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ad 1. Přivítání, program, prezence
Monika Galko přivítala účastníky setkání a seznámili přítomné s programem. Následně proběhla
prezence účastníků.
ad 2.

Workshopy SQSS

Workshopy ohledně standardů kvality sociálních služeb budou probíhat od konce března až do
května. Počet účastníků jednotlivých skupin se bude pohybovat kolem 10 lidí. Zástupci organizací
byli upozorněni, že se bude jednat o workshop (nepůjde tedy o klasické pasivní školení) a je tedy
třeba, aby byli připraveni (účastníci musí vědět co se chtějí dozvědět a bude vyžadována jejich
aktivní účast).
Původní myšlenka zaměřit jednotlivé workshopy na konkrétní standardy v rámci konkrétních
cílových skupin a konkrétních soc. služeb se ukázala jako technicky nereálná. Navíc spousta
organizací v původních dotaznících uvedla, že má zájem o školení všech standardů – došlo tedy
k určitému nepochopení cíle těchto workshopů. Rovněž nastal problém s tím, že některé organizace
nahlásily několik pracovníků (opět z technických důvodů nemožné).
Rozdělení do skupin tedy proběhne na základě cílových skupin a v rámci možností i typu služeb
(např. pobytová zařízení, domovy pro seniory apod.). Organizace byly vyzvány, aby do 11. 3.
2010 znovu nahlásily účast, avšak striktně pouze jednu osobu za organizaci (výjimka velké
organizace). Poté co proběhnou všechny pracovní skupiny bude sestaven harmonogram a ten bude
následně rozeslán účastníkům.

ad 3.

Dotace z rozpočtu města na sociální služby

ZMB schválilo dotace na sociální služby pro rok 2010, avšak došlo k citelnému ponížení oproti
minulému roku. Tím pádem nebylo možno podpořit rozvojové projekty a prioritou bylo především
zachovat stávající služby.
Jelikož v minulém roce bylo možno rozdělit díky Individuálnímu projektu JMK více financí, byl rok
2009 mimořádný (došlo celkem k značnému navýšení dotací oproti roku 2008). Bohužel v roce
2009 došlo díky celkové hospodářské situaci ke značným výpadkům daňových příjmů města a bylo
nutno při sestavování rozpočtu města citelně šetřit a to ve všech sektorech. Tím došlo i
k výraznému krácení financí na sociální služby a z tohoto důvodu bylo nutno vycházet ze stavu
v roce 2008 (proto značný rozdíl mezi rokem 2009 a 2010). Současně nebylo možné podpořit
žádnou rozvojovou aktivitu ačkoli je plně v souladu s 2.KP.
Organizace byly vyzvány k podpisu smluv a zhruba v polovině března 2010 budou finance
posílány na účty organizací. Smlouvy o poskytnutí dotací na sociální služby kromě jiného
obsahují povinnost organizací aktivně spolupracovat v rámci procesu KPSS a rovněž
aktualizovat 2 x ročně údaje o své organizaci a poskytovaných službách na webovém Portálu
sociální péče ve městě Brně.
Organizace rovněž do konce ledna posílaly vyúčtování dotací za rok 2009. Je nutno konstatovat, že
po formální kontrole bylo zjištěno, že téměř polovina organizací neposlala vyúčtování v pořádku.
Organizace budou tedy ještě vyzvány k doplnění a k nápravě nedostatků. Na každoročním setkání
s NNO (červen) bude tedy vyúčtování dotací jedním z témat.
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ad 4.

Webový portál sociální péče v Brně – školení administrace a „životní situace“

Ještě stále nebyly proškoleny všechny organizace ohledně administrace webového portálu. Jde cca
o třetinu organizací a mohlo se stát, že se některá z organizací o školení nedozvěděla. Na pracovní
skupině bylo tedy řečeno, že pokud se o školení některá z organizací nedozvěděla, ať
kontaktuje pracovníky Referátu Komunitního plánování – M. Galko nebo R. Janíka. Nabídka
školení platí také pro ty, kteří školením sice prošli, ale potřebují si informace oživit. Bude opět
vytvořen harmonogram a poté proběhnou školení jednotlivých skupin.
Organizace byly také vyzvány ke spolupráci co se týče webového Portálu sociální péče,
konkrétně sekce „životní situace“ v rámci jednotlivých pracovních skupin. Toto již proběhlo
v rámci cílové/pracovní skupiny Osoby se smyslovým postižením a jelikož nám dotčené organizace
poslaly velice kvalitně zpracované „návody“ co dělat v určitých životních situacích (co se týče
různých specifických smyslových poruch a postižení), byly takto zpracované životní situace
doporučeny jako vhodná inspirace.

ad 5.

Zhodnocení 1. KPSS

Hlavním bodem programu setkání bylo zhodnocení 1. KPSS. K částečnému zhodnocení již došlo při
tvorbě 2. KP a toto hodnocení na něj navázalo (hodnotil se tedy především poslední rok realizace 1.
KPSS – rok 2009).
K jednotlivým opatřením se postupně vyjádřili uvedení realizátoři a to ve smyslu - opatření bylo
zrealizováno, bylo částečně zrealizováno nebo nebylo zrealizováno vůbec.
Pokud opatření nebylo zrealizováno nebo jen částečně, byly také uvedeny důvody proč tomu tak je
a také zda se v takovém případě opatření překlopilo do 2. KPSS. Při zhodnocení se vycházelo
z uvedených kritérií hodnocení (ty jsou uvedeny u všech opatření).
Nejprve bude zpracováno hodnocení za pracovní skupinu a následně celkové zhodnocení za
všechny pracovní skupiny následně zpracuje Referát komunitního plánování (včetně priorit
průřezových). Poté bude celkové zhodnocení 1. KP předloženo Sociální a zdravotní komisi, Radě a
Zastupitelstvu města Brna.
Organizace, které ještě neposlaly zhodnocení opatření 1. KPSS kde jsou uvedeny jako
realizátoři, nechť tak učiní do úterý 11. 3. 2010.
Zhodnocení prosím posílejte na tuto e-mailovou adresu: kpss@brno.cz.
Zhodnocení by mělo obsahovat následující: číslo a název opatření, učiněné kroky vedoucí
k naplnění opatření, zhodnocení na základě uvedených kritérií hodnocení (která jsou vždy u
každého opatření uvedena), kvantifikace ukazatelů (např. kolika uživatelům byla poskytnuta
služba, o kolik se navýšily úvazky, o kolik se navýšila kapacita apod.), je nutné uvést původní stav
a stav po případném rozvoji, dále také uveďte finanční náklady v rámci jednotlivých opatření. Na
závěr realizaci opatření shrňte – opatření bylo zrealizováno, opatření bylo zrealizováno částečně
nebo opatření nebylo zrealizováno. Dále také uveďte, zda bylo opatření překlopeno do 2. KP. Vždy
uveďte důvody proč opatření nebylo zrealizováno nebo jen částečně.

ad 6. Další termín setkání

další setkání pracovní skupiny:
předpoklad květen 2010 – bude včas upřesněno

Zapsali: Radim Janík a Monika Galko
dne 25. února 2010

