Koordinační skupina KPSS
Zápis ze setkání
Termín konání:

středa 16. 5. 2018

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5
(2. patro)

PROGRAM:
1. Úvod
2. Program prac ovních skupin
3. Další informace (společ ný postup a vzájemná informovanost v rámci kontrol
ekonomického oddělení a OKPS, informativní zprávy – Zhodnocení plnění 4. KP a Zpráva
o sociální péči za rok 2017, informace ze setkání koordinátorů KPS S na JMK, probíhajíc í
kontroly v organizac ích, případně další)
4. Závěr

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni
s programem.
Ze setkání byl omluven R. Janík.

2. Program pracovních skupin
M. Škorpíková seznámila přítomné s Programem pracovních skupin, které se setkají
v následujícím týdnu.
Na setkání pracovních skupin se budou projednávat tyto body:
1. projekt Podpora KPSS v období 2018 – 2020 (posílení řízení procesu KPSS,
obsahová a finanční kontrola v zařízení soc. služeb, monitoring a hodnocení soc.
služeb, zpracování 6. KP pro období 2020 – 2022)
Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2. Aktualizace Základní listiny KPSS + jednací řády PS (ZL byla aktualizována a je
k dispozici na webu; představení aktualizovaného JŘ a Prohlášení o spolupráci
v rámci procesu KPSS)
3. Vyhodnocení plnění 4. KP
4. Informace z JMK (Akční plán pro rok 2019, info rmace k základní síti a pravidlech
financování 2019, Analýza potřebnosti soc. služeb v JMK)
5. Harmonogram činností do konce roku 2018
6. Aktuální situace v organizacích (podněty, návrhy ze strany členů PS)

3. Další informace
-

Ekonomické oddělení a OKPS se dohodla na prohloubení společné spolupráce a
vzájemné informovanosti v rámci prováděných kontrol v NNO.

-

Zhodnocení plnění 4. KP
Z celkového počtu 27 opat ření bylo zcela realizováno 17 opatření, částečně
realizováno 8 opatření a ve 2 případech opatření realizována nebyla. Zpráva
bude zveřejněna na webu města poté, co bude předložena ZMB.

-

KS byla informována o Zprávě o sociální péči za rok 2017.

-

Informace ze setkání koordinátorů KPSS na JMK
Akční plán pro rok 2019 – veřejné projednání, připomínkování proběhlo v dubnu
2018, ke schvalování dojde v orgánech JMK, tj. v ZJMK dne 21.6.2018.
Základní síť – sběr žádostí v únoru
pro srovnání: v roce 2018: 451 služeb; v roce 2019: 438 služeb (55 je
financováno z EU)
Bylo schváleno 63 rozvojových záměrů dle SPRSS.
Síť lze aktualizovat v termínu: 30. 7. – 10. 8. 2018

-

Pravidla financování pro rok 2019
KISSOS – dojde k jeho aktualizaci a rozšíření. Součástí bude pověření – tj.
elektronická forma, včetně podpisu.
Vstup do sítě pro rok 2020 bude taktéž probíhat elektronicky přes KISSOS.

-

Regionální karty sociálních služeb
podrobně definují obsah jednotlivý ch druhů sociálních služeb prostřednictvím
potřeb klientů. Budou podkladem pro hodnocení efektivity sociální služby.
Dochází k postupnému zavádění, probíhají školení.

-

Analýza potřebnosti soc. služeb v JMK
Poslední analýza proběhla v letech 2010 – 2011. Mnohé činnosti se nyní dublují,
či neodpovídají aktuálním požadavkům a potřebám klientů, a proto je třeba
současný stav analyzovat.
Realizace: květen 2018 – únor 2019.
Výstupem bude 21 výzkumných zpráv, z toho 1 pro Brno. Realizace v rámci
Brna proběhne na podzim 2018. Výzkum proběhne formou rozhovorů a
dotazníků. Bude zaměřen na veřejnost, potenc. uživatele služeb, uživatele,
pečující osoby, poskytovatele služeb a obce III. typu.

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

OSP využije výstupy této krajské analýzy, nebude tak realiz ovat svůj
samostatný výzkum. Ana lýza by měla mimo jiné vycházet také z dat, které
organizace vykazují do KISSOS.
-

KS byla informována o tom, že stále průběžně probíhají kontroly v organizacích.

4. Diskuze
V rámci setkání členů KS proběhla disk uze na téma ukončení provozu ubytovny Šámalova.
Také byly dohodnuty další termíny setkání KS v roce 2018, a to: 22. 8 - středa, 19. 9. středa, 15. 10. - pondělí, 19. 11. - pondělí a 17. 12. – pondělí.
5. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné body a dohodla se na dalším setkání ,
které se uskuteční
ve středu 13. června 2018 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: M. Zapletalová, R. Janík
V Brně 23. května 2018

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

