Koordinační skupina KPSS
Zápis ze setkání
Termín konání:

středa 17. 1. 2018

Časové rozvržení:

14:00 - 16:00

Místo konání:

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

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Dotační program I, závěrečné vyúčtování za rok 2017
Představení projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“
Školení nových pracovníků a základy KPSS, školení ke kontrolám v NNO („Kontrola kvantity a kvality
v soc. službách“)
5. Seznámení s projektem JMK „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“
6. Setkání pracovních skupin KPSS v květnu
7. Závěr

1.

Úvod

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byl omluven L. Ptáček a M. Zapletalová.

2. Dotační program I, závěrečné vyúčtování
30. 1. 2018 bude Zastupitelstvo města Brna schvalovat návrh na rozdělení dotací na sociální služby pro NNO
pro rok 2018 (program I). Celkem bylo přijato a zaevidováno 126 projektů od 54 NNO. Celkový objem
požadovaných finančních prostředků činil 60 795 785 Kč. Čtyři žádosti nesplnily veškeré náležitosti a nebyly
doporučeny k financování. Celková částka, která bude v programu I poskytnuta činí 49 951 tis. Kč.
Aktuálně mají organizace do 31. 1. 2018 odevzdávat Zprávu o čerpání dotace na soc. službu z rozpočtu statutárního města Brna za rok 2017.

3. Zahájení projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“
1. 1. 2018 byl zahájen projekt Oddělení koncepce a plánování služeb „Podpora komunitního plánování
sociálních služeb v Brně“. Tento projekt má za cíl pokračující podporu procesu plánování sociálních služeb
metodou komunitního plánování v Brně. Aktivity projektu navazují na již probíhající komunitní plánování a
rozšiřují je o další činnosti, které výrazně přispějí ke zkvalitnění procesu plánování v Brně.

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.

Klíčové aktivity projektu jsou:
•
•
•

01 Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb
02 Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti sociálních služeb a podpora zvyšování jejich
kvality
03 Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020-2022

V rámci klíčové aktivity 01 bude posílen tým pracovníků řešících agendu KPSS v Brně o 2 nové pracovnice na
DPČ, a to na pozici pracovnice KPSS pro cílové/pracovní skupiny. Tyto nové pracovnice měly být na tomto
setkání KS představeny členům KS, kvůli onemocnění jedné z nich však byla představena pouze jedna
pracovnice, a to Aneta Gavendová, DiS. Pracovnice se budou věnovat práci v terénu, jejich cílem bude
zjišťování potřeb nejen poskytovatelů, ale samozřejmě i uživatelů služeb, úzce budou spolupracovat především
při zajišťování podkladů pro tvorbu sítě služeb ve městě. Další náplní jejich práce bude také spolupráce při
kontrolách v organizacích. Jeden pracovník KPSS pro cílové/pracovní skupiny bude pracovat s cílovými
skupinami senioři, osoby s různými typy zdravotního postižení, druhý se skupinami děti, mládež a rodiny, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, Romové a cizinci.
4. Školení nových pracovníků a základy KPSS, školení ke kontrolám v NNO („Kontrola
kvantity a kvality v soc. službách“)
Členové KS byli seznámeni s tím, že 8. ledna proběhlo v rámci Metodické podpory a supervize školení nových
pracovníků a základy KPSS. Dále byli informováni, že 5. 2. 2018 proběhne školení týkající se kontrol v NNO
„Kontrola kvantity a kvality v soc. službách“, které povede členka koordinační skupiny a inspektorka kvality
PaeDr. Blanka Veškrnová.
5. Seznámení s projektem JMK „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“
Od září 2017 probíhá individuální projekt JMK, jehož realizace je naplánována do 30. 6. 2020. Hlavním cílem
projektu je zavádění regionálních karet do služeb poskytovatelů. Další aktivitou bude rozšíření KISSOS (Krajského informačního systému sociálních služeb) o nové funkce a moduly. V rámci projektu se bude také vytvářet
elektronický katalog poskytovatelů soc. služeb. Další klíčovou aktivitou je podpora střednědobého plánování,
v rámci které bude vyhotovena Analýza potřebnosti soc. služeb v JMK.

6. Plán setkání pracovních skupin KPSS
Koordinátor také upozornil členy KS na plánované setkání pracovních skupin KPSS, které by se mělo uskutečnit
v květnu tohoto roku. Pro každou skupinu KPSS je naplánováno jedno setkání.

7. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční

v pondělí 12. 2. 2018 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: A. Gavendová, R. Janík
Brno 30. 1. 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.

