Zápis z jednání pracovní skupiny –
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE A ODBORNÉHO
SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Dne: 20.5.2015
Přítomni: Bc. Benešová Ivana, Mgr. Hamousová Zdeňka, Hradcová Michaela, Hrádek Jiří,
Hrádková Radka, Mgr. Hrdličková Miroslava, Mgr. Karasová Marta, Kobelčuková Zdenka,
DiS., Kočandrlová Květoslava, Mgr. Kuďousková Kateřina, Lávičková Aneta, Ing. Nováčková
Karolína, Mgr. Miroslav Jan Šramota, PhDr. Venclíčková-Baranniková Zdena, Vlčková
Vladimíra, DiS., Bc. Michaela Šípková, DiS.
Omluveni:, Mgr. Petr Antoni, Kočandrlová Květoslava, , Mgr.Malá Kateřina,
Nepřítomni:, Mgr. Grygová Petra,, Mgr. Kateřina Malá,
Hosté: Sochorovská Kamila, Mgr. Kamila Sulíková – koordinátor, vedoucí OSV

1. Mgr. Kamila Sulíková – přivítala všechny přítomné v Rodinném centru Sedmikráska
a seznámila je s programem dnešního jednání
2. Informace o stavu dotačního řízení pro rok 2015
Dotační řízení 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, probíhá vyjednávání s
Ministerstvem financí.
3. 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.
Dnes, 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.
Dokumenty včetně přílohy, pokyny k připomínkování a připomínkovací formulář
naleznete zde:
http://www.kr-ustecky.cz/proces-pripominkovani-sprss-2016-2018-a-akcniho-planu2016/d-1689722/p1=204835

Vaše připomínky a podněty k dokumentům můžete 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 střednědobý plán předložen řídícím orgánům kraje ke schválení.
Poslední aktualizace se čeká v listopadu 2015, bude se týkat akčního plánu a nastavení
optimálních kapacit služeb.
4. Základní síť služeb
Do konce března 2015 probíhal sběr žádostí o zařazení soc. služeb so 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 kritérií, sdělení stanoviska obce (místní znalost potřeb).
Návrhy na zařazení služeb do základní sítě služeb budou předloženy v červnu řídícím
orgánům kraje.

5. Dotační titul kraje (malý) – termín vyhlášení pro rok 2016
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 srpna 2015.
Z důvodu novely z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
projednáváno vytvoření elektronického podpisu v systému. Poskytovatelé požadující
finanční podporu prostřednictvím OK systému i sy Operační program zaměstnanost
nebudou moci bez elektronického podpisu podávat 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 i v papírové podobě (pokud nebude mít služba ještě zřízen el.
podpis). O nutnosti zřídit si el. podpis byli poskytovatelé informováni na proběhlém
semináři ke Katalogu soc. služeb v Ústí n/L.!
6. Aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb
- Adresář bude aktualizován, bude vydán v tištěné (zachována forma skládané či
obdobné brožury) a v elektronické podobě
- Mgr. Kamila Sulíková zašle organizacím texty, které jsou uveřejněny ve stávající
podobě adresáře. Organizace si překontrolují údaje + popis služby (opraví, doplní)
– nově doplní údaj týkající se úhrady za službu – bezplatně /viz ceník.
- v elektronické podobě bude automatický odkaz na stránky organizace
- termín na úpravu a doplnění do 14.6.2015.
- Do adresáře se přidají nově vzniklé organizace - SVP (Pšov, Buškovice), ÚP,
zdravotní pohotovosti
- Adresář v elektronické podobě bude obsahovat fotku budovy, ve které organizace
sídlí a mapu, popř. odkaz na katalog Ústeckého kraje, půjde organizace vyhledat
dle klíčového slova – poskytovatel si přiřadí veškerá klíčová slova, pod kterými ho
bude moci zájemci nalézt
- Adresář nebude rozdělen dle služeb, organizace budou setříděné abecedně.

-

Návrh na umístění na elektronickou úřední desku města mapu poskytovatelů soc.
služeb a služeb souvisejících ve městě

Plánované termíny setkání:

23.9. 2015 - 14,00 hod PS Služby soc. prevence…
15,30 hod PS Služby soc. péče
Místo setkání bude upřesněno – nabídka Vzdělávacího centra Podkrušnohoří
26.11.2015 – 15.00 – výroční setkání - místo setkání bude upřesněno – prosím
nabídněte

V Žatci dne 20.5.2015
Zapsala: Bc. Michaela Šípková, DiS.

