KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 13. 1. 2014
14.00 – 16.00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Administrativa

3. Probíhající dotační řízení na sociální služby (program I)
4. Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 (připomínky)
5. Předběžný program únorových pracovních skupin + návrhy termínů
6. Termíny setkání KS v roce 2014
7. Závěr a shrnutí
8. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové schůze byli na úvod přivítáni a seznámeni s jejím programem. Nejdříve se členové koordinační
skupiny (dále jen KS) věnovali administrativním záležitostem, dále probíhajícímu dotačnímu řízení na
rok 2014 a návrhům termínů koordinačních skupin, pracovních skupin a jejich náplním.
2. Administrativa
Členové koordinační skupiny projednali administrativní záležitosti v rámci GP „Podpora komunitního
plánování sociálních služeb v městě Brně.
Dále si stanovili termín vzdělávání KS na 29. ledna 2014, téma je zaměřeno na změny v novém
Občanskému zákoníku, zejména pak změny v právní způsobilosti, změny právních forem, podmínky
veřejné prospěšnosti organizací, včetně diskuze a zodpovídání konkrétních dotazů.
3. Probíhající dotační řízení na sociální služby (program I)
V rámci dotačního řízení na soc. služby - program I OSP MMB obdržel 124 projektů, kdy 1 z nich
nesplnil podmínky (chybějící registrace) a byl z dotačního řízení vyřazen. V rámci dotačního řízení
(program I) se rozděluje částka 47 050 000 Kč, na dotační řízení v rámci programu II pak 150 000 Kč.
Oproti minulému roku tedy došlo k navýšení celkové částky na sociální služby o 3 miliony Kč. Celkový
požadavek ze strany žadatelů činí 57 661 421 Kč. Návrh na rozdělení dotací vycházel z nové metodiky

hodnocení sociálních služeb a konečné navržené částky také zohledňovaly priority Akčního plánu
města Brna pro rok 2014. Obecně lze konstatovat, že většině organizací byla navržena buď stejná
dotace jako v roce minulém nebo byla navýšena (záleželo vždy na tom, jak daná služba dopadla
v rámci hodnocení dle nové metodiky a také zda byla součástí Akčního plánu pro rok 2014). Minimum
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organizací bylo v návrhu kráceno (šlo o ty služby, které dopadly v rámci hodnocení nejhůře a případně
ani nefigurují v AP 2014). Tak jak bylo avizováno již na semináři s NNO k dotačnímu řízení, návrh není
„radikální“, jedná se o přechodný rok, kdy se metodika testuje v praxi a rovněž podklady od organizací
v rámci žádostí nebyly v některých případech úplně nebo přesné (např. některé organizace některé
údaje dosud neevidovaly). V příštím roce se v návrhu na rozdělení dotací k výsledkům hodnocení
služeb bude přihlížet již „přísněji“. Rovněž budou žadatelé sankcionováni za špatně vyplněné žádosti o
dotace. Na podzim 2014 bude opět svolána informativní schůzka se zástupci NNO k dotačnímu řízení
na příští rok, která bude věnována především správnému vyplnění žádostí o dotace a upozorněním na
nejčastější chyby.
Obecně bylo pro rok 2014 cílem omezit „extrémy“ (jak z hlediska průměru „přefinancované“ služby,
tak i ty naopak „podfinancováné“) a zároveň srovnat efektivitu jednotlivých typů služeb, včetně jejich
pořadí. S výsledky dotačního řízení tedy bude nejspíše i zveřejněny výsledky hodnocení (pro letošek
zatím pouze pořadí bez bodů).
Návrh na rozdělení dotací byl již předložen Sociální a zdravotní komisi Rady města Brna a byl
doporučen Radě města Brna ke schválení všemi hlasy přítomných. Návrh bude tedy dále předložen ke
schválení Radě města Brna, dále Finančnímu výboru a dne 21. 1. pak ke schválení Zastupitelstvu
města Brna. Ve stejných termínech spolu s návrhem dotací bude předkládán i Akční plán pro rok 2014.
V případě schválení návrhu dotací budou úspěšní žadatelé vyzváni k podpisu smluv cca v polovině
února. Začátkem března by pak měly být organizacím poskytnuty první splátky.
Hodnocení služeb v dotačním řízení probíhalo tento rok dle nové metodiky a pravidel, v létě opět
proběhne seminář ohledně dotačního řízení v městě Brně a na pracovních skupinách bude zmíněno,
jak správně dotační fiche a formuláře vyplnit.
Koordinátor přítomné dále informoval, že MPSV ještě pro rok 2014 dodatečně vyčlenilo cca 0,5 mld.
Kč na sociální služby. Na JMK vychází částka cca 100 milionů Kč. Tyto prostředky budou rozděleny
ještě nyní v rámci probíhajícího dotačního řízení MPSV. Oproti původně pesimistickým předpokladům
tedy bude rok 2014, co se týče sociálních služeb, relativně dobře zafinancovaný (většině poskytovatelů
by se měly celkově dotace zvýšit). Ovšem o to náročnější bude z hlediska financí rok 2015, kdy
přejdou do dotačního řízení města služby dosud financované v rámci IP JMK na vybrané služby soc.
prevence.
4. Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 (připomínky)
Radim Janík shrnul obsah a strukturu Akčního plánu a dotázal se přítomných na případné dotazy a
připomínky. Všichni se s návrhem Akčního plánu na rok 2014 seznámili a neměli žádné dotazy ani
připomínky.
5. Předběžný program únorových pracovních skupin + návrhy termínů
Předběžný program pracovních skupin v roce 2014
Nejstěžejnějším tématem pro pracovní skupiny v rámci roku 2014 bude výše zmíněný končící
Individuální projekt JMK (dále jen IP) a udržitelné financování. V rámci optimalizace sítě sociálních
služeb nejen ve městě Brně, ale i v celém JMK bude nutné primárně stanovit minimální potřebnou síť
služeb soc. prevence (právě z důvodu končícího IP JMK). Tento proces tedy bude probíhat jak v rámci
města Brna, tak i v rámci JMK. Akční plán pro rok 2015 tedy bude především obsahovat právě definici
této nutné sítě. Je ovšem těžké takovouto síť definovat a naplánovat, protože není vůbec jasné, jaké
budou v roce 2015 finanční možnosti. Pravděpodobně tak budou vytvořeny 2 návrhy - první „radikální“
variant, která bude počítat s minimem prostředků a druhý varianta ve smyslu „když budou prostředky
navíc, bylo by dobré zachovat určitou síť služeb. Tento proces samozřejmě také ovlivní nová metodika
a výsledky hodnocení jednotlivých typů služeb. Rovněž se bude také (v rámci nové metodiky) hodnotit
kvalita služeb – primárně právě služby soc. prevence, takže to bude další faktor, který budoucí
minimální potřebnou síť služeb ovlivní.
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Program únorových pracovních skupin 2014
Na PS bude probíhat především zhodnocení roku 2013 – tedy Akčního plánu 2014, jehož vyhodnocení
bude poskytnuto orgánům města Brna formou informativní zprávy. Rovněž bude organizacím
představen výsledek hodnocení jednotlivých typů služeb dle nové metodiky (zatím jen pouze pořadí,
bez bodů) a bude upozorněno, aby organizace evidovali to, co mají (viz nová metodika). Rovněž
budou organizace informovány ohledně novinek v rámci nového Občanského zákoníku, které se
dotýkají dotací – změny v rozpočtových opatřeních a s tím související splátky dotací, povinnost
poskytovatelů transformovat se do nových právních forem (do dvou let) atd.
Jitka Tesařová pak upozornila na potřebu hledat řešení pro existenci lidí bez domova s vícečetnými
diagnózami. Je třeba hledat volné prostory, kdy v rámci možného rušení ubytoven navíc hrozí, že
přibude lidí bez domova, a to často celých rodin. Otevírá se možnost spolupráce nejen s NNO, ale
např. i se soukromými subjekty, které by rizikové osoby ubytovaly v podnájmu, externě pak těmto
lidem mohou být nabízeny terénní sociální služby. Další variantou je také zřízení městského
ubytovacího zařízení (mimo režim soc. služeb v rámci 108/2006). Upozornila, že je třeba na situaci
myslet a v rámci možností ji řešit.
Termíny jednotlivých pracovních skupin
Členové koordinační skupiny se dohodli na předběžných termínech setkávání pracovních skupin, které
budou probíhat v měsíci únoru 2014:
-

Senioři: 13.2. (čtvrtek) v 9.30;

-

Děti, mládež a rodina: 12.2. (středa) ve 14:00;

-

Osoby s duševním onemocněním: 5. 2. (středa) ve 13:00;

-

Osoby s mentálním postižením: 10.2. (pondělí) v 9:30;

-

Osoby se smyslovým postižením: 14.2. (pátek) v 9:30;

-

Osoby se zdravotním postižením: termín bude dodatečně stanoven;

-

Osoby ohrožené soc. vyloučením: 13.2. (čtvrtek) ve 13:00;

-

Romové a cizinci: 11.2. (úterý) ve 13.00.

6. Termíny setkání KS v roce 2014
Členové koordinační skupiny se také dohodli na předběžných termínech setkávání KS, termíny pak
budou vždy předem potvrzeny či upraveny dle potřeb KS:

-

Pondělí 3. 2. ve 14:00;

-

Pondělí 10. 3. ve 14:00;

-

Pondělí 7. 4. ve 14:00;

-

Pondělí 5. 5. ve 14:00;

-

Pondělí 2. 6. ve 14:00.

7. Závěr a shrnutí
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body, Radim Janík shrnul aktuální
informace z oblasti dotačního řízení a rozpočtu na sociální služby pro rok 2014 a společně s ostatními
členy KS pak stanovil termíny pracovních skupin a koordinační skupiny.

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3

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

dne 3. února 2014 ve 14.00 hod.,
Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ Mečová 5. (2. patro)

Zapsal: R. Janík, V. Muthová
V Brně dne 15. ledna 2014
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