KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:

pondělí 25. 5. 2015

Časové rozvržení:

13:30 – 15:30 (občerstvení zajištěno)

Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Úvod
2. Aktuální informace (II. etapa dotačního řízení, síťování služeb, spolupráce s Agenturou pro soc.
začleňování)
3. Program a cíl setkání pracovních skupin KPSS v červnu
4. Návrh systémových (průřezových) priorit
5. Ostatní, diskuze
6. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byla
omluvena Eva Janáčková.

2. Aktuální informace (II. etapa dotačního řízení, síťování služeb, spolupráce s Agenturou
pro soc. začleňování)
II. etapa dotačního řízení


Ve II. etapě programu I se rozděluje částka 6 320 tis. Kč na dofinancování služeb sociální prevence
do požadované výše 20 % z celkových nákladů a na vybrané priority 3. Komunitního plánu sociálních služeb
města Brna na období 2013 – 2015.
o

Na dofinancování služeb soc. prevence bylo navrženo celkem 2 395 000 Kč.

o

Na vybrané priority 3. KPSS bylo navrženo celkem 3 925 000 Kč.

Návrh byl předán ke schválení orgánům města Brna, 23. června o něm bude hlasovat Zastupitelstvo města Brna.
V případě schválení budou na přelomu června a července výsledky zveřejněny a úspěšní žadatelé budou vyzváni
k podpisu smluv.
Nastavování sítě sociálních služeb


Koordinátor upozornil na konání konference, kterou bude dne 4. 6. pořádat Jihomoravský kraj. Konference se
bude věnovat financování soc. služeb a představení nové metodiky pro hodnocení soc. služeb a jejich nastavení
pro vstup do sítě. Konference bude probíhat ve více kolech, první seminář bude určen obcím a příspěvkovým
organizacím, druhý bude směrován na neziskové organizace.



V rámci jednotlivých ORP1 nyní probíhá sběr rozvojových záměrů od poskytovatelů služeb, které budou po
jejich schválení zařazeny do Akčního plánu Jihomoravského kraje pro rok 2016. V rámci města Brna se tyto
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Obce s rozšířenou působností
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podklady odevzdávají do 26. 6., poté budou předloženy ke schválení orgánům města Brna. Schválené podklady
OSP MMB předá na JMK.


Akční plány JMK doplňují (každoročně aktualizují) Střednědobý plán JMK a stejně tak bude i město muset
každoročně síť služeb aktualizovat v návaznosti na JMK – zřejmě tak bude činit skrze každoroční dodatky ke
Komunitnímu plánu.

Agentura pro sociální začleňování


Od jara průběžně probíhaly a nadále probíhají schůzky pracovní skupiny pro sociální práci, na kterých se
doposud řešilo uchopení rozvoje a financování projektů ve vymezené oblasti. V oblasti sociálních služeb vznikne
dočasná síť, která vznikne nad rámec té základní, krajské (tato nadstavbová síť bude pod dobu tří let fungovat
nezávisle na JMK). V rámci této sítě je možné vytvářet „přesahy“ (nejen soc. služby dle zákona), meziresortní či
multidisciplinární formy řešení problémových životních situací, cíleně zaměřené na sociálně vyloučené lokality a
ohrožené skupiny obyvatel. Konkrétní projekty budou zpracovány v rámci Strategickéjho plánu sociálního
začleňování.

3. Program a cíl setkání pracovních skupin KPSS v červnu
Koordinátor představil členům KS program pracovních skupin v červnu. Na programu bude:
-

představení návrhu systémových priorit;

-

konkretizace priorit a opatření 4. KPSS pro jednotlivé cílové skupiny;

-

schválení navržených priorit a opatření, včetně konkrétních realizátorů.

Následně budou členové pracovních skupin požádáni rozpracování jednotlivých opatření a dalších informací v rámci
dané pracovní (cílové) skupiny, ty pak poslouží jako finální podklad pro tvorbu 4. Komunitního plánu soc. služeb
města Brna.

4. Návrh systémových (průřezových) priorit
Návrh systémových priorit 4. KP
-

Zachování stávající podporované sítě soc. služeb (v rozsahu stávajících kapacit) a její udržitelného
financování;

-

Podpora procesu KPSS v Brně – grantový projekt, aktivity či jiné;

-

Spolupráce s JMK při plánování udržitelné, potřebné a efektivní sítě soc. služeb;

-

Rozvoj odborného sociálního poradenství ve vazbě na právní a dluhové poradenství;

-

Spolupráce OSP MMB s Kanceláří strategie města v rámci ITI (návrhy vhodných projektů v sociální oblasti
v rámci tzv. brněnské metropolitní oblasti);

-

Spolupráce OSP MMB s Agenturou pro sociální začleňování - návrhy vhodných projektů v sociální oblasti
vhodných k realizaci skrze KPSVL (konkretizovaných ve Strategickém plánu sociálního začleňování);

Specifické oblasti přesahující sociální služby
-

Oblast bydlení (sociální bydlení, bydlení s doprovodnou soc. službou, služba na delší časové období, až do
24 hodin denně);
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-

podpora multidisciplinárních a multiinstitucionálních týmů (podpora rozšiřování levnějšího bydlení
s podporou návazných služeb, včetně sociálních, podporované zaměstnávání, propojování soc. a zdrav.
služeb, podpora v právních a majetkových otázkách v oblasti bydlení, překonávání bariér – podpora
informovanosti, prevence, osvětové akce (odkaz na program MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/21249, který
je zaměřený na posílení práce v komunitách a na hledání zdrojů v komunitě, které by pomohly ke změně
k lepšímu. Dotace mohou čerpat obce.);

-

Doprava seniorů a hendikepovaných (problém při převozu nemajetných klientů služebním vozem –
pojistka);

-

Duální a kombinované diagnózy;

-

Stárnutí klientů a jejich pečujících + podpora pečujících = systémové řešení krizových situací pečujících a
zdrav. postižených osob (např. v případě hospitalizace);

-

Zjišťování kvality sociálních služeb (nad rámec kontrol JMK), zpětná vazba od uživatelů (možný grantový
projekt), výzkum potřeb;

-

Sociální podnikání a inovace.

5. Ostatní, diskuse
Koordinační skupina hovořila o problému nastavení některých sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením (z výsledků kontrol kvality Jihomoravského kraje vyplývá, že náplní činností některých
těchto služeb jsou především volnočasové aktivity a ne vždy se jedná o nepříznivou soc. situaci, chybí individuální
práce s klientem, v některých případech se v podstatě nejedná o sociální službu dle zákona). Bude nutné zvážit,
které služby financovat a které již nikoliv.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

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

v pondělí 22. června 2015 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
Brno 29. května 2015

3

