KOORDINAČNÍ SKUPINA
Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

středa 16. 11. 2016
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Dotační řízení I a II
3. Termíny setkání pracovních skupin KPSS v lednu a v únoru 2017
4. Výzkum potřeb uživatelů
5. Projekt na podporu komunitního plánování soc. služeb v Brně
6. Setkání okresního týmu Brno- venkov na KÚ JMK
7. Informace ze semináře k financování soc. služeb
8. Ostatní
9. Diskuze
10. Závěr

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání se omluvila J. Tesařová, J. Navrátilová, M. Němcová, Z. Dlouhá a T. Jurčík.
2. Dotační řízení I a II
OSP MMB ukončilo sběr žádostí v dotačních řízení Program I pro sociální služby a Program II pro služby,
Které na registrované služby vhodným způsobem navazují.
Program I (na sociální služby) – odevzdávání žádostí proběhlo 24. 10. – 7. 11. 2016
Na tento program požádalo 57 organizací na 138 projektů. Celkový požadavek je 61 168 940 Kč.
Program II (doplňující program na navazující služby neregistrované) – odevzdání žádostí proběhlo během
měsíce října. Na program požádalo 48 organizací s 61 žádostmi. Celkový požadavek je 4 320 199 Kč.
OSP MMB bude žádosti po technické i obsahové stránce kontrolovat a hodnotit. Návrh dotací z Programu I
bude předložen do orgánů města Brna v prosinci 2016, návrh dotací na Program II v březnu 2017.
3. Termíny setkání pracovních skupin KPSS v lednu a v únoru 2017
Termíny pracovních skupin byly předběžně určeny, konkretizovány budou po zajištění zasedací místnosti
a po domluvě se zástupci Fakulty sociálních studií. Konečné termíny budou potvrzeny na setkání KS
v prosinci.
4. Výzkum potřeb uživatelů
Výzkum potřeb FSS MU úspěšně probíhá, byly zahájeny individuální rozhovory, setkání focus group a začíná
probíhat sběr dotazníků. Výzkumníci předpokládají, že výzkum včetně analýzy zpracují v určeném termínu,
tedy do poloviny prosince. Vedoucí výzkumných týmů také souhlasili, že budou v novém roce výstupy tohoto
výzkumu prezentovat a poskytnou i zpětnou vazbu poskytovatelům dat (dotazovaným).
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5. Projekt na podporu komunitního plánování soc. služeb v Brně
Projekt OSP MMB bude zaměřen na podporu manažerského týmu KPSS v Brně a na podporu samotného
procesu KPSS, dále na sdílení zkušeností, z menší části pak na technickou a tiskovou podporu a jiné.
6. Setkání okresního týmu Brno- venkov na KÚ JMK
Dne 15. 11. proběhlo setkání okresního týmu Brno – venkov v budově KÚ JMK v Brně. Ze setkání vzešla řada
významných informací z oblasti plánování a financování služeb:
 prosinec 2016 - schválení dotací §105 JMK (únor vyplácení)
 do druhé poloviny prosince mají ORP nahlásit rozvojové záměry pro rok 2018 na KÚ JMK (rozvoj
bude velmi omezený)
 13. 12. proběhne setkání pracovníků pobytových služeb – nový modul v rámci KISSOS na podporu
zabránění duplicit v pořadnících čekatelů na pobytové soc. služby pro seniory a OZP
 v únoru se budou posílat žádosti do sítě na rok 2018, v březnu bude síť uzavřena a její schválení
proběhne zřejmě nejpozději v červnu 2017
 koncem ledna proběhne setkání koordinátorů JMK
 JMK zvažuje navýšení % kofinancování ze strany obcí
 JMK zadal:
o analýzu potřebnosti služeb v JMK, která by měla být hotová do konce prosince 2016
o analýzu nákladovosti soc. služeb (bude se vycházet z dat z roku 2014, 2015 a z vyúčtování
2016). Analýza by měla být hotová v dubnu – na základě ní budou upravena Pravidla
financování soc. služeb 2018 (přičemž síťovat se bude už na konci roku 2016…)
 květen – schválení SPRSS JMK (podklady od ORP během ledna/února)
 projekt na podporu procesu plánování v JMK zřejmě od dubna 2017
Z informací ze strany JMK vyvstalo poměrně dost dotazů, které koordinátor sepsal a poslal na ekonomické
oddělení KÚ JMK a na vedoucího OSV KÚ JMK.
7. Informace ze semináře k financování soc. služeb
Zástupci OSP MMV, kteří na odboru řeší dotační řízení (R. Janík, V. Sekaninová, L. Nehyba) se 10. 11. 2016
zúčastnili akreditovaného semináře s názvem „Právní rámec financování sociálních služeb“, který vedl JUDr.
Karel Zuska. JUDr. Zuska je odborníkem na témata evropského práva, pověření služeb v obecném
hospodářském zájmu a problematiky vyrovnávací platby. Na semináři přítomné seznámil s aktuálními
informacemi a pohledem na řešení nastavení sociálních služeb a jejich financování v souladu s evropskými
předpisy.
8. Ostatní
Termíny jednání ZMB v roce 2017: 31. ledna, 7. března, 11. dubna, 16. května, 20. června, 5. září, 3. října,
7. listopadu, 12. prosince 2017.
„Ošetřovatelské domovy“ a změny ve financování mobilních hospiců: nově chystaný změnový zákon má
v plánu řešit „sociálně-zdravotní pomezí“ ve službách, konktrétně by měl vést ke vzniku nové (sociálnězdravotnické) služby – „Ošetřovatelský domov“. Více informací naleznete v odkazech:
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/11/priprava-zakona-o-socialne-zdravotnim-pomezi-jde-do-finalenavrh-odesel-do-pripominkoveho-rizeni/
http://www.zdravotnickydenik.cz/2016/11/mobilni-hospice-budou-hrazeny-z-verejneho-zdravotnihopojisteni-zrejme-od-roku-2018/ .
Pracovní skupina k právnímu a dluhovému poradenství – proběhla setkání pracovní skupiny, pan Oplatek
z Občanské poradny Brno zpracuje výstupy, které se rozešlou k doplnění i ostatním členům. S těmito
doplněnými informacemi bude možné nadále pracovat. O dalším postupu bude KS informována.
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9. Diskuze
S významným finančním problémem se potýká organizace Ruka pro život (především u služby chráněného
bydlení). Služba se orientuje na natolik specifickou cílovou skupinu, že i přes překročení maximálních
optimálních nákladů nedosahuje potřebných financí na pokrytí rozpočtu (důsledek špatně nastaveného
systému, který nerespektuje specifičnost a náročnost péče u některých cílových skupin, která se neodráží
do Pravidel financování JMK).
10. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
ve středu 14. 12. 2016 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 23. 11. 2016
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