Zápis ze setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci projektu
PIRK 2 – CZ.1.04/3.2.00/15.00017
Datum: 18. 8. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Mgr. Jana Kubecová zahájila v pořadí již šesté setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci
individuálního projektu Ústeckého kraje „Podpora integrace romské komunity 2“. V úvodu omluvila
finančního manažera Ing. Vladimíra Hilase, který v době konání setkání čerpal řádnou dovolenou.
V úvodu setkání upozornila vedoucí projektu na nedostatky, které se objevily ve 4. monitorovací
zprávě:
na všechny faktury je nutné uvádět text: „Financováno z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
v rámci projektu „Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji 2“, reg.
č.: CZ.1.04/3.2.00/15.00017.“
monitorovací zprávu v elektronické podobě zasílat jak na koordinátorku projektu
J. Strnadovou, tak na finančního manažera V. Hilase. Zpráva o odsouhlasené a správné MZ
bude zaslána koordinátorkou projektu, poté lze zaslat fyzicky. Opravdu nezasílat zprávu dříve,
než bude odsouhlasena pracovníky KÚÚK.
z finančního hlediska je nutné přikládat soupisku účetních dokladů, účetní deník, rozvahu.
Jakékoliv změny v rozpočtu dát na vědomí fin. manažerovi.
při kontrole pracovních úvazku se u některých poskytovatelů zjistilo, že výše pracovních
úvazků neodpovídají podmínkám VZ – nutno napravit.
jakékoliv další změny konzultovat s pracovníky KÚÚK (změny realiz. týmu a další).
Mgr. Kubecová upozornila na probíhající následné kontroly a kontroly u nových poskytovatelů a dále
také na finanční kontroly, které provádí Odbor kontroly KÚÚK. Při této příležitosti bude doplněno
číslo účtu, na který budou poskytovatelé zasílat vratky vypočtené odborem kontroly.
V rámci těchto kontrol budou zasílána oznámení o kontrolách a následných kontrolách, kde budou
uvedeny všechny náležitosti, které budou kontrolovány.
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Další informace, které byly předány, se týkaly financování sociálních služeb na rok 2015. Všichni
žadatelé o státní dotaci (dříve MPSV) budou mít povinnost desetiprocentní spoluúčasti z jiných zdrojů
(kraj, obce, nadace).
Mgr. Jana Kubecová dále upozornila na blížící se supervizi, která bude uskutečněna 22. – 23. 9. 2014,
přičemž 23. 9. 2014 odpoledne bude SV určena metodickým pracovníkům. Supervizní skupiny by
měly být identické jako při minulé supervizi, pozvánka na tuto akci bude odeslána organizacím
do konce měsíce srpna.
V poslední části setkání informovali poskytovatelé služeb o dobrých a špatných praxích v lokalitách,
nejčastější problémy jsou stále v oblasti bydlení, zaměstnání a dluhové problematiky.

Zapsala: Bc. Jarmila Strnadová, 25. 8. 2014
Přílohy: - prezenční listina
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