
Záznam ze setkání  pracovní skupiny pro tvorbu metodické příručky
a Mgr. M. Kuny, zástupce zadavatele

dne 26. 1. 2006, Ostrava
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: Mgr. I. Nesétová, Bc. P. Hortvíková, Mgr. L. Kujevská,  Mgr. K. Janoušková, M.A.,
Mgr. R. Kvasnička, Ing. P. Pala,  J. Sadecká – Janíková, Mgr. D. Nedělníková, Mgr.
M. Kuna (MPSV ČR)  jako host

Omluveni: PhDr. A. Gojová PhD.,  Mgr. I. Štědrá, Dr. O. Chytil, PhD.

Setkání navazuje na II. schůzi pracovní skupiny TMP s cílem reagovat na otázky vyplývající z
tohoto jednání. Otázky byly předběžně zaslány mailem (Mgr. Kvasnička) Mgr. M. Kunovi, který
specifikoval koncepci MPSV a zakázku pro tvorbu metodické příručky:

Bod 1.: funkční zařazení a kompetence koordinátora:

Kompetence koordinátora vyplývají zejm. z návrhu zákona o sociálních službách, §92, bod b.
Klíčové aktivity koordinátora lze charakterizovat jako mapování služeb, předávání informací a
koordinace systém péče o společensky nepřizpůsobené. Tyto aktivity jsou shodné pro všechny
obce, včetně 3. typu. Přímou práci s uživateli služeb koordinátor vykonává pouze v případě
kumulace agendy sociálního kurátora. Postavení koordinátora v rámci systému jednotlivých
úřadů je v kompetenci těchto úřadů, stejně jako výše úvazku, MPSV však bude provádět kontrolu
naplňování povinností uložených obcím §92 zákona o sociálních službách.

Bod 3.: funkce sociálního kurátora a její specifikace v metodické příručce

se omezí na vymezení rámce spolupráce s koordinátorem

Bod 4.: role koordinátora v projektových aktivitách

projekty jsou směřovány zejména k NNO, které jsou sjednávány jako poskytovatelé

Bod 6.: kompetence metodiků ve vztahu ke zprostředkování supervize
supervizi vykládá MPSV jako opatření v rámci psychohygieny, nikoli ve smyslu případových
supervizí. Stanovisko bude doplněno.



Otevřené zůstávají otázky:

Bod 2.: metodika poskytování dávek

MPSV dodá stanovisko po právní konzultaci, zejména ve vztahu k výkladu sčítání věcných a
peněžitých dávek a posuzování sociální potřebnosti.
T: nebyl stanoven, v průběhu 14 dní

Bod 5.: výkon kontroly rozšířené působnosti metodiky KÚ

Ing. P. Pala dodá MPSV návrh ke konzultaci.
T:  7. 2. 2006, mailem

V Ostravě dne 27. 1. 2006 
zapsala: Mgr. Dana Nedělníková


