Zápis řídící skupiny č. 35/2015

Datum a čas: 9.7.2015, 13.00
Místo:

Městský úřad Město Albrechtice

Přítomní:

Bc. Jiří Boháček, Mgr. Hana Hlisnikovská, Martin Špalek, Mgr. Jana Hančilová, Bc. Andrea Polišenská, Mgr. Miroslava Fofová,
Jarmila Helienková

Program jednání:
1. Změny v procesu poskytování grantů poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtů obcí.
2. Termíny podání žádosti o grant z rozpočtu města Město Albrechtice.
3. Monitorovací návštěvy sociálních služeb Albrechticka.
4. Metodika informovanosti a zapojování veřejnosti do KPSS Albrechticka
5. diskuse

Ad 1.
V souvislosti s novelizací zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází k určitým změnám v procesu
poskytování grantů z rozpočtů obcí.
Změny v souvislosti s uvedenou novelizací, které se projeví ve veřejnoprávních smlouvách s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb,
budou konzultovány s vedoucí odboru finančního a plánovacího Alenou Bodnárovou. Dále byl adekvátně upraven dokument „Zásady a metodika
pro poskytování grantů z rozpočtu města Město Albrechtice v sociální oblasti“ /aktualizovaný dokument se rozesílá spolu se zápisem z ŘS/. Nově
bude nazván „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Město Albrechtice“. V textu dokumentu jsou žlutě zvýrazněny podstatné
změny a nové znění textu. V těchto pravidlech se nehovoří o grantech, ale již výlučně o dotacích. Všichni členové jsou vyzváni k jeho
připomínkování.
Ad 2.
Termín podání žádostí o grant z rozpočtu města Město Albrechtice na rok 2016 je pro poskytovatele sociálních služeb stanoven na období
01.11.2015 - 30.11.2015. Položka pro granty v sociální oblasti na rok 2016 bude v návrhu rozpočtu navýšena z předchozích 330 000 Kč na 400 000
Kč. Předběžný termín schvalování žádostí o přiznané granty zastupitelstvem je prosinec 2015.
Ad 3.
Monitorovací tým SPRSS naplánuje termíny návštěv těch poskytovatelů sociálních služeb, u nichž doposud monitorovací návštěva
neproběhla. Jedná se o službu DZR Dům dobré vůle Žáry Charity Krnov, Lůžka sociální péče SZZ Krnov /nemocnice Město Albrechtice/,
Raná péče Slezské diakonie a Pečovatelská služba Charity Krnov. U jednotlivých poskytovatelů bude hodnocena kvalita poskytované sociální
služby a plnění opatření a aktivit, nastavených pro jednotlivé cílové skupiny ve střednědobém plánu rozvoje SS Albrechticka.
Členové ŘS byli informováni o nutnosti náhrady dvou členů monitorovacího týmu, kteří ukončili pracovní poměr u svých zaměstnavatelů
– Mgr. Katrin Surovková /SD/ a Mgr. Petr Popek /SZZ Krnov/. Nástupci budou známi nejdříve v srpnu/září.
Ad 4.
Byl diskutován současný stav informování veřejnosti o komunitním plánování a jednotlivých sociálních službách, který byl shledán jako
nedostatečný. Ne všechny spolupracující obce podávají základní informace na webových stránkách a nebo v obecních zpravodajích. Je nutné
dokončit SWOT analýzu současného stavu zapojování veřejnosti a vytvořit metodiku informování a zapojování veřejnosti do procesu KPSS.

Úkoly členů:
1. Bc. J.Boháček, M.Špalek – aktualizace dokumentu „Zásady a metodika pro poskytování grantů z rozpočtu města Město Albrechtice
v sociální oblasti“ – nový dokument je rozeslán spolu se zápisem z ŘS
2. Mgr. H.Hlisnikovská – oslovení členů monitorovacího týmu, vyjednání a informace o termínech monitorovacích návštěv
3. Členové ŘS – prostudování dokumentu „SWOT analýza současného stavu zapojování veřejnosti“; podněty a návrhy na příští ŘS
k dokončení analýzy a vytvoření metodiky informování a zapojování veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb
/SWOT analýza.xls bude rozeslána spolu se zápisem z ŘS/
4. Členové ŘS – seznámení s aktualizovaným dokumentem „Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Město Albrechtice“; podněty
a návrhy k případnému doplnění – je možné zasílat ihned tak, aby mohl být dokument definitivně dokončen do konání příští ŘS
5. Členové ŘS – podněty a návrhy na příští ŘS k závěrečnému vyhodnocení cílů a opatření dle 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Albrechticka pro cílovou skupinu „rodina, děti, mládež, etnické skupiny, osoby bez přístřeší, osoby v nouzi“ /Aktualizace 1.SPRSS
str. 33/ a cílovou skupinu „senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o osobu blízkou“ /Aktualizace 1.SPRSS str. 17/

Termín příští řídící skupiny: konec září 2015 /PS polovina září 2015/

Zapsala: Mgr. Hana Hlisnikovská
Schválil: Bc. Jiří Boháček

