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

středa 5. 10. 2016
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Harmonogram činností 2016, 2017
3. Další informace
4. Diskuze
5. Závěr

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání se omluvila E. Janáčková, B. Veškrnová, J. Navrátilová, H. Krištofová a T. Jurčík.
2. Harmonogram činností 2016, 2017
říjen 2016
-

dotační řízení Program I, Program II
KÚ JMK bude vydávat pověření k výkonu pro soc. služby na území JMK
vyhodnocení Akčního plánu (+ Střednědobého plánu) JMK 2016
setkání pracovní skupiny dluhového poradenství
připomínkování novely k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
výzkum potřeb: úvodní setkání pro poskytovatele + sběr dat
výzva na grantový projekt, zaměřený na komunitní plánování v obcích (realizace v 2. pol. 2017)

listopad 2016
-

dotační řízení Program I (24. 10. – 7. 11.), zpracovávání žádostí
druhé setkání pracovní skupiny dluhového poradenství
výzkum potřeb: sběr dat + interpretace dat
okresní týmy JMK (Brno venkov 15. 11.), další setkání budou probíhat listopad 2016 – březen 2017

prosinec 2016
-

odevzdání návrhu dotací Programu I a II orgánům města Brna ke schválení
schválení rozpočtu města Brna pro rok 2017
výsledná výzkumná zpráva FSS, předání zadavateli
schválení dotací dle §105 z rozpočtu JMK

leden 2017
-

-

dvě kola pracovních skupin (průběžné zhodnocení 4. Komunitního plánu soc. služeb města Brna,
aktuální informace ze strany poskytovatelů, definování potřeb uživatelů, představení výsledků
výzkumu potřeb FSS a jiné)
aktualizace dočasné sítě soc. služeb na základě vyhlášení výzev evropských projektů (ITI, KPSVL,
MAS…)

1

únor 2017
-

předložení návrhu rozdělení dotací (Program I) ZMB
třetí kolo pracovních skupin (definování priorit a opatření do 5. KPSS v Brně)
dotace JMK dle §105 - proplácení poskytovatelům

březen 2017
-

předložení návrhu rozdělení dotací (Program II) ZMB
aktualizace základní sítě soc. služeb JMK pro rok 2018
předání výstupů z pracovních skupin na KÚ JMK – podklady pro SPRSS JMK
KÚ JMK obdrží do 15. 3. finance z MPSV do rozpočtu, příprava na dotace dle §101

duben – červen 2017
-

předložení návrhu poskytnutí individuálních dotací na soc. služby, které jsou v síti MPSV (duben)
JMK bude schvalovat základní síť soc. služeb na rok 2018, AP a nový střednědobý plán (květen)
dotace JMK dle §101 - proplácení poskytovatelům (60 % květen, 40 % konec června)
mezinárodní spolupráce: OSP zvažuje uspořádání setkání pracovních skupin Eurocities („WG
Homelessness“ a „WG Social Smart Inclusion“)

září 2017
-

schválení 5. KPSS

říjen – listopad 2017
-

dotační řízení (Program I a Program II)

V posledním kvartále 2017 je ze strany MPSV avizován začátek platnosti novely zákona č. 108/2006 Sb., o soc.
službách. Rovněž se přepokládá realizace grantového projektu na podporu komunito plánování (po dobu dvou
let).
3. Další informace:
Schválení dofinancování služeb z rozpočtu města i JMK
KÚ JMK dofinancoval výpadky soc. služeb částkou 40 mil. Kč, finance pochází z rezerv JMK, z MPSV a z financí,
které vracely do systému služby, které vstoupily do IP JMK v roce 2016.
Po všech kolech dofinancování je již nyní zřejmé, že v některých případech došlo k překročení maximálních
nákladů dle schválené sítě JMK pro rok 2016. Pokud tomu tak opravdu bude (bude možné s jistotou zjistit až
v rámci vyúčtování uzavřeného roku) poskytovatelé dotčených služeb budou povinni příslušné částky vrátit do
rozpočtu JMK. Ještě není znám systém posuzování rozpočtů ani poměr, podle kterého se budou finance vracet
daným ORP.
S významným problémem se potýká Ruka pro život - především u chráněného bydlení. Služba se specializuje
na natolik specifickou cílovou skupinu, že i přes překročení maximálních 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).
Výzva k předkládání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna:


Program II – odevzdání žádostí během měsíce října



Program I (sociální služby) – odevzdávání žádostí bude probíhat 24. 10. – 7. 11. 2016 (dotační titul je
zveřejněný, ohledně termínu bude OSP MMB postupovat v souladu s JMK)

Pracovní skupina k právnímu a dluhovému poradenství
Skupina proběhla 21. 9. 2016, jejím úkolem bylo konkretizovat pojmy a správné postupy v oblasti právního
poradenství dle zkušeností přítomných tak, aby nebyly v rozporu s postoji České advokátní komory. Skupina
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navázala na předchozí květnové setkání, zápis bude zpracovávat pan Oplatek z Občanské poradny Brno za
spolupráce paní Lattenbergové z Poradny DIALOG.
Budou následovat další dvě pracovní skupiny, tentokrát zaměřené na téma dluhového poradenství, první z nich
se bude konat 20. 10. v 10 hodin na Kolišti 19.
Výzkum potřeb uživatelů soc. služeb
Zástupci Fakulty sociálních studií MU svolali 22. 9. úvodní setkání k výzkumu, na kterém poskytovatelům soc.
sužeb vysvětlili postup při výzkumu a požádali je o spolupráci. V současnosti probíhá fáze sběru dat, na konci
listopadu se budou získaná data interpretovat, v polovině prosince by FSS měla předat OSP MMB hotovou
výzkumnou zprávu s výsledky výzkumu.
Koordinátorkou výzkumu je paní Zelenková, více informací o výzkumu a jeho průběhu lze najít zde :

http://www.cepres-muni.cz/analyza-potrebnosti/.
Připomínkování novely k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Koordinátor shrnul přítomným stěžejní oblasti novely zákona a předložil členům KS připomínky, které byly
sepsány a odeslány za OSP MMB. Koordinační skupina se shodla, že zákon nepůsobí přehledně a jednoduše.
Terminologie není jasná a dokument je třeba připomínkovat. M. Němcová poznamenala, že zákon neobsahuje
avizovaný „trs soc. služeb“, který by reflektoval potřeby a životní situace klientů (kromě služby pro rodinu).
Připomínky jsou přílohou tohoto zápisu. JMK si vyžádal od obcí připomínky ve velmi krátké lhůtě, je tedy
možné, že některé další ještě vyvstanou.
Informace ze setkání koordinátorů 21 ORP na KÚ JMK
-

-

na setkání koordinátorů byl ze strany KÚ JMK představen předpokládaný harmonogram činnosti v roce
2017 (informace zapracovány do bodu 2 zápisu)
vydávání pověření do dočasné sítě služeb v JMK:
o KÚ JMK doposud nezaujalo jasné stanovisko k vydávání pověření u investičních projektů EU
o neinvestiční projekty získají pověření, jelikož se bude vydávat pouze na dobu realizace
projektu a na kapacity mimo základní síť
o do řešení vstoupí i potřeba vyjádření JMK na projekty MAS (místních akčních skupin, jenž jsou
členy národní sítě a chtějí čerpat podporu z Programu rozvoje venkova)
v síti sociálních služeb JMK pro 2017 je zaevidovaných 467 služeb
financování soc. služeb v roce 2016: někteří poskytovatele žádají o výjimky v situaci, kdy nezískali
dostatek financí z veřejných zdrojů a nemohou tak naplnit kapacity pověření
na setkání byl představen projekt MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí“: účastní se jej 11 krajů ČR, v každém kraji je sestaven tým tzv. „síťařů“, kteří budou mapovat
a analyzovat současnou situaci v kraji v oblasti pomoci ohroženým rodinám s dětmi (rozhovory
se zástupci OSPOD, organizacemi nabízejícím soc. služby, školství, zdravotnictví). Více informací zde:
http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastrojusocialne-pravni-ochrany-deti/.

4. Diskuze
J. Tesařová se 6. 10. 2016 zúčastnila slavnostního předání bytu Zámečnická 2 v Brně, který byl přebudován
na prostory tzv. sdíleného bydlení pro seniory. Princip bydlení spočívá ve společném soužití více osob
seniorského věku ve speciálně upraveném a vybaveném bytě, který je součástí běžné zástavby a bude doplněn
dalšími službami (11 míst, 9 pokojů). Provozování bude zajišťovat Centrum sociálních služeb, p. o.
Slavnostní ceremoniál proběhl za přítomnosti náměstka primátora P. Hladíka, zúčastnili se ho zástupci města
Brna, KÚ JMK, Centra soc. služeb a další. Více informací zde: http://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-vbrne/a/brno-dokoncilo-prvni-sdilene-bydleni-pro-seniory-v-cr/.

3

5. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
ve středu 16. 11. 2016 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)
Předpoklad setkání prosincové KS: středa 14. 12. ve 14 hodin
Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 17. 10. 2016

Příloha: připomínky k novele zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách za OSP MMB.
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