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Grantový projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544 

„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ 

Cílem projektu statutárního města Brna s názvem „Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

v Brně“ je pokračující podpora procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 

v Brně (dále KPSS). Cílem tohoto procesu je prevence sociálního vyloučení občanů na celém území 

města Brna prostřednictvím plánování sítě dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb, 

poskytovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Aktivity projektu navazují na již 

probíhající komunitní plánování a rozšiřují je o další činnosti, jež výrazně přispějí ke zkvalitnění procesu 

plánování v Brně. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.  

K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:  

1. Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb 

Cílem této aktivity je kontinuální podpora procesu plánování sociálních služeb (dále KPSS) ve 

statutárním městě Brně. Aktivity realizované v rámci projektu navazují na již probíhající komunitní 

plánování a rozšiřují je o další činnosti, jež výrazně přispějí ke zkvalitnění procesu plánování v Brně.  

• Posílení řízení procesu KPSS  

• Pravidelná setkávání koordinační skupiny 

• Setkávání 8 pracovních skupin brněnského KPSS 

• Metodická supervize procesu plánování 

• Vzdělávání realizačního týmu projektu 

2.  Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti sociálních služeb a podpora zvyšování jejich 

kvality  

• Pravidelné návštěvy v zařízení sociálních služeb a kontrolní šetření 

• Monitoring a hodnocení sociálních služeb – kvalitativní a kvantitativní metody 

• Zjišťování potřebnosti rozvoje vybraných druhů sociálních služeb 

3.  Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020-2022 

Cílem činnosti v rámci této aktivity je shromáždit a zpracovat všechny relevantní podklady potřebné 

pro tvorbu v pořadí již šestého Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020-2022 v souladu 

se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

• Spolupráce a výměna informací a zkušeností s dalšími subjekty zabývajícími se KPSS 

• Podklady pro tvorbu komunitního plánu  

• Návrh KP a připomínkovací řízení 

• Komunitní plán pro období 2020-2022 

• Informační aktivity  

  


