Koordinační skupina KPSS
ZÁPIS SETKÁNÍ
číslo zápisu:

6/2014

datum: 1. září 2014

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Přivítání a prezence
Harmonogram práce na podzim 2014 a výhled na rok 2015
Kofinancování služeb sociální prevence v roce 2015
Aktuální informace z JMK (přechod dotačního řízení z MPSV na kraje, financování služeb
v roce 2015 atd.)
5. Ostatní

Ad 1. Přivítání a prezence
R. Janík přivítal přítomné členy koordinační skupiny (dále KS) a představil program. Ze setkání se
omluvila E. Janáčková a Z. Bradová.

Ad 2. Harmonogram práce na podzim 2014 a výhled na rok 2015
Koordinátor seznámil členy KS s harmonogramem na druhou polovinu roku 2014 a předpokladem
na rok 2015:


9. 9. 2014 proběhne „Setkání zástupců NNO“ k dotačnímu řízení z rozpočtu
statutárního města Brna na sociální služby pro rok 2015. Úvodní slovo pronese primátor
města Brna Bc. Onderka, MBA a také vedoucí Odboru soc. péče Ing. Foltýn. Hlavním cílem
setkání je zástupcům NNO předat aktuální informace k financování služeb, k procesu
nastavování sítě soc. služeb a představit novinky týkající se podávání žádostí o dotace
z rozpočtu města Brna na rok 2015. Zástupci NNO dostanou také prostor pro dotazy.



Od poloviny září do konce října 2014 bude probíhat ve městě Brně dotační řízení pro
NNO na soc. služby.



V roce 2015 čeká členy pracovních skupin komunitního plánování tvorba nového
komunitního plánu, v pořadí již 4. Během roku 2015 se tedy přepokládají min. 3
setkání každé z jednotlivých skupin.

Ad 3. Kofinancování služeb sociální prevence v roce 2015
Koordinátor hovořil o problematice financování služeb sociální prevence v roce 2015 a zmínil
několik důležitých bodů:


Síťování sociálních služeb - byl přepočteny celkové náklady služeb prevence dle
aktualizované metodiky – tedy byly stanoveny celkové optimalizované náklady služeb
prevence. Následně bylo z těchto přepočtených nákladů vypočítáno 20% nutných pro jejich
kofinancování. Síťování (a kofinancování) služeb poradenství proběhne v měsíci listopadu a
na jaře roku 2015 budou takto řešeny služby sociální péče. Rada města Brna
schválila navýšení financí na sociální služby pro rok 2015, jelikož se do systému
financování z rozpočtu města Brna vrací služby soc. prevence, které byly po šest let
financovány z IP JMK. V městě Brně je tedy přislíbeno navýšení o 20 mil. Kč na
kofinancování služeb soc. prevence.



Kofinancování – JMK, na který od nového roku přechází financování sociálních služeb,
požaduje od obcí min. 20% kofinancování služeb prevence, u služeb soc. poradenství pak
min. 5% (tato podmínka však bude uplatňována až na rok 2016), u služeb soc. péče výše
kofinancování ještě není stanovena. Z předběžných informací vyplývá, že by se toto
kofinancování mělo pohybovat někde mezi 5% až 10%. Ovšem padají i návrhy, že by toto
kofinancování bylo různé u terénních a ambulantních služeb péče a jiné u služeb
pobytových.
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Služby, které nesplní podmínku kofinancování - služby, které nesplní podmínku
kofinancování z obce v požadované min. výši budou řešeny v rámci „kategorie B“, což
znamená, že jejich financování bude velmi omezené nebo úplně žádné (dle finančních
možností po rozdělení dotací službám, které podmínku kofinancování naplní). Je tedy
vhodné, aby organizace co nejvíce spolupracovaly při nastavování sítě soc.
služeb, orientovaly se v metodice a v dotačních formulářích a zvládly vyplňování žádostí o
dotace na rok 2015. Pokud někteří žadatelé zpracují dotační formuláře nesprávně nebo
nebudou postupovat dle metodiky, bude to mít vliv na jejich výsledek v dotačním řízení.



Systém kompletního zasíťování soc. služeb - postupně tedy vzniká systém
kompletního „zasíťování“ soc. služeb v JMK, jehož cílem je fungující, optimální a vyvážená
síť soc. služeb v kraji a v jednotlivých obcích, posílení chybějících kapacit a naopak
optimalizace služeb a kapacit, kdy se tyto někdy zbytečně tříští či dublují. Rovněž se
provádí benchmarking služeb, srovnávání jejich nákladovosti, efektivity a kvality. Kvalitní
služby, které v tomto procesu obstojí pak získají větší jistotu co se týče financování a
proces přidělování dotací se postupně stane transparentním.

Ad 4. Aktuální informace z JMK (přechod dotačního řízení z MPSV na kraje,
financování služeb v roce 2015 atd.)


Důležitou změnou v JMK je přechod financování z Ministerstva práce a sociálních
věcí na kraje. S tímto tedy dochází na JMK k určitým změnám, kdy již končí jednoleté
financování a zůstává jen víceleté (tedy budou 2 dotační tituly – krajský a „bývalý“
ministerský)



NNO odevzdávaly žádosti o dotace na JMK do konce srpna, na přelomu listopadu a
prosince budou dotace schvalovány. Výsledky ministerských dotací pak budou známy
pravděpodobně koncem ledna 2015.



JMK počítá také s druhým kolem financování, to však nebude určeno na dofinancování
stávajících služeb, ale na vznik 4 nových služeb chráněného bydlení.



V roce 2015 na základě zakázky JMK byl měl vzniknout softwarová aplikace pro potřeby
dotačního řízení, benchmarkingu služeb a dalších statistik. Tato aplikace bude sloužit nejen
JMK, ale všech ORP v kraji. V praxi to bude znamenat, že poskytovatel nahraje do aplikace
jedny údaje a JMK, stejně jako každá ORP si z tohoto systému vygeneruje data, potřebná
pro dané dotační řízení (tzn., značné ulehčení pro žadatele a také eliminaci rozdílných dat
v žádostech na kraj a na obce). Systém by měl během roku 2015 projít pilotním provozem
a úpravami a v červnu 2015 by měl být připraven ve finální verzi. Na rok 2016 by měly již
NNO podávat žádosti o dotace v tomto novém, funkčním systému.



JMK v současnosti chystá tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v
Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017. Koordinátor uložil členům KS, aby se
zamysleli nad prioritami a potřebami „svých“ cílových skupin a zpracovali k tomuto
podklady. Tyto informace (priority, trendy, potřebné oblasti, neřešená témata a jiné) pak
zašlou koordinátorovi do 10. září 2014. Koordinátor vše zpracuje do jednotného dokumentu
a poté předá na JMK (je velmi důležité, aby se priority města Brna promítly i do priorit
JMK).



JMK schválil Akční plán na rok 2015, co se týče rozvojových záměry na rok 2016, ty již
budou striktně přepočítávány dle metodiky.



Na úrovni JMK se plánuje aktualizace adresáře soc. služeb.



Zahajuje se další etapa kontrol soc. služeb v JMK (2. kontrolní etapa)

Ad 5. Ostatní


Koordinační skupina se dále zabývala problémem chybějících vedoucích pracovních skupin.
Padly některé návrhy, bude ještě nadále řešeno.



Milena Němcová hovořila o potřebách, které vzešly z iniciativy rodin v rámci poradenství
pro lidi s autismem a které byly popsány v podkladech pro JMK do chystaného
střednědobého plánu. Zmínila se také o možných a vhodných podobách nabízení služeb
osobní asistence, přičemž zmínila i jejich výhody a nevýhody. R. Janík doporučil, aby
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témata přednesla i na pracovní skupině Osoby s mentálním postižením a pokud dojde spolu
s ostatními členy ke shodě, může toto být zapracováno do 4. komunitního plánu města
Brna.


Koordinátor hovořil a tématu „asistent soc. péče“. Jedná se o rostoucí trend, který však
není žádným způsobem kontrolován a monitorován. Formou dopomoci asistentů řeší svoji
situaci zejména lidé z venkova, jedná se také například o sousedskou výpomoc. Neexistují
údaje, kolik takových asistentů je, jakým způsobem doprovod či doplňková péče funguje, a
zejména pak je pak velmi těžké kontrolovat kvalitu takto poskytované péče.
Jitka Tesařová doplnila, že s tím souvisí trend poskytování soukromých služeb, které
v některých případech nesplňují standardy. V rámci této oblasti se bude zpřísňovat zákon a
budou se posilovat inspekce.

Na závěr R. Janík poděkoval přítomným za účast, připomněl termín dalšího setkání, které se
uskuteční v netradiční dobu i na netradičním místě:

Další setkání Koordinační skupiny:
dne 6. října 2014 v 15.00 hod.
v Administrativním a školícím centru KÚ JMK Cejl 75, místnost č. 117

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
V Brně dne 10. září 2014
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