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Anotace
Materiál obsahuje návrh základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 s přiřazením
hodnot potřebnosti a garance spolufinancování dle Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2019. Materiál předpokládá garanci předepsaných 22% z
celkových nákladů pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok
2019, aby mohla být navýšena kapacita úvazků pečovatelek o 2,0 a splněny požadavky
Regionálních karet JMK o sjednocení provozní doby 24 hodin péče na domech s
pečovatelskou službou a domácnostech v terénu.

Důvodová zpráva
Dle pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019 str. 2 je
povinností jednotlivých ORP pro účely plánování sociálních služeb v JMK vyjádřit
potřebnost sociálních služeb dle následujících kategorií:
skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované
výši stanovené JMK
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace
spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není
možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje,
jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). Objektivní
důvody, uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí.
Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje
V dalším odkazujeme na podrobný zápis z Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb
ze dne 1.8. 2018.
Materiál obsahuje návrh základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 s přiřazením
hodnot potřebnosti a garance spolufinancování dle Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2019. Materiál předpokládá garanci předepsaných 22% z
celkových nákladů pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb Tišnov, p.o. pro rok
2019, aby mohla být navýšena kapacita úvazků pečovatelek o 2,0 a splněny požadavky
Regionálních karet JMK o sjednocení provozní doby 24 hodin péče na domech s
pečovatelskou službou a domácnostech v terénu.

M Ě ST O T I Š N O V
Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb
Zastupitelstva města Tišnova

Z á p i s č. 2/2018
ze zasedání výboru dne 1. 8. 2018
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

1. 8. 2018, 17:00 zahájení – 19:00 závěr
Krizová zasedací místnost budovy č.p. 111, suterén
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Ing. Mgr. Jana Wildová
p. Lenka Knechtová, Ing. Mgr. Jana Wildová, p. Eduard Seidl, Mgr. Tomáš
Laušman, B.Th., p. Ludmila Cvrkalová, p. Petra Čermáková, Ing. Mgr. Marie
Sendlerová, Ing. Jiřina Frýbová, Michaela Hofštetrová Knotková, paní
Monika Chlupová Fruhwirtová, Jarmila Ondrová, Mgr. Bc. Jaroslav Koudelka
(celkem 12)
Ing. Petra Kratochvílová, p. Božena Suzová, Ing. Marcela Dvořáková

Hosté:
Ing. Jaroslava Klapalová

Ředitelka Oblastní charity Tišnov

Úvodní slovo předsedkyně (p. Knechtová) – Předsedkyně výboru konstatovala, že jednání
výboru bylo řádně svoláno. Zapisovatelem jmenován Mgr. Kudláček a ověřovatelem zápisu
paní Ing. Mgr. Jana Wildová.
Přistoupeno k hlasování o navrženém programu, zapisovateli a ověřovateli:
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

1) Návrh minimální sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 se sídlem ve SO
ORP Tišnov včetně přiřazení hodnot A, B, C dle metodiky síťování sociálních služeb
JMK pro rok 2019
Mgr. Kudláček zrekapituloval členům výboru aktuální fázi plánování sociálních služeb
v rámci Jihomoravského kraje pro rok 2019. Informoval členy výboru, že stěžejními
dokumenty platnými pro daný proces jsou k dnešnímu dni Pravidla řízení o stanovení
a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro léta 2019 – 2020, která byla
schválena Zastupitelstvem JMK na zasedání dne 21.6. 2018. Tento dokument
upravuje především normativní náklady (tj. max. možné náklady na 1 úvazek přímé
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péče nebo lůžkoden u pobytových služeb, a to od roku 2019 s výjimkou sociální
služby chráněné bydlení, kde se budou sledovat individuální rozpočty a jejich
meziroční navýšení z důvodu nemožnosti stanovit funkční normativ pro celou skupinu
chráněných bydlení), dále pak výši procentní spoluúčasti obcí na jednotlivých
skupinách sociálních služeb (str. 23 – 24). Pozitivním trendem je to, že tento
dokument je stanoven na 2 roky, což umožňuje projednat finanční spoluúčasti např.
na rozšiřujících záměrech v zastupitelstvech obcí.
Z daného vychází dokument předložený členům výboru, a to Výpočet maximálních
možných nákladů u sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov pro rok 2019. Jde o
výpočet maximálních možných nákladům místních sociálních služeb dle normativu
JMK pro rok 2019 ve struktuře, jako tomu bylo v letech 2016, 2017, 2018. Staví na
rozpočtech jednotlivých služeb se sídlem v ORP Tišnov předložených koordinátorovi
sociálních služeb ORP Tišnov ze stany poskytovatelů. Některé rozpočty budou ještě
s poskytovateli s ohledem na výši vypočtených normativních nákladů projednávány,
nicméně max. možné náklady dle normativů JMK pro rok 2019 jsou platné. Ve
výpočtu služeb ORP Tišnov, kde rozpočet přesahoval normativní náklady, byly použity
normativní náklady.
Důležitým dokumentem jsou Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2019, který byl představen členům výboru již na
březnovém jednání. Dokument řeší proces vstupu nových sociálních služeb do
základní sítě JMK (únor 2018) a rozšiřování stávajících sociálních služeb především
prostřednictvím garance % spoluúčasti ze strany obcí, dále aktualizaci sítě (srpen
2018), projednávání potřebnosti sociálních služeb ze strany ORP a přidělení hodnoty
A, B, C dle str. 2 pravidel:
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou
obce/obcí podílet se na spolufinancování služeb dle podmínek stanovených JMK na
příslušný rok. Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících
kategorií:
skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v
požadované výši stanovené JMK,
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace
spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však
není možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace
kraje, jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.).
Objektivní důvody, uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru
sociálních věcí. Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.
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Především je poté nutné upozornit na str. 3, která obsahuje základní kritéria pro
vstup sociální služby do Základní sítě JMK, tj.:
Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném
rozsahu všem uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a
uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou na
území působnosti dané služby.
S daným souvisí problematika normativu pro pečovatelské služby pro rok 2019, který
dle str. 14 Pravidel financování činí 35 000,--Kč, u služby splňující nejméně 12 hodin
denně vč. dnů pracovního klidu, resp. nejméně 84 hodin týdně normativ 41 000,--Kč.
Normativ pro rok 2017 při tom činil 39 000,--Kč a pro rok 2018 36 000,--Kč, a to za
situace, kdy byly navýšeny platy pečovatelek v základních tarifech, normativ 35 000,-Kč ve své základní výši tak nedostačuje krytí ani současných personálních kapacit. I
z dokumentů JMK je zřejmé, že JMK předpokládá potřebu navýšení kapacit
pečovatelských služeb, aby se prodloužila provozní doba pečovatelských služeb o
víkendy, svátky a hodiny v běžném dni.
Na dané kritérium navazuje dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2019, který v opatření 1.1. Podpora rozvoje a zvýšení
časové i místní dostupnosti pečovatelských služeb, tísňové péče, odlehčovacích
služeb s ohledem na potřebnost v území, dle kterého v roce 2019 mohou
pečovatelské služby navýšit počet pracovníků v přímé péči až o 3 úvazky, za podmínky
rozšíření poskytování služby s rozsahem nejméně 12 hodin denně vč. dnů pracovního
klidu, resp. nejméně 84 hodin týdně. Tato podmínka koresponduje s požadavkem
Jihomoravského kraje, představeného pečovatelským službám na setkání k
Regionálním kartám poskytovatelů sociálních služeb: „Pečovatelská služba je v
informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována dle potřeb
uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 20:00 včetně víkendů a svátků.“ Dle
regionálních karet JMK je rozšíření časů podmínkou pro vstup do sítě pro rok 2021
s kontrolou v únoru 2020.
V únoru 2018 podali žádost o rozšiřující záměr na základě výše uvedeného
pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov (+ 2 úvazky) a pečovatelské služba CSS
Tišnov, p.o. (+ 2 úvazky). V dubnu 2018 byly vypracovány rozpočty sociálních služeb
a dodány koordinátorovi ORP Tišnov. V červnu 2018 stanovil JMK normativy pro rok
2019 a 2020. Obě služby reagují na kritéria JMk pro pečovatelské služby.
V červenci 2018 byly vypočteny koordinátorem max. možné náklady a tyto rozděleny
dle ukazatelů činnosti za rok 2017 pro rok 2019, z čehož vyplývají adresné náklady
Města Tišnova, zbylých obcí ORP Tišnov a také zbylých obcí mimo ORP Tišnov.
Předložený materiál Návrh základní sítě sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019
(se sídlem v ORP Tišnov – hodnoty A, B, C, dle pravidel síťování JMK pro rok 2019
obsahuje výsledky výše uvedené operace. Mimo jiné z materiálu vyplývá, jaké
množství finančních prostředků pro rok 2019 je nutné garantovat rozhodnutím
zastupitelstev obcí.
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Speciálně u pečovatelské služby CSS Tišnov, p.o. činí při navýšení o 2 úvazky finanční
spoluúčast obcí pro rok 2019 celkově 1 985 935,--Kč z celkových normativních
nákladů 9 033 120,--Kč. Z toho 1 812 560,--Kč je úhrada města Tišnova za své
obyvatele a zbylých 173 375,--Kč připadá na obce Braníškov, Březina, Hradčany,
Lomnice, Předklášteří, Vohančice. Při výtěžnosti solidárního systému 90% pro účely II.
kola sociálních služeb tak je zde předpoklad, že bude získáno cca. 150 tis. a 20 tis.
odhadem riskuje Město Tišnov, že bude nutné dofinancovávat. Jde samozřejmě o
odhad. Výhodnou v případě CSS Tišnov, p.o. je kontrola a dominantní financování ze
strany města Tišnova, které z pozice zřizovatele může situaci řešit za výše uvedeného
rizika doplácením finančních prostředků.
U pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov je situace složitější. Byly propočítány 3
varianty, a to pro normativ 35 000,--Kč, normativ 41 000,--Kč bez navýšení úvazků a
normativ 41 000,--Kč s navýšením úvazků. Ve variantě č. 1 činí spoluúčast obcí mimo
ORP Tišnov 322 393,--Kč (z toho 213 tis. Veverská Bítýška), ve variantě č. 2 378 812,-Kč (z toho 250 tis. Veverská Bítýška) a v 3. variantě 439 261,--Kč (z toho Veverská
Bítýška 290 658). Dalšími obcemi mimo ORP Tišnov jsou Čebín, Chudčice, Velké
Meziříčí a Brno dle trvalého pobytu klientů. V jednotlivých variantách jsou k dispozici
i čísla připadající na město Tišnov jako takové a obce ORP Tišnov celkem mimo
Tišnova. Varianta č. 1 Město Tišnov 185 tis., obce ORP Tišnov dohromady 610 tis.,
varianta č. 2 Město Tišnov 218 tis., obce ORP Tišnov dohromady 716 tis. a varianta č.
3 Město Tišnov 253 tis. a obce ORP Tišnov 830 tis. U solidárního systému počítáme
s max. možnou výtěžností 90% z čeho vyplývá, že Město Tišnov při garanci celkové
rozvojové části by muselo vycházet z usnesení zastupitelstev obcí mimo ORP Tišnov,
z částky schválené obcemi ORP Tišnov (to vše v období do května 2018, aby mohlo
následně schválit částku spolufinancování pro pečovatelskou službu Oblastní charity
Tišnov v takové výši, aby JMK umožnil navýšení kapacit o 2 úvazky. Při výtěžnosti
solidárního systému 90% je tak možné odhadovat, že mimo výdaje za vlastní občany a
příspěvek do solidárního systému by se nad rámec garantovala částka 10% částky na
obce ORP Tišnov bez Tišnova, tj. cca. 80 tis. za předpokladu výtěžnosti solidárního
systému ORP Tišnov 90%.
S ohledem na výše uvedené se jeví jako reálné navrhnout, aby pro rok 2019 byly
schváleny prostředky pro navýšení úvazků na CSS Tišnov, p.o. + 2 úvazky a pro rok
2020 +2 úvazky pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, kdy do schválení
spoluúčasti bude zapotřebí zapojit více zastupitelstev obcí v 1. pol. 2019. Pro rok
2019 se u pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov počítá s tím, že přejde na
podmínky umožňující vyšší normativ i bez navýšení kapacit, a to prací s okamžitou
kapacitou a managementem případů.
Výše uvedené informace zohledňuje dokument předkládaný výboru ke schválení
Základní síť sociálních služeb ORP Tišnov pro rok 2019 (se sídlem v ORP Tišnov),
který obsahuje tabulku služeb s přiřazením hodnot A a C s tím, že A znamená, že
Město Tišnov garantuje pro rok 2019 rozpočet CSS Tišnov, p.o. Jelikož garance
představuje závazek + 50 tis. Kč, půjde tento materiál k projednání do RM Tišnova a
poté do ZM Tišnova.
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Členové výboru mají k dispozici také materiál Srovnání finančních prostředků reality
2018 I. kolo a předpokladu pro rok 2019 I. kolo, ve kterém mohou porovnat vývoj
dotací (bez účasti na II. kole).
DISKUSE:
Ing. Mgr. Sendlerová: Sdělila, že zatímco je tlak na zvyšování platů/mezd v sociálních
službách, aby se ocenila práce a udržela atraktivnost pozice pečovatelky na trhu
práce, normativy na pečovatelskou službu paradoxně klesají, navíc se požaduje
zvládnutí prodloužení provozní doby, působení o víkendech, svátcích, což je nereálné
v daných rozpočtových normativech. Dále se JMK nepodařilo zohlednit ve financování
terénní pečovatelské služby dostupnost péče v malých obcích.
Mgr. Kudláček: Sdělil, že podle jeho výpočtů by se normativy po zvýšení platů/mezd
měly pohybovat pro rok 2018 a dále někde mezi 45 – 47 000,--Kč, normativ 35 000,-Kč je nízký. Nicméně ze strany JMK je sdělováno, že z analýzy pečovatelských služeb 3
roky zpětně ze systému KISSOS vyplývá, že pečovatelské služby mají náklady na 1
úvazek přímé péče rozdílný, a to od cca. 20/25 000,--Kč do 50 000,--Kč. Je zřejmé, že
dosud stanovovali normativ jako více méně aritmetický střed.
Ing. Mgr. Wildová: Pro nás jako dům s pečovatelskou službou s 24 hodinovou
dostupností pečovatelky již nyní (pro obyvatele DPS) vyplývá povinnost již od roku
2019 sladit 24 hodinovou nabídku na domech s tou samou nabídkou doby pro terén,
tj. ostatní domácnosti mimo DPS. Vyplývá to právě z pravidel síťování str. 3, jak je
uvedeno, ale také str. 7, cituji: ,,V případě, že pečovatelská služba nebude dostupná a
poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům tzn. uživatelům v
běžných domácnostech (v terénu) a uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s
pečovatelskou službou na území působnosti dané služby, nebude daná služba do Základní sítě
JMK zařazena.“ Jde o základní podmínku, proto musíme žádat o navýšení 2 úvazků již

od roku 2019. Dále je nutné říci, že kromě doby je dosti problematickou novou
podmínkou vyplývající z Regionálních karet JMK ,,oslovování všech cílových skupin“,
do současnosti jsme byli inspekcí standardů vedeni k tomu, abychom se profilovali na
cílovou skupinu, tj. v našem případě senioři a zdravotně postižení, avšak nyní se bude
chtít, aby pečovatelky často se základním vzděláním byly schopny obsloužit celé
spektrum osob s psychiatrickými diagnózami, matky s dětmi atd. To je nereálné. Již
nyní i když tabulkově navýšíme kapacitu o 2 úvazky je těžké v ekonomické
konjunktuře získat kvalitní pracovní sílu, která bude ochotna dělat práci pečovatelky
za daných finančních podmínek. Obávám se, že tyto změny vymýšlí lidé, kteří sociální
službu nikdy v praxi nevedli. Je nezbytné se sladit a mluvit stejnou řečí.
Ing. Frýbová: Mám dotaz, zda tyto podněty, co slyšíme ze strany poskytovatelů
někdo shromažďuje, stejně tak zkušenosti koordinátorů a předává je na JMK, těm, co
stanovují tato pravidla.
Knechtová: Koordinátoři ORP se pravidelně scházejí na JMK a sdělují tyto informace,
taktéž poskytovatelé jsou zastoupení v orgánech plánování sociálních služeb JMK a
poskytovatelé své připomínky na JMK zasílají. JMK tyto informace má, řeší
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problematiku ze svého úhlu pohledu. Především je asi rozdíl se situací sociálních
služeb v Brně a na Brně – venkově z našeho pohledu.
Mgr. Kudláček: Problém se sháněním lidí do pečovatelských pozic či obecně do
sociální oblasti v době konjunktury je pravdou, normativy jsou nízké atd. výše
uvedené výhrady jsou zcela jistě platné. Nicméně je zapotřebí se na to podívat i tím
způsobem, k čemu vedla specializace sociálních služeb na cílové skupiny. Z pohledu
OSV MěÚ Tišnov jsou služby již nyní natolik specializované na cílové skupiny, že
mohou prakticky jakéhokoliv klienta odmítnout, a to z toho důvodu, že každý živý
klient je v podstatě multiproblémový, nespadá jen do jedné kategorie. Důsledkem je
to, že vzniká skupina osob, která propadá nejen přirozeným systémem podpory
(příbuzní), ale i systémem sociálních služeb. Smyslem by mělo být to, dělit klienty na
ty, se kterými to jde a na ty, se kterými to nejde. Z praxe víme, že může být
paranoidní schizofrenik zaléčený tak, že je možné u něj bez problémů při mírném
zaučení vykonávat pečovatelskou službu, avšak jsou zcela jistě lidé, kde to
z osobnostních a zdravotních důvodů nebude nikdy možné. Cílem je, aby nebyli tito
lidé vyřazováni z přístupu ke službě na základě administrativního posouzení kategorií,
ale spíše na základě schopnosti spolupracovat se službou, resp. pečovatelkou. Práce
pečovatelek je náročná, sama v domácnosti s různými lidmi, velmi zranitelná pozice
bez pochyby. Avšak jsou zde i takové podmínky, které JMK stanovuje, jako že
pečovatelka musí mít na 1 úvazek 55 – 90% přímé péče, což dle JMK se ne u všech
pečovatelských služeb daří, a to je tedy na pováženou. Proces zcela jistě není
dokonalý, ale údajně nadále vede k odhalování excesů v systému sociálních služeb, a
to jen na základě kvantitativních dat z KISSOSU, což je na druhou stranu dobře,
protože na rovinu komunitní plánování sociálních služeb v jednotlivých ORP často
nejsou schopna v množství služeb třídit, schválí si vše navzájem a poté teprve
z přehlédnutí ukazatelů činnosti je vidět, kde činnost roste, klesá nebo kde je zcela
malá a neefektivní. Údajně takové služby nadále jsou a jedině z úrovně JMK se je daří
omezovat nebo eliminovat z přístupu do základní sítě a k dotacím, které poté mohou
jít k skutečně potřebným službám. Nicméně doplňující požadavky JMK zřejmě
nedoceňují zcela reálné podmínky služeb, personální možnosti atd. I tak se jeví
navýšení u CSS Tišnov, p.o. o 2 úvazky pečovatelek 2019 a Oblastní charity Tišnov o 2
úvazky v roce 2020 za úplné minimum a v podstatě nutnost s ohledem na požadavky
JMK a terénu. Pečovatelská služba je pořád základní sociální službou.
Mgr. Tomáš Laušman: Upozornil, že komunitní plán se nemusí ladit pouze na síť
sociálních služeb. Jedná se o model asistenční služby Hever nebo Petrklíč, které o
klienta pečují v místě prostřednictvím asistentů péče.
Členové výboru poděkovali Mgr. Michalu Kudláčkovi za zpracování financování služeb
v ORP Tišnov.
Usnesení č. 1 – Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb ORP Tišnov
doporučuje Radě města Tišnova a následně Zastupitelstvu města Tišnova schválit
hodnocení potřebnosti sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov ve variantě A a C dle
přílohy č. 1 zápisu.

6
Zápis č. 2/2018 ze zasedání Výboru pro KPSS ZM Tišnova ze dne 1. 8. 2018

Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

Usnesení č. 2 – Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb ORP Tišnov
doporučuje Radě města Tišnova a následně Zastupitelstvu města Tišnova schválit
garanci finanční spoluúčasti města Tišnova na pečovatelské službě CSS Tišnov, p.o. ve
výši 1 985 935,--Kč, která činí 22% maximálních možných plánovaných výdajů.
Pro 12, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno

2) Průběžná informace o uzavírání smluv o zajištění dotačního řízení a
spolufinancování sociálních služeb obcemi ORP Tišnov pro rok 2018 –
Mgr. Kudláček informoval členy výboru, že k dnešnímu dni je uzavřena a vrácena
smlouva o spolufinancování sociálních služeb pro rok 2018 s 35 obcemi, další jsou na
cestě. Včetně příspěvku města Tišnova pro II. kolo 2018 je nyní nasmlouváno
1 520 000,--Kč. Očekávaný výsledek je na konci srpna 2018 1 850 000,--Kč, čemuž
bychom se rádi přiblížili.
3) Informace o plánovaném průzkumu firmy AUGUR Consulting s.r.o. v oblasti
potřebnosti sociálních služeb ve 21 ORP JMK pro účely Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb JMK
Členové výboru byli informováni o plánovaném výzkumu potřebnosti sociálních
služeb pro potřeby plánování v JMK.
Z diskuse vyplývá, že již z minulé fáze mají sociální služby ORP Tišnov zkušenosti
takové, že v součtu sběr dat stál velké množství personálních kapacit ze strany služeb,
a výsledek neodpovídal dle závěrečné zprávy tak velkému úsilí a prakticky nic neřešil,
proto se přítomní domnívají, že je zapotřebí poskytnout součinnost, avšak
poskytnutím jen toho, co je již k dispozici nejlépe z úrovně koordinátora ORP Tišnov a
KISSOS bez zatížení sběru dat ze strany poskytovatelů sociálních služeb kulatými
stoly, vyplňováním dotazníků, rekonfigurací již stávajících dat apod. Konstatováno, že
důležitým ukazatelem potřebnosti zejména u péčových služeb jsou údaje o
neuspokojených žádostech.
4) Různé –
Představení nové paní ředitelky Oblastní charity Tišnov Ing. Jaroslavy Klapalové
Ze strany poskytovatelů sociálních služeb vznesen požadavek na zaevidování toho, že
obzvláště v letních měsících ze strany JMK jsou ukládány povinnosti vyplňování
různých tabulek a jejich odevzdání v termínech ,,do týdne“, aniž to někdo dá předem
vědět. Podobné úkoly by měly být předem součástí harmonogramu na daný rok. Dále
např. není dosud jasné, kdy budou vyhlášeny dotační řízení pro rok 2019.
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Současné podmínky II. kola dofinancování v JMK hodnotí poskytovatelé jako
neprofesionálně připravené, existují nejasnosti ve vyplňování formulářů, např.
Diecézní charita Brno musí opakovaně vznášet dotazy oblastí k JMK ve věci toho, jak
co vyplnit atd.
Všichni členové výboru na dotaz deklarovali, že by měli zájem v členství ve výboru
v dalším čtyřletém období nadále působit a zúročit tak své zkušenosti z tohoto
období. Dále bylo konstatováno, že v dalším období by měl výbor přejít od zajištění
financí pro sociální služby také k detailnějšímu klíčování reálných potřeb. Lenka
Knechtová dále doporučila, aby odbor sociální byl posílen o pracovníka, který se bude
zabývat dotačním řízením pro sociální služby a komunikací s občany, kteří zůstávají
mimo systém sociálních služeb.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Tajemník Výboru pro KPSS

………………………………..

Schválil/a: Mgr. Ing. Jana Wildová
Ověřovatel pro zasedání 1. 8. 2018

………………………………..

Kontrola: p. Lenka Knechtová
Předsedkyně Výboru pro KPSS

………………………………..
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