Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu:

5.

Místo setkání:

MMB Zasedací místnost, Křenová 20

Datum: 12. března 2009

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání, představení programu, prezence
Připomenutí dalšího harmonogramu KPSS
Diskuze nad finální verzí materiálu PS OZP
Schválení materiálu hlasováním
Závěr
Poděkování

ad. 1 Přivítání, představení programu, prezence
Monika Galko zahájila dnešní setkání, přivítala zúčastněné. Dále dala kolovat prezenční listinu.
Oznámila, že cílem dnešního setkání je projít celý dokument (případně provést ještě poslední doplnění
či úpravy) a jeho následné schválení. Členové pracovní skupiny byli upozorněni, že poté co bude
materiál skupinou schválen, nebude se již moci do něj zásadně zasahovat. To znamená, že již nebude
možné přidávat či odstraňovat navržené priority a opatření nebo měnit jejich podstatu. Následně bude
možné již provádět jen drobné úpravy či doplnění (v rámci připomínkovacího řízení), ale nic
zásadního se již nebude moci v materiálu měnit.

ad. 2 Připomenutí dalšího harmonogramu KPSS
•
•
•
•
•
•
•

Ještě před samotnou diskuzí nad materiálem Monika Galko v krátkosti připomněla další
harmonogram KPSS.
polovina března: sestavení kompletního návrhu 2. Komunitního plánu
20. 3. – 20. 4. 2009: připomínkovací řízení, předložení materiálu do orgánů města (Sociální a
zdravotní komise RMB, Finanční výbor ZMB, politické kluby apod.).
pátek 17. dubna 2009: IV. konference KPSS, 20. dubna 2009 – uzavření připomínkovacího
řízení a jeho vypořádání
konec dubna 2009: finalizace 2. Komunitního plánu
5. května 2009: předložení materiálu do Rady města Brna
19. května 2009: předložení materiálu do Zastupitelstva města Brna ke schválení

V červnu 2009 proběhne na MMB tradiční setkání NNO poskytujících v Brně sociální služby, kde
budou organizace informovány o schváleném KP a o dotačním řízení na rok 2010. Do 31. července
2009 pak budou moci NNO podávat žádosti o dotace z rozpočtu města na poskytování sociálních
služeb v souladu se schváleným Komunitním plánem.
Pracovní skupiny se začnou opět scházet na podzim 2009 a schůzky budou probíhat kvartálně.
Dokument bude otevřený a bude každoročně aktualizován (tak aby pružně reagoval na současnou
situaci a také byl otevřen novým potřebám, změnám v sociální oblasti či např. reagoval na nové výzvy
k podávání projektů EU apod.).
ad. 3 Diskuze nad finální verzí materiálu PS OZP
V této části setkání se postupně procházely navržené priority a opatření PS OZP. U některých opatření
ještě došlo k mírným úpravám či doplnění, celkově se však materiál nijak zásadně neměnil.
Dokument se skládá z částí:
• Popis pracovní skupiny – na setkání nebylo připomínkováno
• Zhodnocení komunitního plánu – hodnoceno po prioritách – nebylo připomínkováno
• Vývojový trend na období let 2010-2013 – nebylo připomínkováno
• Sociální služby poskytované pro osoby se zdravotním postižením – nebylo připomínkováno
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•
•

Přehled organizací poskytující sociální služby – drobné úpravy názvů organizací
Zdroje pro určení priorit – nebylo připomínkováno

Priority a opatření:
Od minulého setkání byl materiál doplněn o popisy priorit. Stylisticky bude text upraven později,
jazyková korektura bude provedena také později.
Rozšíření terénní práce pro lidi bez přístřeší – byla doplněna informace, že je v současnosti
financováno z Individuálního projektu kraje a do budoucna se bude počítat s náklady na udržení
3. priorita
Opatření 3.5.: Charita – nízkoprahové ubytování bude na Bratislavské
4. priorita:
Opatření 4.1.: Rozvoj skupinové práce – A-kluby, Lotos, Podané ruce – předpokládaný počet klientů
– celkem 130. Organizace ještě upraví financování.
Opatření 4.3. Udržitelnost, … - bude zkráceno a upraveno, popis opatření, aktivity – Finální verzi
zašlou A-kluby (včetně zapracování sdružení Lotos). Upravit také náklady, držet se více „při zemi“ a
snažit se o čerpání z Evropských projektů
Opatření 4.5. Podpora zaměstnanosti – došlo k úpravě, částečně bude zapracováno mezi trendy do
budoucna, v současnosti není realizátor
ad. 4 Schválení materiálu hlasováním
Následně proběhlo hlasování o tom, zda členové pracovní skupiny souhlasí s navrženým materiálem
(tedy s úvodním popisem, prioritami a opatřeními). Materiál byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy pracovní skupiny.
ad. 5 Závěr
V červnu proběhne schůzka s neziskovými organizacemi na MMB, kde budou upřesněny, informace
ohledně dotací a k jejich rozdělování bude vycházet z aktuální finanční situace organizací (v této době
již budou organizace vědět, kolik dostali financí z jiných zdrojů a kolik potřebují případně
dofinancovat do konce roku). Dalším tématem schůzky budou názorné příklady dobře a špatně
vypracovaných projektů (kvalita vypracování projektů se někdy značně liší). V červnu bude tedy třeba
zjistit přesné zajištění financí NNO a podle toho by mělo proběhnout druhé rozdělování.
ad. 6 Poděkování
Na závěr setkání koordinátoři poděkovali členům pracovní skupiny za jejich práci na materiálu a
celkově za aktivní spolupráci na procesu KPSS.
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