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

středa 4. 1. 2017
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Výzkum potřeb uživatelů
3. Obsah setkání pracovních skupin KPSS
4. Další průběžné informace
5. Diskuze
6. Závěr

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání se omluvila M. Němcová a T. Jurčík.
2. Výzkum potřeb uživatelů
Z. Hašová sdělila přítomným, že zástupci FSS MUNI - zpracovatelé výzkumu analýzy potřeb uživatelů odevzdali v půlce prosince závěrečnou zprávu výzkumu a dílčí zprávy k jednotlivým předem zadaným cílovým
skupinám. Analýza bude použita jako jeden z podkladů pro tvorbu 5. Komunitního plánu soc. služeb města
Brna. Koordinátor poprosil přítomné, aby se seznámili s výstupy analýz pro potřeby své pracovní skupiny,
jelikož analýza je přínosná z různých důvodů. Jednak přináší externí, objektivní vhled do problematiky a pak
bude také využita pro diskusi na skupinách. Jednotlivé dílčí zprávy i zpráva závěrečná budou rozeslány
členům koordinační skupiny, následně členům pracovních skupin, zástupcům Oddělení soc. služeb na Odboru
sociálních věcí KÚ JMK a budou vyvěšeny na portále soc. péče města Brna, aby byly výstupy dostupné pro co
možná nejširší veřejnost. Odkaz na portál soc. péče: http://socialnipece.brno.cz/texty/2/podmenu/364/5proces-kpss-2018-2019/ . Výstupy jednotlivých zpráv budou prezentovány zpracovatelským týmem FSS na
pracovních skupinách komunitního plánování v Brně a také Komisi sociální, zdravotní a prorodinné politiky
RMB.
3. Obsah setkání pracovních skupin KPSS
Pracovní skupiny v lednu a v únoru 2017 budou mít za úkol na základě relevantních podkladů, jimiž jsou
prezentace výstupů analýzy a dalších podkladů včetně samotné diskuse na pracovních skupinách, stanovit
priority a opatření do 5. Komunitního plánu soc. služeb města Brna.
V období dvou měsíců proběhnou tři kola pracovních skupin:
1. Program prvního kola setkání pracovních skupin:




úvodní informace ze strany OSP a vedoucích prac. skupin
prezentace výsledků Analýzy potřebnosti soc. služeb v Brně (zástupci FSS MU)
diskuze

1

2. Program druhého kola setkání pracovních skupin:



diskuze na základě výstupů z Analýzy FSS MU
stanovení prioritních oblastí (na základě diskuze)

3. Program třetího kola setkání pracovních skupin:



stanovení priorit a opatření 5. KP, včetně jejich realizátorů
odsouhlasení priorit a opatření do 5. KPSS v Brně

Finální výstupy budou do konce února předány na KÚ JMK, aby mohly být zapracovány do Střednědobého
plánu rozvoje soc. služeb v JMK pro období let 2018-2020.
4. Další průběžné informace
Koordinátor seznámil přítomné s aktualitami z oblastí dotačních řízení OSP MMB a novinek ze strany KÚ JMK.
Aktuality v rámci OSP MMB:







V současnosti se v orgánech města schvalují návrhy dotací Programu I na soc. služby (SZK 19. 1.
/FV 26. 1. /RMB 24. 1. /31. 1 ZMB).
Během ledna a února budou hodnoceny projekty programu II (program II byl navýšen z 1 300 tis.
na 2 000 tis. Kč). Dle časových možností bude návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního
programu II předložen ZMB v březnu, nejpozději dubnu.
Do konce ledna je otevřen termín pro odevzdávání vyúčtování dotací za rok 2016 v Programu I,
Programu II a individuálních dotací (včetně dofinancování a služeb v síti MPSV). Jelikož ekonomické
oddělení KÚ JMK bez předchozí domluvy změnilo (zmenšilo) rozsah požadovaných informací od
poskytovatelů ve vyúčtování v rámci KISSOS, zástupci OSP museli reagovat tím, že rozšířili formuláře
vyúčtování na téměř původní podobu, jakou měly v roce 2015. Tímto krokem zpět tedy čeká
poskytovatele návrat k vyplňování několika rozsáhlých tabulek a budou tak nadměrně (a zbytečně)
zatíženi (stejně tak lze předpokládat i výskyt jiných údajů pro Brno a pro kraj, tak jak k tomu
v minulosti docházelo). Jedním z cílů aplikace KISSOS bylo sjednotit formuláře ORP a JM kraje, proto
je nepochopitelné, proč byly změnu v systému učiněny. Na tuto nevyhovující situaci již OSP MMB
krajské kolegy upozornilo a rovněž tento problém koordinátor zmíní na setkání koordinátorů ORP
JMK.
Zástupci OSP MMB dále pracovali na projektu pro podporu komunitního plánování soc. služeb v Brně
(výzva v rámci OPZ).

Novinky ze strany KÚ JMK:
Leden:
• polovina ledna - hotová Pravidla pro tvorbu sítě (zvlášť Základní a Dočasná síť)
• pol. ledna – setkání koordinátorů ORP na JMK
Únor:
• soc. služby: odevzdávání přihlášek do sítě (JMK bude po ORP vyžadovat potvrzení potřebnosti
rozvoje – za Brno budou služby o potvrzení moci žádat v 2. polovině února)
• 2. 2. proběhne setkání poskytovatelů k Pravidlům vstupu do sítě soc. služeb pro rok 2018 (přičemž
ze strany KÚ JMK bylo avizováno, že prioritou je stabilizovat síť služeb a jejich financování,
proto bude rozvoj umožněn ve velmi omezené rovině).

2

5. Diskuze
B. Veškrnová seznámila přítomné s novinkami v oblasti rozvoje Center duševního zdraví.
6. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
ve středu 22. 2. 2017 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 25. 1. 2017
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