Koordinační skupina KPSS
ZÁPIS SETKÁNÍ
číslo zápisu:

3/2014

datum: 10. března 2014

PROGRAM:
1. Přivítání a prezence
2. Administrativa
3. Ukončení GP „Podpora KPSS v Brně“
4. Reflexe únorových pracovních skupin
5. Dotační titul II
6. Ostatní

Ad 1. Přivítání a prezence
R. Janík přivítal přítomné členy koordinační skupiny a v krátkosti představil program. Ze setkání se
omluvil v. Janků.

Ad 2. Administrativa
Úvod setkání byl vyhrazen administrativním záležitostem souvisejících s uzavřením grantového
projektu (viz bod 3).

Ad 3. Ukončení GP „Podpora procesu KPSS v Brně“
R. Janík shrnul právě ukončený GP „Podpora KPSS v Brně“. Zmínil, že byly naplněny všechny
naplánované klíčové aktivity, tedy 3. Komunitní plán, akční plány, vznik 3 nových pracovních
skupin včetně jejich výstupů v podobě zpracovaných zpráv, expertízy z FSS MU a další. Projekt byl
tedy zhodnocen jako úspěšný, podařilo se díky němu více zmapovat určitá důležitá témata, která
byla v rámci procesu KPSS dlouhodobě diskutována. Z. Hašová jakožto projektová manažerka
poděkovala všem členům KS za spolupráci na tomto projektu.

Ad 4. Reflexe únorových pracovních skupin
V dalším bodě se jednotliví členové KS (jakožto vedoucí jednotlivých pracovních skupin) vyjádřili
k průběhu „svých“ pracovních skupin. Pracovní skupiny byly především informačního charakteru,
nicméně slovo bylo samozřejmě dáno všem přítomným. Padaly tedy spíše dotazy k řečeným
informacím (nová metodika hodnocení služeb, akční plán na příští rok a vůbec výhled na rok 2015,
plánování na krajské úrovni apod.). Následně docházelo na pracovních skupinách k hodnocení
opatření v rámci AP soc. služeb města Brna na rok 2013. Zpráva o plnění AP 2013 s v současnosti
zpracovává. Pracovní skupiny proběhly bez komplikací mimo PS ODO, kde již po několikáté pan
Ing. Závišek narušoval chod skupiny tím, že prostor pro vzájemnou diskuzi všech zúčastněných
využil především pro sebe na úkor ostatních členů a opět přišel s nerelevantní kritikou, co se týče
procesu KPSS nebo neoprávněnou kritikou služeb sdružení Práh. Na tuto kritiku obsahující
nepravdivé nebo nepřesné informace bylo panu Ing. Záviškovi již několikrát opakovaně
odpovězeno a nepravdivé informace uvedeny na pravou míru. Zřejmě však ani opakované
vysvětlování nemá žádný efekt. Bohužel však tímto svým chováním pan Ing. Závišek téměř
pravidelně narušuje práci skupiny a bere tak prostor ostatním zúčastněným.

Ad 5. Dotační titul II
R. Janík dále informoval o probíhajícím dotačním řízení na „doplňující“ služby (dotační titul II). OSP
MMB obdržel celkem 28 žádostí, byla navržena podpora 20 z nich. Navrhované částky se pohybují
od 10 do 25 tis. Kč (nejčastěji kolem 15 tis.). Pro letošní rok bude možné podpořit více projektů,
protože v rámci dotačního titulu I se jedna z organizací vzdala již schválené dotace 100 tis. Kč (z
důvodu zrušení registrace služby). Pro rok 2014 se tedy bude rozdělovat v rámci tohoto titulu
celkem 250 tis. Jako vždy byly upřednostňovány svépomocné organizace, sdružení rodičů
postižených dětí, svozová služba pro postižené apod.

1

Koordinační skupina KPSS
Ad 6. Ostatní
Na závěr R. Janík informoval přítomné členy KS o záležitostech, které se budou v brzké době
v rámci procesu KPSS řešit. V květnu by měly proběhnout další pracovní skupiny, v souvislosti s AP
JMK 2015 bude řešen i AP města Brna 2015, dále bude nutné předat JMK podklady pro tvorbu
dalšího střednědobého plánu soc. služeb JMK (současní končí letos) a především pak bude nutné
řešit problém končícího IP JMK na vybrané služby soc. prevence. Jak budou záležitosti aktuální,
členové KS budou průběžně informováni.

Další setkání Koordinační skupiny:
pondělí 7. dubna 2014, ve 14 hodin,
Mečová 5

Zapsal: R. Janík
V Brně, dne 31. března 2014
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