KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

středa 11. 11. 2015
14:00 – 16:00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Projednávání Komunitního plánu soc. služeb v Zastupitelstvu města Brna
Dotační řízení OSP MMB
Výhled financování soc. služeb v roce 2016
Průběžné informace ohledně přípravy ITI a Strategického plánu sociálního začleňování
Návštěva z Magistrátu města Plzně a návštěva Magistrátu města Ostravy
Ostatní, diskuze
Příští setkání

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byla
omluvena J. Navrátilová a T. Jurčík.

2. Projednávání Komunitního plánu soc. služeb v Zastupitelstvu města Brna
Čtvrtý komunitní plán byl předložen do Zastupitelstva města Brna, které jej 10. 11. 2015 schválilo. V současné
době probíhá jeho grafické zpracování, poté bude vložen na portál soc. péče a rozeslán členům pracovních skupin.
V nákladu 500 ks bude zadán do tisku.

4. Dotační řízení OSP MMB
Na OSP MMB proběhlo dotační řízení na soc. služby Program I i „doplňkový“ Program II.
Program I: OSP přijal žádosti o dotace, nyní probíhá jejich kontrola a evidence. V polovině prosince by měl být
hotový návrh rozdělení dotací, který bude předložen ke schválení orgánům města Brna v průběhu ledna a února
2016 (7. 1. Sociálně zdravotní komise a 2. 2. Zastupitelstvo města Brna).
Program II: celková částka byla navýšena z 0,5 mil. Kč. na 1,3 mil. Kč (ještě však musí být schválen celkový
rozpočet SMB na rok 2016). O dotace na Program II požádalo 44 subjektů na 51 projektů. Celkový rozpočet
projektů dosahuje 15 mil. Kč, požadavek na OSP činí necelých 3,5 mil. Kč.
Návrh dotací je naplánován na předložení orgánům města Brna na měsíce únor - březen 2016 (4. 2. Sociálně
zdravotní komisi a 15. 3. Zastupitelstvu města Brna).

5. Výhled financování soc. služeb v roce 2016
Dotační řízení bylo kvůli nově nastavovanému systému komplikované, na OSP MMB se obracely organizace
s mnoha dotazy. Z předběžných propočtů, které po zveřejnění nových pravidel JMK učinil Odbor soc. péče vyplynul

1

předpoklad, že mnohé organizace se budou v roce 2016 potýkat s velkými výpadky ve financování. OSP MMB proto
navrhl do rozpočtu i rezervu na případné dofinancování služeb, ovšem není vůbec jisté, zda tento požadavek bude
nakonec akceptován. Lze rovněž předpokládat, že dojde i k úspoře financí v rámci dotačního titulu I (finance jsou
nyní nastaveny na maximální hranici kofinancování, přičemž reálně někteří žadatelé mohou žádat méně). Určitou
úsporou by pak byl také plánovaný navazující individuální projekt JMK na vybrané služby prevence. Tyto prostředky
by bylo možné použít na následné dofinancování očekáváných výpadků. Nicméně potřebné dofinancování služeb by
mělo přijít především ze strany JMK, který pravidla pro rok 2016 nastavil daným způsobem. Zástupci OSP MMB na
tento problém JMK upozorňovali jak písemně, tak i při osobním jednání. Co se týče služeb nadregionálního nebo
celostátního charakteru - MPSV prozatím nezveřejnilo celostátní sít soc. služeb a pravidla pro financování této sítě,
zřejmě tak učiní v prosinci.
Orgánům města Brna byly předloženy žádosti o individuální dotace DCHB – Služby Brno a Armády spásy na Noční
krizová centra, dále dva projekty Armády spásy, první na podporu koordinátora dobrovolníků a druhý na projekt
Potravinová banka. Projekty byly schváleny a budou podpořeny (výjimkou je Potravinová banka – návrh na tuto
dotaci bude ZMB schvalovat na prosincovém zasedání).

Setkání koordinátorů JMK
Setkání koordinátorů JMK proběhlo 10. 11. 2015. Důležitou informací je změna harmonogramu procesu plánování
soc. služeb na krajích, což bude mít dopady i na komunitní plánování na obcích. Změny vyvstávají z důvodu
podřízení se systému MPSV. Kraje musí ministerstvu odevzdávat podklady od organizací koncem roku a rozvojové
plány a podklady na financování v červnu na rok následující. S tím souvisí posunutí termínů pro vyhodnocení služeb
na září, pro tvorbu akčního plánu na březen - duben a tvorbu sítě na duben – květen. Podklady za obce pak musí
kraj zpracovat a do konce června předat MPSV. Znamená to zkomplikování procesů plánování pro obce (musí
plánovat rozvoj ve chvíli, kdy nemají přehled o schváleném rozpočtu), i pro organizace (musí plánovat začátkem
roku, tedy ve chvíli, kdy ještě nemají spolehlivě zafinancované své služby na daný rok. Zároveň musí vyhodnocovat
stávající rok v jeho ¾).
Dne 17. 12. 2015 bude zasedat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, které bude schvalovat návrh dotací
na sociální služby. Organizace by tak mohly první splátky dotací obdržet na začátku března 2016.
Zástupci ORP na setkání koordinátorů řešili problémy ve financování soc. služeb, které vznikly kvůli novým
Pravidlům JMK. Problémy jsou např. v oblasti kofinancování a spolupráce s obcemi II. a I. typu, dále také kvůli
nedostatečnému zafinancování některých organizací z JMK (v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, bývalé ministerské dotace), které je značně omezeno kvůli již výše zmíněným Pravidlům
JMK. Je evidentní, že pravidla JMK musí doznat změn (a tyto změny by měly být provedeny ve spolupráci
s obcemi).
Na příští setkání koordinátoři požádali o přítomnost vedení Odboru sociálních věcí JMK a zástupce ekonomického
oddělení.

6. Průběžné informace ohledně přípravy ITI a Strategického plánu sociálního začleňování
U projektů ITI a KPSVL nyní probíhá jejich podrobnější nastavování, specifikují se kapacity registrovaných služeb,
nadstavbová sít soc. služeb JMK, nastavování financí. U projektů města Brna v rámci ITI pak probíhá aktivní
vytipovávání vhodných objektů či pozemků pro budoucí služby. Strategie ITI by měla být schválena v ZMB
v prosinci. Projekty KPSVL by měly být ještě posouzeny tzv. garančními skupinami., Strategický plán soc.
začleňování by měl být předložen do ZMB v březnu 2016.
Z. Bradová podotkla, že by bylo více efektivní lépe nakládat se stávajícím bytovým fondem v rámci menších oprav,
než přestavovat staré, vybydlené domy či stavět na zelené louce.
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Členové koordinační skupiny se shodli na tom, aby byl požádán o účast na některém z dalších setkání KS vedoucí
OSP MMB. Jeho přítomnost by mohla pomoci k vyjasnění některých témat a problémů.

7. Návštěva z Magistrátu města Plzně a návštěva Magistrátu města Ostravy
V měsíci říjnu a listopadu na OSP MMB proběhly návštěvy z magistrátů Brna, Plzně a Ostravy. Při návštěvách
si přítomní zástupci předávali zkušenosti zejména s řízením speciálních projektů, zaměřených na:







dostupnou dopravu pro seniory a OZP
koncepty bydlení, sociální bydlení či bydlení s doprovodnými soc. službami
řešení problémových jevů spojených s bezdomovectvím a s cílovou skupinou osob s vícečetnými
diagnózami
tísňová péče
v Brně např. projekt Potravinová banka
v Ostravě např. DZR Přístav a jiné.

Koordinátor také zmínil koncept komunitního plánování soc. služeb v Ostravě, kde je pro tyto účely z městského
rozpočtu financován tým pracovníků, což dává tomuto procesu mnohem větší možnosti (především kapacitně).
Proces plánování je v Ostravě samozřejmě rovněž propojen s financování služeb, nicméně financování administruje
ekonomické oddělení (v Brně je financování služeb poskytovaných NNO administrováno stejným referátem, který
realizuje proces KPSS).

8. Ostatní, diskuse
L. Ptáček na skupině představil nové vydání brožury o bezdomovectví. Zároveň členy pozval na akci „Noc venku“,
kterou 19. 11. 2015 pořádají sociální kurátoři OSP MMB ve spolupráci s NNO před kostelem sv. Tomáše.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

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

Čtvrtek 10. 12. 2015 ve 13 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Další setkání v roce 2016:
navržen leden: 11. ve 14 hodin (případně středa 13. 1.)
reference na únor: středa 10. února ve 14 hodin

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
Brno 23. 11. 2015
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