KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:

pondělí 22. 6. 2015

Časové rozvržení:

14:00 – 16:00 (občerstvení zajištěno)

Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Úvod
2. Shrnutí výstupů z posledních pracovních skupin
3. Systémové priority
4. Další harmonogram práce
5. Ostatní, diskuze
6. Příští setkání

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.

2. Shrnutí výstupů z posledních pracovních skupin
Pracovní skupina „Právní a dluhové poradenství“:
27. května byl uspořádán seminář s názvem "Právní a dluhové poradenství - sjednocení terminologie v oblasti
sociální služby odborné sociální poradenství“. Na semináři se setkali zástupci z řad zadavatelů, poskytovatelů a další
odborníci z organizací, zaměřených na právní poradenství. Cílem setkání bylo vymezit pojem právního poradenství,
a to vzhledem ke vztahu k sociální práci. Vymezení terminologie a běžného standardu nabízených právních služeb
by mělo být základem pro vytvoření určitého „manuálu“ a pojmosloví. Na tuto činnost naváže další skupina, která
se bude podrobněji věnovat již dluhovému poradenství. Skupinu vede Mgr. Oplatek z Občanské poradny Brno.
Dne 17. června 2015 proběhla pracovní skupina Sociální práce a sociální služby při Agentuře pro sociální
začleňování, která byla tematicky zaměřená na vymezení pojmu komunitní práce. Mgr. Petra Vaňková představila
zajímavou prezentaci, ve které kladla důraz na posilování kompetencí osob ze svého blízkého prostředí: „Komunitní

práce je proces pomáhající lidem, aby společnou aktivitou řešili problémy místní komunity, příp. zlepšili podmínky
svého života v komunitě.“ (citace z prezentace Mgr. Vaňkové). Cílem by mělo být posílení samotné komunity a její
schopnosti pojmenovat a řešit své problémy.
Pracovní skupiny komunitního plánování:
Na pracovních skupinách se formou diskuse hovořilo o reálných potřebách klientů, které přítomní analyzovali
a zobecňovali s cílem navrhnout priority a opatření do komunitního plánu. Základem pro diskusi byl výstup
z minulého setkání pracovních skupin, který obsahoval shrnuté a sepsané potřeby a problémy cílové skupiny. Cílem
bylo jmenované a vybrané potřeby rozdělit do několika kategorií: oblast v souladu se střednědobým plánem JMK,
další definované potřeby (registrované služby) – služby mimo podporu Střednědobého plánu JMK, další přesahové
oblasti (případně neřešené oblasti a trendy do budoucna – podobně jako v posledním KP). Systémové záležitosti a
průřezové body byly tradičně zařazeny mezi tzv. „Systémové priority“, které koordinátor na skupinách představil a
nechal každou skupinu tyto priority případně doplnit.
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Koordinátor shrnul výstupy z jednotlivých pracovních skupin a dal prostor členům KS na dotazy a vyzval je
k doplnění informací, zejména co se týče oblasti průřezových a přesahových témat. Členové doplnili své poznámky,
které budou zapracovány do celkového konceptu, jenž bude následně rozeslán poskytovatelům a členům
pracovních skupin k doplnění připomínek.

3. Systémové priority
Koordinátor předložil členům KS návrh systémových priorit, členové odsouhlasili jejich znění. Navíc byl doplněn bod
k podpoře samostatného bydlení: specifikum člověka s postižením, který zůstane bydlet sám ve svém bytě.

4. Další harmonogram práce
JMK zveřejnil na svých stránkách Pravidla pro hodnocení soc. služeb a vyzval k jejich připomínkování. Na základě
nastavených pravidel budou obce s rozšířenou působností pracovat na výpočtech nákladovosti služeb a jejich
kofinancování. V rámci stanovování rozpočtu na sociální služby OSP MMB plánuje počítat s určitou rezervou a
případným vyhlášením i druhé etapy dotačního řízení (mimo jiné do dotačního řízení do určité míry zasáhne i
plánovaný Individuální projekt JMK na vybrané služby prevence).
OSP MMB do konce července vypočítá a navrhne předběžný rozpočet na soc. služby pro rok 2016
dle pravidel JMK. Zároveň bude navržena částka na navýšení rozpočtu na služby, které budou zařazeny do Akčního
plánu rozvoje soc. služeb v JMK pro rok 2016. Dále bude dle novelizovaného zákona o územních rozpočtech
(250/2000) vyhlášeno dotační řízení pro rok 2016 (nutno sladit s novou legislativou). Do konce srpna bude sepsán
návrh 4. Komunitního plánu soc. služeb pro rok 2016-2017, který bude poté předložen k připomínkování veřejnosti
a po vypořádání a zapracování připomínek dále orgánům města Brna ke schválení.
Jitka Tesařová navrhla posílení dotačního titulu Program II., který je určen pro doplňující služby v sociální
oblasti. Navýšení by bylo zacíleno na podporu dopravy zejména pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, případně na oblast aktivizačních služeb.

5. Ostatní, diskuse
Koordinační skupina hovořila o zahájení provozu služby chráněného bydlení (organizace Ruka pro život), určeného
pro osoby s těžkými formami PAS (případně duální diagnózy – např. mentální retardace + psychiatrická diagnóza).
Služba by měla začít s provozem koncem července.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

6. Příští setkání
Koordinační skupina se dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:

v pondělí 31. srpna 2015 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
Brno 2. července 2015
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