KOORDINAČNÍ SKUPINA
Zápis setkání
termín konání:
časové rozvržení:
místo konání:

čtvrtek 8. 10. 2015
13:00 – 15:00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Projednávání Komunitního plánu soc. služeb v orgánech města Brna
Aktuální informace ohledně dotačních řízení a financování soc. služeb v roce 2016
Průběžné informace ohledně přípravy ITI a Strategického plánu sociálního začleňování
Ostatní, diskuze
Příští setkání

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání
byla omluvena H. Krištofová a Z. Dlouhá.

2. Projednávání Komunitního plánu soc. služeb v orgánech města Brna
Návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2016-2017 (dále jen 4. KPSS) byl
předložen veřejnosti k připomínkování od 8. do 18. září 2015. Poté byly připomínky prokonzultovány se členy
koordinační skupiny, zapracovány, a zveřejněny na portále sociální péče:
http://socialnipece.brno.cz/texty/334/podmenu/352/vyporadani-pripominek-k-navrhu-4-komunitniho-planusocialnich-sluzeb-mesta-brna-pro-obdobi-2016-2017.
Dne 23. 9. byl 4. KPSS Sociálně-zdravotní komisí doporučen ke schválení, 13. 10. bude předložen Radě města
Brna a 10. 11. Zastupitelstvu města Brna. Ve stejných termínech budou orgánům města Brna předloženy také
individuální žádosti o dotace na noční krizová centra.

3. Aktuální informace ohledně dotačních řízení a financování soc. služeb v roce 2016
Dotace OSP MMB
PROGRAM I: Podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 pro nestátní
neziskové organizace poskytující registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dotační program I) bude probíhat od 19. 10. 2015 do 6. 11. 2015.
Informace byla zveřejněna 7. 10. 2015. Termín odevzdávání dotací město Brno přizpůsobilo Jihomoravskému
kraji, kvůli otevření softwarové aplikace „Krajský informační systém sociálních služeb“ (dále již) KISSOS:
http://kissos.kr-jihomoravsky.cz, do které budou organizace vyplňovat informace za své služby. Z této aplikace
budou tisknout povinnou přílohu žádosti o dotace. Samotná žádost za město Brno byla upravena, organizace
zde vyplňují jen údaje, které nebudou dokládat v příloze výpisu z aplikace KISSOS.
PROGRAM II: Podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 pro nestátní
neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (dotační program
II) bude probíhat od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015. Informace byla zveřejněna 24. 9. 2015.
Informace o dotačních titulech jsou dostupné na portále sociální péče města Brna
(http://socialnipece.brno.cz/texty/8/financovani/ ) a na stránkách města Brna (http://www.brno.cz/spravamesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-socialni-pece/.
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Návrh dotací se bude odvíjet od Základní sítě soc. služeb JMK, návrh bude schvalovat Zastupitelstvo města
Brna zřejmě v lednu 2016 (případně v únoru 2016).
Jihomoravský kraj bude schvalovat krajské dotace (§ 105) v prosinci 2015 a vyplácet je organizacím
přibližně do dvou měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva JMK.
Finance z rozpočtu MPSV by se měly převádět na kraje 15. 3. 2015. Organizacím by pak měly do měsíce
od tohoto data přijít platby z dotačního titulu bývalých ministerských dotací (§ 101).
Stále zůstává otázkou, jakým způsobem budou řešeny očekávané výpadky ve financování soc. služeb
v roce 2016, které způsobí nynější nastavení pravidel JMK (procentuální rozložení obec a kraj, a také
maximum 140% roku 2015 u bývalých dotací MPSV). Bude nutné služby nějakým způsobem dofinancovat
(ovšem v souladu s veřejnou podporou – otázkou je, jak..). OSP MMB proto do připravovaného rozpočtu
navrhuje rezervu ve výši 6 mil. Kč – právě na dofinancování soc. služeb. Jestli však tato rezerva bude do
finálního rozpočtu zapracovávána a schválena, není samozřejmě jisté. Očekávanou situaci (nemalé výpadky ve
financování soc. služeb v příštím roce) by však měl nějakým způsobem řešit především JMK (jakožto tvůrce
pravidel financování). OSP MMB na hrozící problém JMK upozorňoval již v létě.
Neznámou ve financování zůstává doposud nezveřejněný přístup řešení ministerské sítě sociálních
služeb (program „B“). Obce se samozřejmě mohou připojit k pověření MPSV, ale nyní již mají schválené sítě
služeb na svém území a předschválené kofinancování (přičemž s financováním těchto „celostátních“ služeb
nepočítají).
Koordinátor R. Janík navštívil 17. 9. 2015 v Praze konferenci s názvem „Financování sociálních služeb
pro města a obce“. Konference se věnovala současné problematice financování, jeho aktuálního nastavování
v rámci systému vyrovnávacích plateb. Tématy byla také veřejná podpora, vydávání pověření k poskytování
soc. služeb a nové povinnosti měst a obcí. Vystoupili zde odborníci (např. právník JUDr. Karel Zuska) a
zástupci z krajů i MPSV.
Přítomní se dozvěděli, že z důvodů nejednotného přístupu jednotlivých krajů vznikne metodika pro tvorbu
střednědobých plánů, která by měla být i směrodatná pro komunitní plány obcí. Dále vznikne metodika
pro tvorbu sítí sociálních služeb a jejich financování v krajích. Ze strany ministerstva zazněla i informace,
že by měla vzniknout oficiální pozice „koordinátora podpory“, který by měl propojovat informace o
potřebách obyvatel v komunitě, o soc. službách a pomoci tak i v rámci plánování služeb a s komunikací mezi
ORP a krajem.
Milena Němcová dodala, že koordinátor podpory by měl mít mnohem významnější funkci. Měl by znát místní
prostředí, mít přehled o potřebách osob v dané komunitě. Měl by být schopný se postarat o využití různých
zdrojů, které mohou potřebným osobám pomoci. Zdroje by měly obsahovat nejen sociální služby, ale navíc
různé neformální, svépomocné podpory, specifické pro danou komunitu. Koordinátor by měl také komunikovat
s pečujícími osobami a podporovat je. Měl by komunikovat v lokalitě mezi politiky, dále s ORP a koordinátory
soc. služeb a předávat si s nimi informace. V případě dobrého nastavení by mohl být takový koordinátor
velkým přínosem pro lokalitu, pro potřeby obyvatel, pro „otevření možností“ podpory.
Blanka Veškrnová dodala, že vznikne i pozice koordinátora pro oblast duševního zdraví.

4. Průběžné informace ohledně přípravy ITI a Strategického plánu sociálního začleňování
Metropolitní oblast ITI:



Jedná se o Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje
Integrované územní investice (ITI).
V Kanceláři strategie města Brna proběhne 9. října jednání se zástupci OSP MMB, na kterém
se upřesní harmonogram a další postup v rámci plánovaných projektů ITI v sociální oblasti. Bude se
řešit realizace tří projektů: domov pro osoby se zdravotním postižením pro těžké formy autismu,
domov se zvláštním režimem pro duševně nemocné a domov se zvláštním režimem pro osoby
s vícečetnými diagnózami.
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V rámci setkání budou přítomní projednávat výběr vhodných budov ve správě města Brna pro účely
provozování těchto služeb.
Nově bylo mezi zvažované projekty přidáno zřízení dlouhodobě poptávané služby tísňové péče.

KPSVL:











Brno letos na jaře vstoupilo do několikaleté aktivní spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.
V rámci vztahu je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), jenž je
nástrojem, který umožní Brnu při začleňování sociálně vyloučených obyvatel čerpat prostředky
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
Novinkou v časovém harmonogramu je, že se posouvá termín finalizace projektových záměrů
na konec října 2015. Po odevzdání budou projekty předány k posouzení a hodnocení.
Cílovou lokalitou projektů je Brno město. Prozatím se sešlo přibližně 100 projektových záměrů
s celkovým rozpočtem cca 1 mld. korun (2016 – 2019).
Své projekty předložilo i město Brno a to do několika oblastí.
Dokončeného Strategického plánu je naplánováno na prosinec, v únoru-březnu 2016 bude i se
schválenými projekty předložen Zastupitelstvu města Brna.
V zastupitelském sále v Brně proběhlo 29. 9. 2015 informační setkání, kde byla veřejnost a zástupci
neziskových organizací informováni o aktualitách a plánech v rámci KPSVL.
Do KPSVL by měly být zařazeny i vybrané oblasti ze 4. Komunitního plánu sociálních služeb 2016-2017
z částí neřešených oblastí a trendů do budoucna.
Cíle projektů musí být navázány na operační programy Evropského sociálního fondu.
Od září je novinkou možnost podat projekty do otevřených výzev (ovšem i zde je nutný soulad se
strategií dané lokality a soc. služeb i soulad se SPRS JMK, zařazení do sítě JMK, pověření..)

5. Ostatní, diskuse
Na Odboru zdraví MMB dochází k setkávání interdisciplinárního týmu, mezi jehož členy jsou zástupci
Odboru zdraví a zástupci NNO, mezi nimiž má zastoupení SPONDEA, Persefona a Magdalenium. Organizace se
schází za účelem domluvy vzájemné spolupráce v oblasti potřeb rodin ohrožených násilím. J. Navrátilová
upozornila na potřebu rozvoje terénních forem služeb v této oblasti.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

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

ve středu 11. listopadu 2015 ve 14 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

KS se dohodli na dalším termínu setkání, a to: ve čtvrtek 10. prosince ve 13:00 v Sociálním nadačním fondu
města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro).
Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 18. října 2015
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