Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání: středa 15. 5. 2019
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání:
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

PROGRAM:
1. Úvod
2. Projednání navržených opatření 6. KP
3. Ostatní

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Koordinátor KPSS R. Janík
dále přivítal hosta K. Kubalčíkovou.

2. Projednání navržených opatření 6. KP

R. Janík sdělil, že dnes je na programu jen jediný bod, ovšem obsáhlý, tedy projednání navržených opatření
6. KP. Je potřeba projít všechna opatření, která vzešla ze setkání pracovních skupin, a to ve smyslu:




co konkrétně daný realizátor plánuje a zda je to reálné
je potřeba získat celkový přehled plánovaných úvazků a lůžek
prodiskutovat opatření která se týkají více cílových skupin

Dále R. Janík apeloval na stručnost při vyplňování Formuláře pro popis opatření 6. Komunitního plánu
sociálních služeb města Brna pro období 2020 – 2022.
Přesahové oblasti je potřeba rozeslat k doplnění a připomínkování členům pracovních skupin (ideálně poslat
přepracované zpět koordinátorovi do konce května).
V prázdninovém dvojčísle Brněnského Metropolitanu bude zveřejněna výzva k připomínkování, do té doby
tedy musí být priority a opatření zpracovány ve finální podobě. Na podzim pak bude dokument předložen do
orgánů města.

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Následně byli postupně vyzváni jednotliví členové Koordinační skupiny k detailnímu představení jednotlivých
priorit a opatření za každou pracovní skupinu – přehled viz příloha zápisu.

3. Ostatní
R. Janík poděkoval všem členům KS za dosavadní spolupráci při přípravě 6. Komunitního plánu sociálních
služeb města Brna pro období 2020 – 2022.
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na dalším setkání, které
se uskuteční

V pondělí 24. června 2019 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková

V Brně 15. května 2019

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

