Zápis ze setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci projektu
PIRK 2 – CZ.1.04/3.2.00/15.00017
Datum: 31. 10. 2014
Přítomni: dle prezenční listiny
Mgr. Jana Kubecová zahájila v pořadí již sedmé setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci
individuálního projektu Ústeckého kraje „Podpora integrace romské komunity 2“. V úvodu omluvila
finančního manažera Ing. Vladimíra Hilase, který se setkání nemohl zúčastnit.
Zúčastnění byli upozorněni na nedostatky, které se objevily v 5. monitorovací zprávě:
text na faktuře musí být dle vzoru na http://www.kr-ustecky.cz/projekt-podpora-integraceromske-komunity-v-usteckem-kraji-2/ds-99351/p1=204835
splatnost faktury dle smlouvy (30 dní od doručení faktury na KÚÚK)
kontrola správnosti přeplatku, nedoplatku v textu faktury
kontrola správnosti zálohového či zúčtovacího období na faktuře
kontrola správnosti poskytnuté zálohy na zúčtovací faktuře
kontrola dokládaných soupisek, deníků a faktur – musí sedět částky či být doloženo vysvětlení
nesouladu jednotlivých dokladů
pravidelné dodávání rozvahy za monitorovací období (vzor na stránkách kraje, viz výše)
monitorovací zprávu v elektronické podobě zasílat jak na koordinátorku projektu
J. Strnadovou, tak na finančního manažera V. Hilase. Je nutné na oba pracovníky zaslat
kompletní balíček (textová+finanční část). Zpráva o odsouhlasené a správné MZ bude zaslána
koordinátorkou projektu, poté lze zaslat fyzicky. Opravdu nezasílat zprávu dříve, než bude
odsouhlasena pracovníky KÚÚK
Bc. Strnadová dále požádala, aby MZ byly zasílány v termínu, pokud to z nějakého důvodu
není možné, nutné toto dát na vědomí
jakékoliv další změny konzultovat s pracovníky KÚÚK (změny realiz. týmu a další)
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OCH Most informovala o změně čísla bankovního účtu, toto se bude řešit dodatkem ke
smlouvě
Stále probíhají kontroly v rámci projektu, zaměstnankyně KÚÚK upozornily zejména na potravinovou
pomoc, která se poměrně často objevuje v IP některých poskytovatelů, nelze stavět IP na potravinové
pomoci, to není podstatou sociální služby. Pokud se jedná o tento typ pomoci, nelze klienta
vykazovat pro účely OP LZZ. Bylo doporučeno, aby byly IP znovu probrány a tito klienti vyřazeni.
Mgr. Kubecová dále informovala o nadcházející, v pořadí již třetí supervizi, která se uskuteční 18. –
19. listopadu na budově C v zasedací místnosti C222 (POZOR, zde změna, původně měla SV
proběhnout 18. 11. na budově A, v zasedací místnosti A559, informace o změně bude ještě zaslána
emailem). Složení skupin bude dodrženo jako v předcházejících dvou SV, 19. 11. odpoledne bude
opět SV určena pro metodické pracovníky.
Poskytovatelé sociálních služeb byli dále pozváni na 26. 11. 2014, kdy se koná na KÚÚK seminář
organizace La Strada na téma „Obchodování s lidmi“. Organizace v úvodu semináře představí svoji
činnost, dále bude definováno obchodování s lidmi jako takové + platný právní rámec v ČR
a v neposlední řadě budou účastníci tohoto semináře seznámeni se systémem pomoci (Program
MVČR, spolupráce s PČR). Přihlášky na tuto akci je možné zasílat na adresu kubecova.j@kr-ustecky.cz
do 20. 11. 2014. Toto vzdělání není akreditované, ale lze jej započítat do vzdělávání pracovníků.
V poslední části setkání informovali poskytovatelé služeb o dobrých a špatných praxích v lokalitách,
M. Řebíček (Cedr) vznesl dotaz na seminář týkající se drogové problematiky, takový již proběhl
v červnu 2014, ale požadavek Cedru se týkal konkrétnějších informací z této oblasti, bude řešeno ve
spolupráci s protidrogovou koordinátorkou Mgr. E. Houdovou. R. Adamová (Světlo Kadaň)
informovala o špatné spolupráci s úředníky ÚP, bohužel toto není ojedinělý jev, týká se i dalších
lokalit, v některých městech toto už řešeno, pracovníci mají jasné instrukce o tom, jak přijímat klienty
s doprovodem. Mgr. Franc informoval o potravinové pomoci, která je na severu Čech značně
omezená, například na rozdíl od Prahy, v Ústeckém kraji je nedostatek potravin, menší markety
potraviny neposkytují vůbec. V roce 2015 by se měl rozeběhnout projekt na financování potravin,
mělo by jich být víc. Bc. Šperlová informovala o změnách ve vedení ve FCH Lovosice, pana ředitele R.
Strižence nahradila Bc. Alena Maternová. Bc. Hemelík (OCH Most, SAS Žatec) informoval o spolupráci
s OSPOD, která v současné době v podstatě nefunguje, dále zmínil, že v poslední době (cca 1 měsíc
zpět) vnímá menší počet klientů, přestože se snaží získat nové klienty, moc se to nedaří, bylo
doporučeno navázat spolupráci například se základními školami.

Příští setkání se bude konat v lednu 2015, informace bude rozeslána emailem.

Zapsala: Bc. Jarmila Strnadová, 10. 11. 2014
Přílohy: - prezenční listina
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