KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:

pondělí 31. 8. 2015

Časové rozvržení:

14:00 – 16:00 (občerstvení zajištěno)

Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Aktuální stav práce na Komunitním plánu soc. služeb ve městě Brně
3. Další aktuální informace a termíny (schvalování materiálů, akční plán, síťování, financování služeb a jiné)
4. Ostatní, diskuze
5. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byl omluven
Tomáš Jurčík a Věra Sekaninová.

2. Aktuální stav práce na Komunitním plánu soc. služeb ve městě Brně
R. Janík shrnul formální stránku 4. KP. Priority a opatření budou zpracovány do tabulek, tak jako v minulých KP.
Potřeby v oblasti registrovaných sociálních služeb mimo soulad se SPRSS JMK 2015 – 2017 a „Přesahové oblasti,
neřešené oblasti a trendy do budoucna“ budou zpracovány jako prostý text, odstaveček pod názvem dané oblasti.
Dále bude každá kapitola obsahovat popis cílové skupiny, stručné průběžné zhodnocení plnění 3. KP a přehled
členů pracovní skupiny. Připomínkovací řízení bude probíhat od 8. 9. 2015 do 18. 9. 2015, zpracování připomínek
bude probíhat v průběhu následujícího týdne.
Kapitola DMR – zatím zpracovaná není, je napsán popis cílové skupiny a stručné zhodnocení plnění 3. KP
J. Tesařová – kapitola S je rozpracovaná
B. Veškrnová – kapitola ODO je téměř zpracovaná
Z. Dlouhá a M. Němcová – kapitola OMP je rozpracovaná
E. Janáčková – kapitola OZP je téměř zpracovaná
Z. Hašová – kapitola OSP je rozpracovaná
L. Ptáček – kapitola OOSV je téměř zpracovaná
H. Krištofová – kapitola RC je téměř zpracovaná
Pokud některý z realizátorů nezaslal zpracované opatření, je potřeba jej upozornit a vyzvat k nápravě. Pokud by
daná organizace přesto podklady nezaslala, nebude v KP jako realizátor opatření figurovat.

3. Další aktuální informace a termíny (schvalování materiálů, akční plán, síťování, financování
služeb a jiné)
Přílohou KP bude Návrh základní podporované sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2016, který bude
předložen ke schválení Radě města Brna dne 15. 9. 2015. Sociálně zdravotní komise doporučila RMB schválit Návrh
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základní podporované sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2016 na svém zasedání ve čtvrtek 3. 9. 2015.
Projektové záměry za ORP Brno pro zařazení do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro
rok 2016 byly doporučeny RMB ke schválení Sociálně zdravotní komisí dne 6. 8. 2015 a RMB byly schváleny dne
18. 8. 2015. Požadované minimální kofinancování ze strany města Brna činí 4 590 000 Kč (AP 2016). Akční plán
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2016 a Návrh základní podporované sítě sociálních služeb
JMK pro rok 2016 bude schvalován Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na zasedání dne 17. 9. 2015.
Protože se od roku 2016 přechází na nový systém financování sociálních služeb (vyrovnávací platby), je dotační
řízení města a JMK úzce provázáno. OSP MMB proto vyzve k předkládání žádostí o dotace až poté, co JMK oficiálně
vyhlásí své dotační řízení na sociální služby s příslušnými podmínkami. OSP MMB proto vyzve k předkládání žádostí
o dotace nejdříve dne 18. 9. 2015 (případně 21. 9. 2015). Výzva bude zveřejněna na webu města a rovněž budou
všichni obesláni emailem s příslušnými instrukcemi. Dotační řízení bude probíhat od 1. 10. do 31. 10. 2015.
(Uvedené termíny se týkají obou dotačních titulů OSP MMB). Setkání zástupců neziskových organizací k dotačnímu
řízení na sociální služby pro rok 2016 tentokráte neproběhne. Toto setkání by měl uskutečnit JMK, který zpracoval
a schválil „Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory

poskytování sociálních služeb“. Organizace budou žádost o dotace vyplňovat prostřednictvím benchmarkingové
aplikace, data pro JMK a město Brno tak budou totožná. V současné době situace ohledně dotací vypadá tak, že
dotace JMK krytá státním rozpočtem (bývalé dotace MPSV) obdrží organizace až v květnu. V rámci zmíněných
pravidel pravděpodobně některým službám hrozí výrazné propady ve financování oproti minulému roku. OSP MMB
na tyto problémy JMK několikrát upozornilo. OSP MMB proto do návrhu rozpočtu na rok 2016 navrhuje alokovat
rezervní částku na případné 2. kolo dotačního řízení (dle výsledků ostatních dotačních řízení). Stále platí informace,
že JMK plánuje zpracovat další Individuální projekt JMK na vybrané služby sociální prevence (realizace cca
v polovině roku 2016).

4. Ostatní, diskuze
Organizace ROZKOŠ bez RIZIKA nefiguruje v základní síti JMK, neboť organizace spadá do programu podpory „B“
MPSV pro služby, které mají celostátní nebo neregionální charakter. Stejně jako např. Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR. Nejsou tedy zahrnuty do základní podporované sítě soc. služeb v JMK.
Dne 6. října 2015 ve 14:00 bude slavnostně otevřeno chráněné bydlení organizace Sdružení Práh na ulici Křenová.
Plný provoz se předpokládá od ledna 2016.

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

ve čtvrtek 8. října 2015 ve 13.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

KS se dohodla na dalších termínech setkání, a to: v pátek 6. listopadu v 9:30 a ve čtvrtek 10. prosince
ve 13:00 v Sociálním nadačním fondu města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro).

Zapsali: J. Stárková, R. Janík
Brno 31. srpna 2015

2

