KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 26. 8. 2013
14.00 – 17.00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Pozvání na seminář
3. Schválení Akčního plánu v Radě města Brna
4. Termíny setkávání koordinační skupiny a pracovních skupin
5. Seminář terénní sekce APSS ČR
6. Závěr a shrnutí
7. 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, výsledkům jednání Rady města Brna,
hlavním úkolem dne bylo stanovit setkání koordinační skupiny v podzimních měsících a pracovních
skupin. Členové KS byly také upozorněni na setkání se zástupci NNO k dotačnímu řízení pro rok 2014.
2. Pozvání na seminář
Radim Janík upozornil členy koordinační skupiny na setkání se zástupci NNO k dotačnímu řízení pro
rok 2014, které se bude konat dne 20. 9. 2013 v 10 hodin v konferenčním sále Café Prah.
3. Schválení podkladů pro Akční plán JMK 2014 v Radě města Brna
Radim Janík seznámil Koordinační skupinu s výsledky zasedání Rady města Brna, která dne 7. 8. 2013
schválila beze změn všechny návrhy podkladů pro Akční plán Jihomoravského kraje na rok 2014, které
sestavovala Koordinační skupina na svém posledním setkání.
4. Termíny setkávání koordinační skupiny a pracovních skupin
Nové pracovní skupiny:
Bydlení s doprovodnou soc. službou = Pá 23. 9. v 10 hodin
Propojování sociálních a zdravotních služeb = Po 7. 10. ve 14 hodin
Zaměstnávání OZP = termín bude upřesněn
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HARMONOGRAM KS A PS:
KS
20.9. KS, pátek, po Setkání se zástupci NNO k dotačnímu řízení pro rok 2014 v Café Prah
4.10. v pátek, ve 12 hodin = Nadační fond
7.11. čtvrtek, ve 13 hodin = Nadační fond
2.12. pondělí, ve 14 hodin = Nadační fond
PS
Říjen:
14.10. pondělí = PS OMP, v 9.30 hodin
14.10. pondělí = PS RC, ve 14 hodin
15.10. úterý = PS OOSV, ve 14.00
16.10. středa = PS OZP, v 9.30 hodin
17.10. čtvrtek = PS S, v 9.30 hodin
18.10. pátek = PS OSP, v 9:30 hodin
21.10. pondělí = PS DMR, v 9:30 hodin
21.10. pondělí = PS ODO, ve 14.00 hodin
Listopad:
8.11. pátek = PS DMR, v 9:30 hodin
11.11. pondělí = PS OMP, v 9.30 hodin
11.11. pondělí = PS RC, ve 14 hodin
12.11. úterý = PS OOSV, 14.00
13.11. středa = PS OZP, v 9.30
13.11. středa = PS ODO, ve 14.00
14.11. čtvrtek = PS S, v 9.30 hodin
15.11. pátek = PS OSP v 9.30 hodin
5. Setkání terénní sekce APSS ČR
Radim Janík a Milena Němcová se zúčastnili setkání terénní sekce Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a seznámili členy KS s jeho průběhem a výstupy. Hlavním tématem setkání byl vznik nové
o.p.s. Místní sociální služby, která plánuje vytvořit (díky padesáti až sedmdesáti milionovému
příspěvku od ÚP v rámci APZ) až 1000 pracovních míst pečovatelů. Oba výše zmínění konstatovali, že
setkání bohužel nenaplnilo očekávání účastníků. Především byl dán velice malý prostor pro diskuzi, o
kterou účastníci stáli především. Ředitel zmíněné o.p.s. pan Zeman mimo jiné na setkání řekl, že
komunitní plány sociálních služeb se pletou, přičemž se nikdy komunitního plánování v Brně (a zřejmě
ani nikde jinde) neúčastnil a je otázkou, zda vůbec některý z KP četl. Bohužel nebyla na setkání
možnost se proti tomuto tvrzení ohradit (diskuze byla dosti rychle ukončena a zdaleka se nedostalo na
všechny).
Celkové personální zabezpečení pečovatelské služby v Brně (6 středisek PS + 9 NNO) v současné době
činí cca 270 celých úvazků. Pan Zeman počítá pro Brno s 200 až 300 pečovateli (uvedl to na schůzce
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s koordinátorem KPSS v Brně). Z toho plyne, že jeho záměrem je v podstatě ZDVOJNÁSOBIT celkovou
personální kapacitu pečovatelské služby v Brně. Taková potřeba ve městě Brně jednoznačně
neexistuje. Byly kontaktovány všechny pečovatelské služby (střediska i NNO) v Brně a všechny bez
výjimky potvrdili, že nemusí odmítat klienty a mají volné kapacity.
Téma bylo na Koordinační skupině uzavřeno s tím, že přesto že je tento projekt zcela mimo koncepci
města Brna i JMK a žádná taková potřeba nebyla v rámci KPSS identifikována, jedná se bohužel o
projekt ÚP, který nelze nijak z pozice komunitního plánování ovlivnit.

6. Závěr a shrnutí
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body, Radim Janík pozval členy
Koordinační skupiny na setkání se zástupci NNO k dotačnímu řízení pro rok 2014, které proběhne dne
20. 9. 2013. Dále pak seznámil členy Koordinační skupiny s výstupy z Rady města Brna ohledně
Akčního plánu Jihomoravského kraje na rok 2014. Koordinační skupina pak sestavila termíny
budoucích setkávání Koordinační skupiny a většiny Pracovních skupin.
7. Příští setkání
Koordinační skupina se dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:
dne 20. září 2013 ve 12.00 hod.,
Tréninková kavárna Café Prah, ve Vaňkovce 1

Zapsala: Věra Muthová, R. Janík
V Brně dne 30. srpna 2013
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