KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 13. 5. 2013
14.00 – 17.00 (občerstvení zajištěno)
budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3
zasedací místnost 153

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Administrativa
3. Vzdělávání
4. Konference
5. Akční plán 2014
6. Návrh na rozpis dalších pracovních skupin
7. Veletrh sociálních služeb
8. Návrh operačního programu
9. Závěr a shrnutí
10. Příští setkání

Jednání zahájil a vedl koordinátor KPSS Radim Janík.
1. Zahájení a úvod
Členové schůze byli na úvod přivítáni a seznámeni s jejím programem. Nejdříve se členové koordinační
skupiny věnovali administrování dokumentů a vzdělávání, hlavním tématem dne byla chystaná
konference a budoucí plánování dalších pracovních skupin, dále koordinátor pozval členy na veletrh
sociálních služeb, který pořádá na brněnském výstavišti Jihomoravský kraj.
2. Administrativa
Dne 22. 5. 2013 proběhne v rámci grantového projektu „Podpora komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Brně“ kontrola na místě a proto byla část setkání KS věnována kontrole
administrativních záležitostí projektu.
3. Vzdělávání
V rámci vzdělávání KS, jakožto jedné z aktivit grantového projektu, byly diskutovány vhodné termíny
s ohledem na možnosti vzdělavatelů. Byl dohodnut termín: čtvrtek 13. 6. 2013. Vzdělávací seminář
bude zaměřen na jednorázové zjišťování potřeb uživatelů pro účely plánování soc. služeb, práce
s komunitou, skutečnost a mýty při komunitním plánování a podobná témata.
4. Konference
Plánovaná konference k 3. Komunitnímu plánu představovala jedno z hlavních probíraných témat v
rámci setkání KS. Každý vedoucí pracovní skupiny na konferenci krátce představí (10 minut) priority a
„neřešená“ témata za svou pracovní skupinu. Kvůli nedostatku času se pak koordinační skupina
shodla, že nebude mluvit o hodnocení dosavadního plánu každý vedoucí skupiny, ale proběhne

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

1

všeobecné zhodnocení. Radim Janík členům KS rozešle vzorovou power pointovou prezentaci a
vedoucí pracovních skupin do příštího pátku (24.5) pošlou návrhy svých prezentací.
5. Akční plán 2014
Koordinátor KPSS Radim Janík oznámil, že se blíží čas přípravy Akčního plánu JMK pro rok 2014.
Organizace budou obeslány informačním emailem (již byli informováni z KÚ JMK) a vyzvány
k případnému zaslání podkladů v případě, že plánují rozvoj svých služeb. Poslané záměry budou
následně projednány na úrovni OSP MMB a poté také v rámci KS. Relevantní záměry (tzn. ty, u
kterých bude doložena jejich potřebnost a budou v souladu s komunitním plánem) budou předány na
JMK. Před tím však dotčené organizace musí vyplnit příslušný („krajský“) formulář a tyto záměry oak
budou následně předloženy RMB ke schválení.
6. Návrh na rozpis dalších pracovních skupin
Radim Janík upozornil na potřebu ustanovení termínů pro budoucí setkávání pracovních skupin,
protože na konferenci pravděpodobně zazní tímto směrem dotazy. Podle stávající situace koordinační
skupina navrhla následující obecné termíny:
 První setkání PS by proběhlo v září, k dotacím. Případně by bylo také řešeno téma „vize a
koncepce soc. služeb v Brně pro období 2014-2020“ – s tím souvisí bod 8.
 Druhé setkání pak v říjnu, tematicky by se věnovalo akčnímu plánu na rok 2014.
 Termín posledního setkání pak zůstal zatím otevřen návrhům.
7. Veletrh sociálních služeb
Radim Janík upozornil na konaný veletrh sociálních služeb, pořádaný na Výstavišti města Brna a pozval
přítomné na stánek Jihomoravského kraje, který se nachází v pavilonu A2, stánek 28. V rámci veletrhu
také proběhnou kulaté stoly k plánovanému síťování sociálních služeb v JMK.
8. Návrh operačního programu
Radim Janík se zúčastnil schůzky svolané Kanceláří Strategie města Brna věnované novému
programovacímu období pro roky 2014 – 2020. Na schůzce byly představeny předběžné návrhy
jednotlivých operačních programů, které by na podzim měla schválit vláda a posléze Evropská komise.
Odbor sociální péče byl vyzván, aby zpracoval dlouhodobou koncepci/vizi na zmíněné období, která by
mohla sloužit jako opora při připomínkování návrhu operačních programů.
9. Závěr a shrnutí
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body, dohodla se, jak nejlépe
postupovat při tvorbě prezentací na konferenci, zvolila si datum vzdělávání: 13. 6. 2013, zaměřila se
na další postup v plánování pracovních skupin a stanovila si termín dalšího setkání.
10. Příští setkání
Koordinační skupina se v závěru dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:
dne 10. června 2013 ve 14.00 hod.,
Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ Mečová 5. (2. patro)
Zapsala: Věra Muthová
V Brně dne 15. května 2013
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