KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis ze setkání
Termín konání:

středa 8. 4. 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 informace z OSP MMB
3. Stručná reflexe setkání pracovních skupin v březnu
4. Náplň setkání pracovních skupin v dubnu + plánovaná struktura 4. KP
5. Analýza dotazníkového šetření v rámci pracovních skupin
6. Ostatní, diskuze
7. Příští setkání

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

2. Aktuální informace z OSP MMB
Koordinátor seznámil přítomné s následujícími informacemi:


dne 19. března se uskutečnilo zahajující setkání s Agenturou pro soc. začleňování. V průběhu druhé
poloviny března a na počátku dubna proběhla další setkání, která byla zaměřena na popis současné
situace ve vyloučených oblastech Brna a na vytvoření tematických pracovních skupin. Pracovní skupiny
budou mít za úkol navrhnout postupy řešení problematiky soc. vyloučení v komplexní a meziresortní
podobě. Prvním setkáním těchto skupin a jejich nastavováním je věnován měsíc duben;



na konci března byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace na projekt Potravinová banka;



do projektu Eurocities v oblasti problematiky osob s vícečetnými diagnózami byla přizvána další
evropská města, během roku 2015 až do března 2016 se bude projekt připravovat, od dubna 2016
do dubna 2018 bude projekt realizován;



v březnu byla svolána schůzka náměstka primátora pro oblast sociálně kulturní Bc. Matěje Hollana
s ředitelkou Centra pro rodinu a sociální péči paní Marcelou Ondrůjovou, která navrhla vyčlenit nový
dotační titul z městského rozpočtu, zaměřený na oblast sociálních inovací. R. Janík se schůzky zúčastnil
a odkázal na možnost čerpání z evropských fondů a prostředků EU v rámci nového programovacího
období (v rámci schvalovaných operačních programů se v jedné ze specifických os přímo sociální
inovace zmiňují). Náměstek uvedl, že titul by mohl vzniknout nejdříve od roku 2016 a že je možné na
toto téma dále jednat. Koordinátor dodal, že je však nutné zohlednit novou legislativu (novela zákona č.
250/2000) a také problematiku veřejné podpory.



koordinátor navštívil seminář zaměřený na tematiku IROP, kde byla představeny možné oblasti podpory
a byl konkretizován termín prvních výzev (jaro 2015). Na semináři bylo potvrzeno, že cílová skupina
senioři nebude ve výzvách podporována (především tedy tvrdé investice). Více informací na stránkách:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana.
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Koordinátor seznámil přítomné s novinkami z Jihomoravského kraje:
o

školení „benchmarkingové“ softwarové aplikace, jejíž vývoj si zadal JMK, bude nabízeno
v dubnu pro poskytovatele, v květnu pak pro zaměstnance úřadů jednotlivých ORP v kraji
(především koordinátoři KPSS, případně ekonomové apod.);

o

JMK bude zvát na konzultace poskytovatele služeb, kteří mají své služby špatně nastaveny (z
hlediska metodiky) tak, aby došlo k „narovnání“ těchto služeb a mohly tak být zařazeny do
krajské sítě, která bude následně „uzamčena“ (další její rozvoj a vstup do sítě bude řešen
každoročními akčními plány, které samozřejmě musí být v souladu s aktuálně platným SPRSS
JMK);

o

v rámci nastavování krajské sítě služeb a jejího kofinancování probíhají i nadále setkání tzv.
okresních týmů, která se nyní věnují služebám sociální péče;

o

31. března byla uspořádaná konference JMK, zaměřená na vyhodnocení projektu „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v JMK III.“ a jeho výstupy: Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017, kontrolní šetření kvality
sociálních služeb a benchmarking sociálních služeb. Na konferenci byly představeny systémy
financování v jiných krajích (konkrétně Zlínský a Královéhradecký), kdy je problematika veřejné
podpory řešena vyrovnávacími platbami (podobně plánuje postupovat i JMK);

o

obce s rozšířenou působností (dále ORP) očekávají od JMK zveřejnění aktualizované metodiky,
podobu nastavení vyrovnávacích plateb, vzorce pro jejich výpočet, vzorovou smlouvu mezi ORP
a JMK a podrobnější metodické informace ohledně financování soc. služeb pro rok 2016.

Novinky v oblasti sociálně – právního poradenství: poradny Dialog a Občanská poradna Brno jednají
s JMK o možnostech rozšíření tohoto požadovaného typu poradenství do dalších okresů JMK, případně
se může jednat o pomoc při rozšiřování tohoto poradenství. Momentálně se zjišťuje aktuální poprávka
v rámci jednotlivých ORP JMK.

3. Stručná reflexe setkání pracovních skupin v březnu
Na pracovních skupinách v měsíci březnu představil koordinátor novinky, záměry OSP MMB v nejbližší době a
aktuální situaci v oblasti plánování soc. služeb a jejich financování. V druhé polovině setkání vedoucí pracovních
skupin předali slovo zástupcům organizací, kteří krátce shrnuli průběh plnění priorit a opatření 3. Komunitního
plánu a celkově představili aktuální situaci v rámci jimi poskytovaných služeb. V závěru setkání koordinátor
vyzval přítomné, aby na dubnové setkání přizvali klienty svých služeb, protože na skupinách bude věnován
prostor právě potřebám uživatelů. Zápisy jednotlivých pracovních skupin jsou dostupné na portále soc. péče
města Brna: http://socialnipece.brno.cz/, vždy pod cílovou skupinou a záložkou KPSS.

4. Náplň setkání pracovních skupin v dubnu + plánovaná struktura 4. KP
Koordinátor představil členům KS program pracovních skupin v dubnu:
1. představení struktury 4. Komunitního plánu, novinky v jeho struktuře a informace z oblasti financování
soc. služeb;
2. shrnutí výstupů minianalýzy vedoucími pracovních skupin. V analýze byli poskytovatelé soc. služeb
dotazováni na poptávku klientů, volné kapacity a další související informace;
3. nejvýznamnější část setkání bude věnována diskusi, ve které budou vedoucí pracovní skupin předávat
slovo přítomným poskytovatelům soc. služeb a zejména přítomným klientům. V debatě se budou
vedoucí skupin ptát na potřeby klientů, výsledky budou shrnuty do tematických okruhů. Ty budou do
příštího setkání sloužit jako podklady pro stanovení priorit a opatření 4. Komunitního plánu;
4. na konci setkání bude oznámen předpokládaný termín setkání v červnu, na kterém by měly být
stanoveny priority a opatření do 4. Komunitního plánu.
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Plánovaná struktura 4. Komunitního plánu:


komunitní plán bude rozdělen na úvodní část, systémové priority a kapitoly podle jednotlivých cílových
skupin;



systémové priority budou zahrnovat podpory stávající sítě soc. služeb (optimalizované dle metodiky a
sjednané v souladu s JMK), spolupráci s JMK, plánované aktivity OSP MMB (např. v rámci brněnské
metropolitní oblasti – ITI), průřezová (společná) témata, které budou identifikovány napříč cílovými
skupinami;



v rámci kapitol věnovaných jednotlivým cílovým skupinám budou uvedeny priority a opatření, neřešené
oblasti a trendy do budoucna (tedy služby/projekty, jejichž rozvoj nebude možný z důvodu nesouladu
se SPRSS JMK, nebude realizátor daného opatření či nebude z jiných důvodů reálné opatření/rozvoj
naplnit, rovněž zde bude prostor pro přesahující oblasti a dlouhodobě neřešená témata). Nově zde také
budou uvedeny případné projektové záměry poskytovatelů vhodné k financování z fondů EU a nějakým
způsobem budou v KP zpracovány i výstupy z procesu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.

Eva Janáčková navrhla přidat mezi systémové priority potřebu vytvořit komunitní týmy a podporovat rozšiřování
levnějšího bydlení s podporou návazných služeb, včetně sociálních.

5. Analýza dotazníkového šetření v rámci pracovních skupin
Členové koordinační skupiny představili výstupy minianalýz za své cílové skupiny, které zadali zpracovat
organizacím poskytujícím sociální služby ve městě Brně. Podkladem pro zpracování byl krátký dotazník, který
zjišťoval aktuální vytíženost služeb, zda služba musí klienty odmítat, pokud ano, jaká je příčina odmítání.
Poslední otázka pak zjišťovala, kam případně služba klienty přeposílá.
Členové koordinační skupiny výstupy za své cílové skupiny shrnuli a shodli se, že výstupy z minianalýzy
přednesou na setkáních pracovních skupin v dubnu. Případné nedostatky dotazníku pak budou konzultovat
s přítomnými zástupci organizací a doplní si informace. Zjištěné informace budou sloužit na jednotlivých
pracovních skupinách pro diskuzi o potřebách uživatelů.

6. Ostatní, diskuse
T. Jurčík oznámil, že národnostní menšiny budou podepisovat smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu
statutárního města Brna na rok 2015 na projekty spolků národnostních menšin a spolků působících v oblasti
etnik.
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body.

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

v pondělí 25. května 2015 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
Brno 21. dubna 2015
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