KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pátek 20. 9. 2013
12.00 – 15.00 (občerstvení zajištěno)
Kavárna Café PRÁH, Vaňkovka 1

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Administrativní záležitosti ohledně projektu
3. Obsah říjnových pracovních skupin (příprava Akčního plánu na rok 2014)
4. Závěr a shrnutí
5. Příští setkání

Jednání zahájil a vedl koordinátor KPSS Radim Janík.
1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Nejdříve se členové
koordinační skupiny věnovali administrativním záležitostem, hlavním úkolem dne byla domluva nad
dalším postupem plánování setkávání pracovních skupin a přípravou Akčního plánu pro rok 2014.
2. Administrativní záležitosti ohledně projektu
Radim Janík projednal s koordinační skupinou potřebu aktualizovat interní dokumenty ohledně procesu
komunitního plánování. Jednalo se o aktualizace dokumentů Základní listina komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Brně a Jednací řády jednotlivých pracovních skupin. Tyto aktualizace byly
projednány a schváleny, dokumenty byly poté aktualizovány a podepsány členy koordinační skupiny.
S aktualizací jednacích řádů budou následně seznámeni členové jednotlivých pracovních skupin.
Koordinační skupina se také dohodla na aktualizaci webových stránek portálu sociální péče:
www.socialnipece.brno.cz, na němž se zveřejní výše zmíněné zaktualizované listiny.
3. Obsah říjnových pracovních skupin (příprava Akčního plánu na rok 2014)
Na koordinační skupině byl předložen harmonogram úkolových pracovních skupin, které proběhnou
v měsíci říjnu. Také se na skupině projednala témata, která by se na jejich programu řešila.
Dále se na koordinační skupině dohodl postup pro nastavování priorit do Akčního plánu na rok
2014. Akční plán bude obsahovat v prvé řadě záměry schválené Radou města Brna, a které byly
oficiálně předány na JMK k zařazení do jeho Akčního plánu 2014 (JMK již svůj AP 2014 schválil). Dále
bude brněnský AP 2014 obsahovat záměry dle prioritních oblastí v rámci jednotlivých cílových skupin.
Proto byli všichni vedoucí pracovních skupin vyzváni, aby na příští setkání KS připravili
návrhy priorit v rámci své cílové skupiny, které projedná jak koordinační skupina, tak budou
projednány v rámci daných pracovních skupin. V současnosti bohužel není jasné, zda bude celkové
částka na sociální služby navýšena a pokud ano, není jasné o kolik. Oficiální požadavek OSP MMB
bude navýšení o 3 miliony Kč. V tomto případě by částky vycházely na 375 000 Kč na cílovou skupinu
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(ovšem je nutné přihlédnout k početnosti cílových skupin a také k akutním problémovým oblastem).
Každá pracovní skupina by se tedy měla shodnout na jasné prioritě pro rok 2014 a ta by měla být
skrze zapracování do AP 2014 podpořena. Ovšem vše záleží na skutečnosti, zda bude celková částka
na soc. služby v městě Brně navýšena.
4. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body, věnovala se administrování
dokumentů a jejich aktualizaci, také se dohodla na potřebných přípravách na budoucí průběh
pracovních skupin a překročila k domluvě dalšího setkání.
5. Příští setkání

Koordinační skupina se dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:
dne 4. října 2013 ve 12.00 hodin,
Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ Mečová 5. (2. patro)

Zapsal: R. Janík, V. Muthová
V Brně dne 30. září 2013
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