č.j.: MUUO/41288/2021/SOC/Hab
č. spisu: 1155/2021
počet listů: 4
počet příloh: 3
počet listů příloh: 23

ZÁPIS
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS)

č. 3/2021
ze dne 20. 10. 2021

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS,

Přítomni:

Jiří Preclík, Bc. Anna Škopová, Ivana Nečekalová,
Mgr. Martina Hufová - členové ŘS.
Mgr. Karina Habrová, koordinátorka KPSS.

Omluveni:

Mgr. Iva Sedláčková

Zapisovatel:

Mgr. Karina Habrová

Místo a čas
jednání:
Hosté:

Zasedací místnost sociálního odboru MěÚ, Dělnická 1405
od 9:30 hodin
Mgr. Tomáš Lukes

Program:
1. Zahájení.
2. Informace vedoucí odboru.
3. Dotační program 2022.
4. Akční plán 2022.
5. Příprava plánu akcí na rok 2022.
6. Různé.
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K bodu 1. Zahájení
JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.
K bodu 2. Informace vedoucí odboru
Mgr. Nečekalová informovala členy řídící skupiny o:







tom, že ani Pardubický kraj nepodpoří zřízení sociální služby Domov doma.
2. a 3. kolo dofinancování dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Pardubickém
kraji – kraj obdržel pro rok 2021 od MPSV ČR účelovou dotaci na financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb ve výši
1 082 130 809 Kč. V rámci 1. kola dotačního řízení bylo přerozděleno 1 070 697 000 Kč.
V 2. kole dotačního řízení je navrženo k rozdělení 11 465 000 Kč, z toho je částka 31 191
Kč kryta z rezervy minulých let. Ve 3. kole je navrženo na dofinancování 39 754 000 Kč pro
199 služeb.
o dofinancovány budou i naše příspěvkové organizace, smlouvy již naše rada
schválila, smlouvy byly odeslány k podpisu zpět na kraj.
o J. Preclík doplnil, že ještě navíc budeme RM předkládat dofinancování PO. Není to
nic optimistického, protože např. u DD se jedná o 1,5 miliónu korun. Mgr.
Nečekalová uvedla, že se jedná o důsledek navýšení náhrad za covid odměny. J.
Preclík doplnil, že je to způsobeno i tím, že stát zvýšil mzdy, ale neposkytl
potřebné finanční prostředky. Doplnil, že v DD nejsou žádné rezervy a podobně
tomu je i v CSP.
službách Krizového centra v Žamberku:
o ke konci roku 2021 končí centru financovaný projekt prostřednictvím MAS „Práce
s rodinami v OSPOD vč. asistovaného kontaktu“. Realizace návazného programu
zatím není v plánu. Rodiny, které jsou zařazené v projektu, budou v případě jejich
souhlasu, převedené pod službu krizová pomoc,
o od roku 2022 budou poskytovat tyto služby: krizovou pomoc a odborné sociální
poradenství (s rodinami bude pracováno i nadále, ale jako s rodinami v krizi
v rámci služby krizová pomoc).
čerpání financí z rozpočtu města na rok 2021 v rámci Komunitního plánování (ORG 3001):
o náklady za Mezinárodní den seniorů zahrnovaly – pronájem u ČČK, oprava
banneru, výlep plakátů a cen pro výherce = celkem za 7 918,- Kč,
o náklady za Integrační den zahrnovaly – ozvučení, oprava banneru, výlep plakátů,
stavba a bourání stánků, květiny jako poděkování = 12 333,- Kč + ještě bude
přičtena odměna p. Zajíčkovi ve výši 1 700,- Kč = celkem 14 033,- Kč,
o celkem za komunitní plánování máme zatím náklady okolo 30 000,- Kč,
předpoklad ke konci roku je okolo 50 000,- Kč (přesná výše bude známá po
objednávce OiK za reportáže soc. služeb). Současně z rozpočtu pro komunitní
plánování bude 30 000,- Kč převedeno na prevenci kriminality kvůli dofinancování
preventivního programu pro školy. Nemá to však vliv na rozpočet příštího roku.

K bodu 3. Dotační program 2022




Řídící skupina projednala předložené dokumenty:
o Dotační program OSS na rok 2022,
o Žádost o dotaci do 5 000,- Kč na rok 2022,
o Žádost o dotaci nad 5 000,- Kč na rok 2022.
K výše uvedeným předloženým dokumentům, které jsou přílohou tohoto zápisu, byla
pouze jedna zásadní připomínka, a to posunutí termínu podání žádostí do 24. 1. 2022.
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Členové řídící skupiny s touto změnou jednohlasně souhlasili. Ostatní drobné úpravy,
které byly nutné s ohledem na změnu zákona, řídící skupina odsouhlasila bez připomínek.
Dotační program bude Radě města Ústí nad Orlicí předložen ke schválení dne
25. 10. 2021.

K bodu 4. Akční plán 2022


Řídící skupina zhodnotila Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Ústí
nad Orlicí a okolí na rok 2021 (dále jen Akční plán) dle jednotlivých pracovních skupin:
o vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Sedláčkové přednesla Mgr. Habrová zhodnocení
priorit za pracovní skupinu pro OZP.
o dále zhodnotila priority Mgr. Hufová, kdy uvedla:
 že je potřeba ubytovny se schváleným režimem (pro dávky ÚP), místnost, kde
by lidé mohli být přes noc, když je venku zima, krizové lůžko. Diskuze o
možnostech využití stávajících ubytoven. Otázka stále služby – večer, o
víkendu.
 dále vzešla potřeba řešení problémů na úrovni kraje, a to asistovaný styk, kdy
v našem kraji není žádná služba, poté potřeba specializované služby pro
osoby s poruchami příjmu potravy, poskytování ambulantních služeb LAXUS
v regionu býv. okresu Ústí nad Orlicí.
o jako poslední zhodnotila priority Bc. Škopová:
o Řídící skupina vedla diskuzi i nad pochopením ankety a k jednotlivým otázkám v dotazníku.
o Závěrem řídící skupina rozhodla, že do konce října pracovní skupiny zpracují zhodnocení
Akčního plánu 2021 a připraví Akční plán na rok 2022, který projedná řídící skupina na
svém jednání dne 11. 11. 2021.

K bodu 5. Příprava plánu akcí na rok 2022




Veletrh sociálních služeb v roce 2022 – v týdnu od 20. 6. 2022 a na příštím setkání bude
termín upřesněn,
Mezinárodní den seniorů – 15. 9. 2022,
Integrační den aneb: Jak se žije lidem s postižením – 22. 9. 2022.

K bodu 6. Různé






Dne 16. 9. 2021 proběhl Mezinárodní den seniorů – zhodnotil JUDr. Ešpandr, nejvíce
účastníků, atmosféra i spokojenost lidi veliká.
Dne 23. 9. 2021 proběhl Integrační den – Mgr. Nečekalová zhodnotila kladně, případně
doplní i Mgr. Sedláčková na příštím setkání.
Dne 31. 8. 2021 poslán seznam organizací panu Vašíčkovi kvůli reportážím na OIK TV –
zeptat se pana Preclíka, zda nemá bližší informace. J. Preclík uvedl, že panem Vašíčkem
komunikuje a dá co nejdříve vědět. Mgr. Nečekalová doplnila, že reportáže budou
rozdělené dle organizací, které mají podobnou problematiku.
Dle plánu byly v Ústeckých listech informační letáky:
o říjen – cílová skupina senioři – malé písmo, špatný formát,
o listopad – osoby se zdravotním znevýhodněním,
o prosinec – rodiny s dětmi (teprve bude).
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Dále se řídící skupina zabývala Strategií pro seniory a byly zapracovány připomínky
Mgr. Hufové a JUDr. Ešpandra.

ÚKOLY:
 Na konci roku rozeslat všem pracovním skupinám informační letáky, které byly zveřejněny
v Ústeckých listech + zveřejnit na webu města, jak v části Komunitní plánování, tak formou
informace na web, FB – zajistí Mgr. Habrová.
 Zaměřit se na stanovené cíle ve Strategii pro seniory a připravit si případné připomínky na
zasedání 11. 11. 2021 – všichni členové.
Příští jednání: 11. 11. 2021 od 8:00 hodin v zasedací místnosti sociálního odboru

JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.
předseda řídící skupiny
Zapsala: Mgr. Karina Habrová

Přílohy:
1 – Dotační program na rok 2022
2 – Žádost o dotaci do 5.000,- Kč na rok 2022
3 – Žádost o dotaci nad 5.000,- Kč na rok 2022
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