Řídící skupina SPRSS na Uherskohradišťsku

ZÁP IS ZE S ETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2013
Datum: 24.7.2013
Místo setkání: zasedací místnost rady města UH, Masarykovo nám. 19, Uh. Hradiště
Přítomno: 10 členů
Nepřítomno: 7 členů

PROGRAM
1. Zahájení
2. Výstupy z pracovních skupin
3. Seznámení s aktivitami projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních
služeb na Uherskohradišťsku 2013
4. Ostatní
5. Závěr

Ad. 1 Přivítání + představení
Koordinátorka KPSS p. Kozelková přivítala všechny přítomné členy a omluvila nepřítomné
členy. Dále představila přítomným manažerku pracovní skupiny Senioři - Mgr. Radku
Stuchlíkovou a navrhla, aby se paní Stuchlíková stala členkou Řídící skupiny projektu
z důvodu přenosu informací pracovní skupiny Senioři, za jejichž výstupy paní Stuchlíková
odpovídá. Hlasování: PRO – 10, PROTI – 0, ZDRŽEL SE - 0
Koordinátorka přítomné seznámila s programem dnešního jednání.
Ad. 2 Výstupy z pracovních skupin
Manažeři jednotlivých pracovních skupin seznámili přítomné členy s průběhem jednání
jednotlivých pracovních skupin, které se uskutečnily ve čtvrtek 19. září 2013.
Mgr. Kaška, manažer PS osoby ohrožené sociálním vyloučením seznámil přítomné se dvěma
problémy, které jsou závažné a musí se v nejbližší době začít řešit:
• Řešení havarijního stavu Azylového bydlení Cusanus – končí životnost buněk.
• Stanovení přídělu do fondu Sociální pomoci a prevence z výherních automatů –
stanovení jasných pravidel
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Na pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením sdělil vedoucí Azylového domu
sv. Vincence pan Holeček, že buňky z nichž je tvořeno Azylové bydlení Cusanus jsou na
konci životnosti a je potřeba hledat nové prostory pro přestěhování tohoto zařízení.
Dále pan Kaška uvedl, že je potřeba vyjasnit financování sociálních služeb, kdy po skončení
Nadace synot nejsou služby financovány z této nadace a propady příjmů jsou zásadní a
ovlivní další fungování sociálních služeb v Uherském Hradišti.
Přítomní se shodli, že směřování na podporu financování by mělo jít na okolní města a obce,
kteří by měly také přispívat na provoz jednotlivých poskytovatelů. Avšak je problém, neboť
pokud obce přispívájí, tak jsou to velmi malé částky.
K rozdělování financí z hazardu uvedl místostarosta Uh. Hradiště Ing. Procházka, že
prostředky z hazardu jdou do různých fondů, jež má město zřízené a i město dává své
prostředky na financování sociálních služeb do tohoto fondu. Pan místostarosta uvedl, že na
podzim je plánováno setkání starostů ORP Uherské Hradiště, kde bude na starosty apelovat,
aby se více podíleli na finanocvání sociálních služeb, avšak nemůže je přinut – Uherské
Hradiště nemá vliv na starosty ve svém správním obvodu.
Pan Kaška uvedl, že obce a města, které se rozhodly zapojit do plánování, tak by se také měly
podílet na financování.
V roce 2012 činily finance z hazardu částku 10,5 mil. Kč. V roce 2013 je předpoklad příjmu
z hazardu ve výši 13 mil. Kč, avšak dle Ing. Procházky se jedná o optimistický plán a očekává
se nižší příjem.
Pan Kaška navrhl, aby řídící skupina našla „nějaký“ systém, jak rozdělovat dotace z fondu,
alespoň těm organizacím, které mají cílovou skupinu gamblerů.
Ing. Procházka uvedl, že se může stát, že přijde nové vedení města, které rozhodne, že
nebudou žádné fondy. Problém financování sociálních služeb je ve státu, který neustále krátí
dotace a přehazuje financování na kraje.
Ing. Procházka uvedl, že dle velikosti a počtu obyvatel by město Staré Město ve srovnání
s Uherským Hradištěm, by měli dávat cca 500 tis. Kč, Kunovice cca 300 tis., což se však
neděje. Tyto města mají stejné dotace z hazardu i dotace na obyvatele, tudíž by měly také na
sociální služby přispívat. V Uherském Hradišti je kino, divadlo, aquapark, jež navštěvují i
návštěvníci z okolních obcí. Když by to mělo být adekvátní měly tyto obce přispívat stejným
poměrem jako Uherské Hradiště.
Mgr. Zdražil uvedl příklad z Otrokovic, kde jednotlivé obce v ORP spolupracují, přispívají
dle odvedených výkonů, jež lze přepočítávat. Stanovený podíl na financování z rozpočtu obcí
je ve výši 10 %.
Ing. Procházka uvedl, že se město Uherské Hradiště potýká s nezájmem obcí a starostů , byli
zváni na setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, a zúčastnilo se pouze 1/5
starostů z ORP.
Doporučení Řídící skupiny SPRSS:
• Zpracovat analýzu financování sociálních a navazujících služeb za 2 roky, především
složení financí a počty uživatelů z jednotlivých obcí v ORP Uherské Hradiště.
• Na podzim by se mělo uskutečnit setkání se starosty z ORP, kde by byly prezentovány
výstupy z analýzy a bude na starosty jednotlivých obcí apelováno, aby se podíleli na
financování sociálních služeb, neboť souměstí Staré Město – Uherské Hradiště –
Kunovice, tvoří pouze 45 % procent celého ORP.
Město Uherské Hradiště je nemůže přinutit, ale musíme se to zkusit vyřešit, jedním z nástrojů
budou výstupy z provedené analýzy.
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Ing. Procházka uvedl zkušenost z pracovní cesty z Anglie, kde se sociální služby řeší
komplexně z pozice kraje, město nebo obec nemá žádný rozpočet na sociální služby, nemá
žádné pravomoce a možnosti. Nemají vybudovaný systém sociálních služeb, každý případ
posuzují individuálně, žádné plošné stupně podpory. Zajedou kompetentní pracovníci na
sociální šetření a situaci vyhodnotí (příjmy, majetek, sociální situace, apod.)
V rámci realizace různých grantových projektů financovaných z EU vzniklo spoustu
sociálních služeb, kdy po skončení financování z EU, padá financování na obce, kraje, stát a
nejsou na to peníze.

Ad. 3 Seznámení s aktivitami projektu Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2013
Z důvodu časové tísně koordinátorka uvedla, že s plánovanými aktivitami budou členové
seznámeni na dalším setkání. Na měsíc říjen v termínu 10. - 11. je plánováno setkání Řídící
skupiny spojené se školením a tudíž je potřeba, aby se jednotliví členové vyjádřili, o jaké
témata by měli zájem.
Navrhované témata, se kterými souhlasili všichni přítomní členové:
• Chystané změny v občanském zákoníku
• Nové programové období financování z EU – zajistit pracovníky Ministerstva pro
místní rozvoj, případně p. Pšejovou ze strategického odboru KÚ Zlínského kraje.
• Chystané změny v zákoně o sociálních službách – pokud se chystá novelizace
• Sociální podnikání – p. Zdražil uvedl, že v rámci hodnocení projektů zaměřených na
sociální podnikání projde přes externí hodnotitele 10 – 20 % žádostí. Pan Zdražil je
ochotný zajistil intenzivní školení cca 1,5 – 2 hodiny, což velmi přivítal Mgr. Vajdík,
neboť do budoucnosti v rámci transformace, bude sociální podnikání jedním
z hlavních řešení.

Ad. 4 Ostatní
Ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Mgr. Vajdík seznámil přítomné s nově
vznikající sociální službou – sociálně-terapeutická dílna, kdy Sociální služby získali ve
výběrovém řízení pronájem prostor v Jezuitské koleji, kde bude vybudováno sociálněterapeutické pracoviště – tréninková kavárna. Sociální služby Uherské Hradiště se domluvily
se soukromým provozovatelem, jež zajistí odbornou garanci a bude zaměstnávat lidi se
zdravotním postižením. V rámci této služby vzniknou chráněná pracovní místa. Služba bude
realizována od 1.1.2014, ky budou vytovřena 4 místa na sociálně-terapeutickém pracovišti – 2
dny v týdnu. Tito pracovníci budou dělat etikety na vína – jsou již zajištěny 2 vinařské
společnosti. Uživatelé této služby budou klienti ústavních zařízení, jež prochází transformací.
V rámci transformace ústavních zařízení plánují Sociální služby Uherské Hradiště na
Rostislavově ulici rekonstruovat 7 bytů + 1 zázemí na chráněné bydlení. Další rekonstrukce
chránného bydlení je v projektové přípravě ve Starém Městě. Až 36 klientů ústavních zaříezní
chtěji dostat v rámci transformace do běžného života ve spolupráci terénních pracovníků.
Jedná se o pilotní projekt – 1 domov, který by se měl v roce 2015 uzavřít. Chtěli by
postupovat v rámci dalších 10-ti domovů, kde jsou uživatelé, kteří jsou schopni s pomocí
asistentů či terénních pracovníků žít běžný život, avšak musí pro tyto osoby získávat práci.
Dále pan Vajdík uvedel, že Město Uherské Hradiště jim velmi vychází vstříc – prodali
Sociálním službám Uherské Hradiště budovu na Rostislavově ulici a dostali do nájmu
kavárnu v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí.
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Provoz kavárny bude jako sociální podnik do doby, než se zařídí registrace socilní služby
sociálně-terapeutická dílna. Chtěli by, aby se provoz spustil na slavnosti vína – pokud se to
stihne – plánovaný počet chráněných pracovních míst jsou 4 pracovníci.
Pan Vajdík dále uvedl, že klienti DZP Velehrad - Salašská mají recepturu na pečení na
kameni, jež by chtěli v rámci slavností vína prezentovat a prodávat. Klienti jsou velmi
šikovní, mají pěkné výrobky a snaží se díky těmto výrobků prezentovat, což bylo vidět i na
Burze poskytoavtelů sociálních služeb, jež se uskutečnila v červnu na Masarykově náměstí.
Dále Sociální služby Uherské Hradiště mapují vznik nové sociální služby – odlehčovací
pobytové služby. V současné době se mapuje zájem, i když nejsou finance. Důvodem je
neustále se snižující kapacita domovů, tudíž se snaží najít využití těchto zařízení.
Ad 5. Závěr
Další setání je plánováno na 10. a 11. října 2013, kdy bude spojeno setkání Řídící skupiny
projektu s plánovaným školením.

Zpracovala Jana Kozelková den 30.7.2013
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