Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.12.2021
Rozvoj služeb CSSK
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 07.12.2021 aktualizovanou zřizovací listinu
Centra sociálních služeb Kuřim, p. o. (dále jen CSSK). V návaznosti na rozšíření portfolia služeb, které
by mělo CSSK v blízké budoucnosti provozovat, v souvislosti s rozvojem služeb již poskytovaných
a dále v souvislosti s platným zněním 6. komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim 2021 – 2023 a změnami v koncepci
poskytování sociálních služeb v síti Jihomoravského kraje je nutno zpracovat a schválit plán rozvoje
sociálních služeb poskytovaných CSSK.
Platná zřizovací listina CSSK výslovně umožňuje provozovat následující sociální služby:
a) pečovatelská služba,
b) denní stacionář,
c) ambulantní a terénní odlehčovací služba,
d) služby sociální prevence,
e) domácí zdravotní péče jako nestátní zdravotnické zařízení,
f) poskytování základního sociálního poradenství,
g) správa bytů zvláštního určení umístěných v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim,
a to na základě uzavřené příkazní smlouvy.
Plán rozvoje CSSK by měl postihnout rozvoj či zřízení těchto shora uvedených služeb, případně
zřízení služeb nových. Plán by měl popsat současný stav v poskytování stávajících služeb a dále
navrhnout plán rozvoje včetně kvantifikace těchto služeb, potřeb materiálových i lidských zdrojů,
potřeb finančních zdrojů včetně možnosti financování zřízení i provozu služeb z dotačních titulů
a časové osy rozvoje služeb. Zpracováním tohoto plánu navrhuji pověřit ředitelku CSSK paní
Miloslavu Bártovou. Termín pro zpracování dokumentu navrhuji do 28.02.2022.
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Návrh na usnesení:
RM
ukládá
ředitelce příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim zpracovat Plán rozvoje Centra
sociálních služeb Kuřim, dle specifikace v důvodové zprávě s termínem dokončení do
28.02.2022.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: PhDr. Miloslava Bártová - ředitelka

Vytvořeno 29.12.2021 15:08:53

2

