšlení, zda by nestálo za zvážení vytvořit mezistupeň mezi
dotacemi z rozpočtu a z grantů. Mgr. Maňák však upozornil na to, že by bylo nezbytné někde
najít finanční prostředky, což nebude lehké, spíše se přiklání k tomu, aby bylo umožněno
těmto organizacím žádat v grantech.
Žádost Centra pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. (tlumočnická služba)
-

Registraci služby splňují, účastní se aktivně i procesu KPSS v Hodoníně. Služba je
v souladu se střednědobým plánem JMK, avšak v našem Plánu rozvoje není možné
na tento druh služeb přiřadit žádnou prioritu. Bc. Prchalová vysvětlila, že i když je tato
služba velmi potřebná a jako jediná zde působí pro osoby se smyslovým postižením,
nebyla zanesena do našeho plánu rozvoje z důvodu, že tyto činnosti zde byly
v minulosti zajištěny Spolkem neslyšících a paní Bártíkovou, která měla tlumočnické

-

oprávnění. Tato organizace však neměla registraci sociální služby a proto v KPSS
nebyla zahrnuta v žádné prioritě. Město však v minulosti přispívalo paní Bártíkové na
tuto službu přímo z rozpočtu a také podporovalo Spolek neslyšících i Poradenské
centrum svazu neslyšících a nedoslýchavých. Na tyto skutečnosti bude pamatováno
při přípravě nového Komunitního plánu sociálních služeb pro Hodonínsko.
Závěr: Řídící skupina navrhla nezařadit Tlumočnické služby Centra pro
sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. do minimální sítě a doporučuje, aby si
o příspěvek na rok 2015 zažádala z grantového systému.

Žádost Centra pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. (sociálně aktivizační služby pro
seniory a zdravotně postižené)
-

Situace shodná, jako v předchozí službě.
Závěr: Řídící skupina navrhla nezařadit Sociálně aktivizační služby pro seniory
a zdravotně postižené Centra pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. do
minimální
sítě
a
doporučuje,
aby
si
o příspěvek na rok 2015 zažádala z grantového systému.

Žádost Centra pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. (sociální rehabilitace)
-

-

3.

Situace shodná, jako v předchozích službách, navíc s ohledem, že v našem ORP
jsou poskytovány již 3 sociální rehabilitace (i když každá se specifickou cílovou
skupinou) – zde by bylo dobré zkoumat i potřebnost nové služby
Závěr: Řídící skupina navrhla nezařadit Sociální rehabilitaci Centra
pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. do minimální sítě

Přezkoumání stávajících sociálních služeb v minimální síti

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava – Terénní služby:
Registrace služby je, avšak účast zástupců na KPSS je velmi slabá – 4x absence (1x
omluvena) z 5 schůzek. Proběhla diskuze nad tím, že si tato organizace ani nežádala o
dotaci, Bc. Klepáčová sdělila, že společnost také nevyplňuje Benchmarking. Služba je
v souladu se Střednědobým plánem JMK, ale v souladu s Plánem rozvoje města Hodonína
jen částečně, protože v opatření Podpora rozšiřování, zkvalitňování a spolupráce služeb
určených příslušníkům národnostních menšin není uvedena společnost v seznamu
Realizátorů.
Proběhlo hlasování, zda tuto službu vyřadit z minimální sítě: 10 pro vyřazení, 0 proti, 2 se
zdrželi hlasování.
-

Závěr: Řídící skupina navrhla vyřadit Terénní služby Společenství Romů na
Moravě Romano jekhetaniben pre Morava z minimální sítě sociálních služeb a
doporučuje, aby si o příspěvek na rok 2015 zažádala z grantového systému.

Liga vozíčkářů – služba sociální rehabilitace

Registrace služby je, zástupci se účastní procesu KPSS, služba je v souladu s oběma plány
soc. služeb (JMK i města), je vícezdrojově financována, avšak výrazně se snížila kapacita
služby – v současné době má 8 uživatelů, z nichž 4 k nim dochází ze Zeleného domu
pohody. Bc. Prchalová informovala o snaze služby získávat peníze na činnost z ESF,
v současné době mají projekt až do 6/2015. Snaha udržet zde služby alespoň v takovém
rozsahu, v jakém je zde nyní poskytují. Proběhla diskuze o potřebnosti služby a následně
proběhlo hlasování o vyřazení z Minimální sítě soc. služeb: 12 pro vyřazení, 0 proti
-

Závěr: Řídící skupina navrhla vyřadit Sociální rehabilitaci Ligy vozíčkářů
z minimální sítě sociálních služeb a doporučuje, aby si o příspěvek na rok 2015
zažádala z grantového systému.

Další sociální služby zařazené do Minimální sítě budou přezkoumány na příští schůzce,
která se uskuteční dne 5.3.2014. V této době by měly být již známy výsledky Zhodnocení dle
Metodiky síťování sociálních služeb JMK, což je další pomocné kritérium pro rozhodování.

4. Závěr:
Koordinátorka Bc. Prchalová všem poděkovala za účast a spolupráci a ukončila jednání
řídící skupiny.

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová

