ZÁPIS
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE konané dne 20.5.2015
Přítomni:
Mgr. Blanka Hodanová, Lenka Jendrísková, DiS., Mgr. Eva Kapicová, Ing. Roman Kotvas,
Monika Pischová, Leona Šimková, Naděžda Štafová, Iva Šmejcová, Stanislava Žitníková,
Mgr. Štěpánka Pešková Vlachová, Bc. Tereza Vrábíková, Dis., Mgr. Miriam Chládková
Omluveni:
Alena Krátká, Miroslava Rozvoralová, DiS., Mgr. Petr Antoni, Jaroslava Panská, Mgr. Marie
Jobová
Nepřítomni:
Miroslav Černý, Mgr. František Holý, Anton Mindok, Jana Nováková, František Řehák,
Mgr. Theo Šimko
Hosté:
Mgr. Kamila Sulíková - vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Žatec, koordinátor
Kamila Nováková, DiS., - odbor sociálních věcí – úsek sociální práce

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)

úvod, představení nového člena
informace o stavu dotačního řízení kraje pro rok 2015
informace o základní síti služeb
dotační titul kraje (malý) – termín vyhlášení pro rok 2015
informace o zahájení procesu tvorby aktualizovaného adresáře sociálních služeb
Města Žatec
6) diskuze a podněty k adresáři služeb Města Žatec
7) informace o elektronickém adresáři na stránkách Města Žatec
8) diskuze a podněty k elektronickému adresáři služeb Města Žatec

add 1)
Koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková přítomné uvítala a představila novou členku Kamilu
Novákovou DiS., která nastoupila na MěÚ Žatec, odbor sociálních věcí na uvolněné místo po
Bc. Tereze Vrábíkové, DiS.
add 2)
Dotační řízení kraje je v současné době uzavřeno, 526 služeb bylo podpořeno. 1. splátka již
byla vyplacena v termínu do 15.4.2015. Ze strany kraje ve spolupráci s Asociací

poskytovatelů soc. služeb a Asociací krajů vyjednáváno navýšení alokace ze státního
rozpočtu. Snaha posílit rozpočet na výši loňské alokace se zohledněním povinného
navyšováním mezd. Ministryně MPSV navýšení podporuje, probíhalo vyjednávání
s Ministerstvem financí. Stav navýšen o 517.000,-Kč.
Informace o tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb + úloha obcí
Aktualizace střednědobého plánu a tvorba akčního plánu (podmínka pro podání žádosti kraje
o finanční prostředky na služby).
Do pracovních skupin byli nově zapojeni i zástupci obcí. Doporučeno i zastoupení policie,
ÚP, a zástupců místních akčních skupin.
Dne 20.5.2015 na webových stránkách Ústeckého kraje byly zveřejněny návrhy
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 a
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 k veřejnému
připomínkování.
Koordinátroka PS Mgr. Kamila Sulíková rozešle prostřednictvím e-mailu tajemnice PS všem
členům pracovní skupiny odkaz na níže uvedené webové stránky.
Termín: 21.5.2015
Dokumenty včetně přílohy, pokyny k připomínkování a připomínkovací formulář jsou na
adrese:
http://www.kr-ustecky.cz/proces-pripominkovani-sprss-2016-2018-a-akcniho-planu-2016/d1689722/p1=204835
Připomínky a podněty k dokumentům mohou uplatnit formou připomínek prostřednictvím
připomínkovacího formuláře v elektronické podobě do 24. května 2015 na e-mail:
vavrova.d@kr-ustecky.cz.
V červnu 2015 bude předložen řídícím orgánům kraje ke schválení. Poslední aktualizace se
čeká v listopadu 2015, bude se týkat akčního plánu a optimálních kapacit služeb.
add 3)
Do konce března 2015 probíhal sběr žádostí o zařazení soc. služeb do základní sítě soc.
služeb na rok 2015 – vztahoval se na sítě nezařazené a na nové, vzniklé do 31.3.2015. Od
5.5.2015 probíhají šetření ve službách, které podaly žádost. Požadována je účast zástupce
obce na šetření, popř. vyplnění kriterií, sdělení stanoviska obce ( místní znalost potřeb ).
Návrhy na zařazení služeb do základní sítě služeb budou předloženy v červnu řídícím
orgánům kraje.
add 4)
V červenci 2015 se očekává vyhlášení tzv. Malého dotačního titulu na podporu sociálních
služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Podání žádostí bude probíhat prostřednictvím
Katalogu soc. služeb v ÚK a to pravděpodobně začátkem měsíce srpna 2015.
Z důvodu novely z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
projednáváno vytvoření elektronického podpisu v systému. Bez el. podpisu nebudou moci
podávat poskytovatelé požadující finanční podporu prostřednictvím OK systému i systému
OP zaměstnanost žádosti. Jiná forma, než elektronická, nebude v těchto dvou systémech
přípustná.
V rámci systému kraje předpokládá kraj vytvoření přechodného období, kdy bude moci být
předložena žádost v papírové podobě ( pokud nebude mít služba ještě zřízen el. podpis). O
nutnosti zřídit si el. podpis byli poskytovatelé informováni na semináři ke Katalogu soc.
služeb.

add 5)
Koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková seznámila přítomné se zahájením prací na
aktualizaci a přípravě nového adresáře sociálních služeb Města Žatec. Navrhuje, aby zůstal
zachován vzhled a rozměry adresáře, členové souhlasí. Dále navrhuje, aby u každé služby
vznikla nová kolonka a to úhrada, aby byly zájemci o službu informováni, zda je služba
poskytována zdarma či je poskytována za úhradu, členové souhlasí.
Termín vydání adresáře: září 2015
Novým službám koordinátorka KP Mgr. Kamila Sulíková rozešle podklady, které jsou třeba
pro zařazení do katalogu. Stávajícím službám budou zaslány podklady, které byly použity
v katalogu předchozím, k úpravě, aktualizaci a doplnění.
Termín: 14.6.2015
add 6)
Podněty z diskuze:
- všechny služby, pokud jich zařízení poskytuje více, uvést pod hlavičkou poskytovatele a to
pouze jednou v adresáři
- doplnit adresář o organizaci Medica poskytující zdravotnickou péči
- doplnit adresář o organizaci Educo, poradna
- uvést v adresáři odkaz na základní souhrn pohotovostí ( zdravotní, zubní atd.)
- uvést mapu Města Žatec s vyznačením sídla služby
- uvolnit přední stranu adresáře a dát více prostoru službám
- zvětšit písmo adresáře
add 7)
Na internetových stránkách Města Žatec je odkaz na elektronický katalog sociálních služeb.
Mgr. Kamila Sulíková seznámila přítomné s tím, že tento katalog bude aktualizován a
informace v něm uvedené budou moci provozovatelé rozšířit, dle svých potřeb, např. aby bylo
zveřejněno foto budovy, kde se mohou případní zájemci o službu informovat. Dále
koordinátor navrhl, aby zůstal zachován proklik na internetové stránky poskytovatele služby a
dále vytvoření filtrů v adresáři podle cílových skupin zájemců o poskytnutí sociální služby.
Poskytovatelé služby si budou moci zvolit, ve kterých filtrech chtějí být uvedeni.
aad 8)
Podněty z diskuze:
- proklik ze stránek adresáře služeb Města Žatec na Krajský katalog sociálních služeb
- uvést na stránkách Komisi prevence kriminality a Komisi sociálně-zdravotní, odkaz na
složení komisí a jejich činnost

v Žatci dne 21.5.2015
zapsala: Mgr. Miriam Chládková

