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

pondělí 18. 9. 2017
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

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

Úvod
Připomínkovací řízení návrhu 5. Komunitního plánu soc. služeb města Brna pro období 2018-2019
Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu města Brna a z rozpočtu JMK
Základní síť sociálních služeb JMK (a města Brna) pro rok 2018
Termíny dotačních řízení
Organizační změny v rámci Oddělení koncepce a plánování služeb
Ostatní
Závěr

1. Úvod
Koordinátor KPSS R. Janík přivítal všechny přítomné členy koordinační skupiny (dále jen KS) a seznámil je
s programem.
Ze setkání byli omluveni J. Tesařová, J. Navrátilová, M. Němcová, H. Krištofová.
2. Připomínkovací řízení návrhu 5. Komunitního plánu soc. služeb města Brna pro období
2018-2019
Úvodem se koordinátor věnoval připomínkování KP, které probíhalo do 3. 9. Při vypořádávání spornějších
připomínek byli kontaktováni někteří vedoucí pracovních skupin. Celkem bylo přijato 39 připomínek, z toho
bylo akceptováno 24 připomínek, částečně akceptovány 2 připomínky a 13 bylo zamítnutých.

3. Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu města Brna a z rozpočtu JMK
V pátek 15. 9. byl odevzdán návrh na dofinancování sociálních služeb. Návrh dofinancování z rozpočtu města
zohledňuje dofinancování z rozpočtu Jihomoravského kraje tak, aby nedošlo k překročení optimálních
vyrovnávacích plateb. JMK bude schválené částky posílat poskytovatelům služeb zhruba v polovině října.
Díky individuálnímu projektu JMK, do kterého jsou zařazeny vybrané služby prevence (od 1. 1. 2018 bude
JMK realizovat další individuální projekt, do kterého budou zařazeny sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi), vzniká určitá finanční rezerva. Ta bude využita v období, kdy zmíněné projekty skončí a dotčené
služby se budou vracet do standardních dotačních řízení (což bude znamenat zásadní nárůst celkového
objemu financí na sociální služby).
4. Základní síť sociálních služeb JMK (a města Brna) pro rok 2018
Základní síť sociálních služeb města Brna pro rok 2018 byla schválena RMB, JMK bude krajskou síť
schvalovat 23. 9. 2017. OSP MMB zařadil do sítě všechny služby, které splňovaly patřičné náležitosti, ovšem
některé služby nesplnily požadavky dle pravidel síťování JMK a kraj je tak s největší pravděpodobností do
celokrajské sítě nezařadí. V rámci města Brna se jedná o tyto služby: Právo na život – Domov pro seniory,
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Lotos – služby následné péče ambulantní, SNN v ČR – tlumočnické služby a SAS, Diecézní charita Brno –
Kavárna Anděl, IQ Roma servis – odborné sociální poradenství, SOZE – azylový dům. Do brněnské (a
potažmo krajské) sítě taktéž nebyly zařazeny služby: Psychiatrická nemocnice – 3 lůžka ve Slavkově a Nový
prostor). Celkem za město Brno je to 7 služeb, celkem za JMK 14 služeb.
5. Termíny dotačních řízení
Co se týče dotačního řízení na rok 2018, je ještě potřeba sjednotit pojmosloví JMK a OSP MMB. V aplikaci
KISSOS (opět jako minulý rok) chybí některé údaje, které jsou pro hodnocení žádostí o dotace zásadní, proto
budou muset být zařazeny do el. fiche žádosti o dotaci. Termíny dotačních řízení jsou následující: Program I
bude vyhlášen v souladu s JMK, a to od 23. 10. 2017 do 6. 11. 2017 a Program II od 1. 10. do 31. 10. 2017.

6. Organizační změny v rámci Oddělení koncepce a plánování služeb
V rámci Oddělení koncepce a plánování služeb vznikne nový Referát koncepce, dále zůstal zachován Referát
komunitního plánování sociálních služeb a Referát Socio-info centrum byl přejmenován na Socio-info Point.
Referát koncepce bude mimo jiné spolupracovat s akademickými institucemi, bude zpracovávat analýzy,
zprávy, koncepce apod.

7. Ostatní
Koordinátor zmínil problematickou situaci, která se řešila na OSP MMB. Jednalo se o okamžité umístění
autistického dítěte v situaci, kdy jeho matka zkolabovala. Ukázalo se, že tato situace je v podstatě téměř
neřešitelná. Z. Dlouhá oznámila, že teoreticky by bylo možné umístění dítěte do Domova pro osoby se
zdravotním postižením Tereza, ovšem i toto zařízení bylo kontaktováno a bezúspěšně. M. Němcová, který
případ řešila zpracuje zprávu ve které popíše, koho všeho oslovila a s jakým výsledkem. Zpráva bude
předána na JMK jakožto konkrétní případ, který ukazuje nutnost zřízení krizových lůžek, která dlouhodobě
scházejí.
Dále byla zmíněna konference „Přežijí NNO rok 2020?“, které se v Praze zúčastnili R. Janík, J. Tesařová a Z.
Hašová.
B. Veškrnová oznámila, že rada JMK jmenovala koordinační skupinu, která se bude zabývat skupinou osob
s duševním onemocněním. V koordinační skupině jsou zastoupeni lékaři, zástupci rodičů duševně nemocných
i zástupci zdravotních pojišťoven. Celkový počet je 9 osob.
Dále B. Veškrnová pozvala přítomné na akci představení prvního Centra duševního zdraví. Centrum
duševního zdraví není budova, ale multidisciplinární tým, ve kterém jsou mimo jiné zastoupeny psych. sestry
a psychiatr. Na akci bude tento tým představen.

8. Závěr
Koordinátor poděkoval všem přítomným za spolupráci a za jejich čas.
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
v pondělí 16. 10. 2017 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: P. Přibylová, R. Janík
Brno 20. 9. 2017
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