
 

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. 

 
 

Koordinační skupina KPSS  

 

Zápis ze setkání 

 

Termín konání:     středa 14. 3. 2018  

Časové rozvržení:  14:00 –  18:00 

Místo konání:       Sociáln í nadační fond města Brna a J ihomoravského kra je,  Mečová 5  (2.  

patro)  

 

PROGRAM: 

1.  Úvod  

2.  Aktua l izace Základní l i st iny KPSS  

3.  Aktua l izace Jednacích řádů PS  

4.  Formulář pro závaznou spolupráci v  rámci KPSS, včetně ustanovení  kontaktních 

osob za organizaci  

5.  Termíny a obsah pracovních skupin KPSS na jaře 2018  

6.  Další  informace (Dotační  program II , Dotace §101, síť JMK a da lší  info)  

7.  Diskuze  

 

  

 

 

1.  Úvod  
 

Členové koordinační  skupiny (dá le jen KS) byl i  na úvod př iv ítáni  a seznámeni 
s programem. 

Ze setkání byly omluveny M. Škorpíková a J .  Tesařová.  

 
Také  byl č lenům KS na úvod rozdán 5. Komunitní plán sociá lních služeb v  t ištěné podobě 

a předloženy výkazy pro členy KS k  podpisům.  
 

 
2.  Aktualizace Základní listiny KPSS  

 

Proběhla diskuze o navržených úpravách v  Základní l is t ině komunitního plánování 
sociá lních služeb v  Brně. Byly prodiskutovány jak návrhy ze strany Referátu komunitního  

plánování , tak návrhy členů Koordinační skupiny. Na základě těchto návrhů dojde 
k aktua l izac i základní  l ist iny, př ičemž f iná lně upravený dokument podepíš í členové KS na 

svém příšt ím setkání  v  dubnu.  
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3.  Aktualizace Jednacích řádů PS  

 
Dále byly také podrobně probrány Jednací  řády jednotl ivých pracovních skupin KPSS a 

navrženy konkrétní úpravy a varianty. U některých skupin bylo diskutováno, zda 
vymezené podskupiny i  nadá le odpovídají  real i tě nebo bylo vhodné je aktua l izovat .  

Jednou ze stěžejních otázek v rámci d iskuze  pak byl systém hlasování v  případech, kdy 

nedojde ke konsenzu (hlasovací  právo).  Tato otázka zůsta la  ještě otevřená, f iná lní 
rozhodnutí  bude učiněno na dalším setkání  KS. Na základě tohoto rozhodnutí  pak budou 

jednací řády upraveny. S aktual izovanými dokumenty budou seznámeni č lenové 
pracovních setkání  na jaře.   

 

 
4.  Formulář pro závaznou spolupráci v  rámci KPSS, včetně ustanovení 

kontaktních osob za organizaci  
 

Dalším bodem diskuze byla potřeba jasného vymezené spolupráce a z  ní  vyplývajících 
povinnost í  v  rámci  procesu komunitního plánování  mezi  členy pracovních skupin a 

Referátem KPSS. Dlouhodobým problém je fakt , že zástupci  jednotl ivých organizací se 

často na pracovních skupinách stř ídaj í ,  často se stává, že daný pracovník tak nezná 
kontext  z předchozích jednání ,  často nemá k  dispozic i  potřebné informace za organizaci,  

př ípadně ze své pozice není kompetentní  se v  některých otázkách za organizaci 
vyjadřovat . Dalším problémem je fakt ,  že v  některých organizacích nedocház í 

k předávání informací plynoucích z  procesu KPSS. To samozřejmě způsobuje komplikace. 

Bude tedy vytvořen formulář,  kde bude stanovena konkrétní (kompetentní) osoba za 
organizaci (včetně zástupce) a bude jasně vymezen způsob spolupráce včetně povinnost í  

a zodpovědnost i .  S  t ímto budou č lenové pracovních skupin seznámeni na pracovních 
skupinách a nás ledně každá organizace urč í konkrétního pracovníka (včetně náhradníka),  

který bude za spolupráci  v  rámci  KPSS zodpovědný. Daný pracovník podepíše př ís lušný 
formulář čímž výše uvedené stvrdí . V  rámci spolupráce budou také jasně vymezeny 

sankce, které j iž nyní  do urč ité  míry obsahuje smlouva o poskytnut í  dotace. V  případě 

hrubého a trva lého porušování vymezených principů spolupráce bude rozhodnuto, zda 
bude daná organizace (služba) zařazena do s ítě sociá lních služeb pro další  rok.  

 
 

5.  Termíny a obsah pracovních skupin KPSS na jaře 2018  

 
Členové KS se dohodly na termínech setkání pracovních skupin v druhé  polovině měsíce 

května 2018. Níže uvedeno konkrétní  rozvržení  jednotl ivých skupin:  
 

 

OZP 21. 5. 2018 9:30 

S 21. 5. 2018 14:00 

DMR 22. 5. 2018 9:30 

RC 22. 5. 2018 13:00 

OSP 23. 5. 2018 9:30 

OOSV 23. 5. 2018 14:00 

ODO 24. 5. 2018 9:30 

OMP 24. 5. 2018 13:00 

 
 

 
Obsahem projednávání  pracovních skupin na jarním setkání  budou tato témata:  

 

•  zhodnocení 4.  Komunitního p lánu sociá ln ích s lužeb  

•  aktual izace jednacích řádů PS, stanovení  kompetentního zástupce 

organizace v rámci spolupráce při  procesu KPSS  

•  aktuáln í s ituace v  organizacích, př ípadně da lší  informace  
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6.  Další  informace (Dotační program II,  Dotace §101, síť JMK a další  info)  
 

V rámci  Dotačního programu II  byl  schválen ce lkový objem fin. prostředků ve výši  2  mi l .  
Kč (§ 4359, pol . 5221) pro NNO na projekty, které vhodným způsobem navazují  na  soc.  

služby, nebo je doplňují  –  oblast  dobrovolnictv í,  dopravy kl ientů služeb a  oblast  da lš ích 

akt iv it .  Celkem bylo ve stanoveném termínu, t j.  do 31. 10. 2017, př i jato a zaevidováno 
66 projektů od 54 NNO. Ce lkový objem požadovaných f in. prostředků čini l  4  944 146 Kč. 

Z ce lkového počtu podaných žádost í  j ich nebylo k  podpoře navrženo 21. Nejčastě jším 
důvodem byl  fakt,  že činnost i  popsané v  projektech odpovída ly základním činnostem soc.  

s lužeb dle zákona č.  108/2006 Sb.,  což je v  rozporu s účelem dotačního programu II.  Do 

programu je  každý rok podáváno  stále více projektů; některé svým zaměřením spadají  do 
dotačních programů j iných odborů –  především  Odboru zdraví (např.  podpora pečuj ících  

či s lužby zdravotnického charakteru) . Pro př íšt í  rok je tedy potřeba ještě v íce a 
konkrétněji  stanovit účel  dotačního programu.  

 
 

ZJMK dne 1. 3. 2018 schvá l i lo poskytnut í  dotací n asociá ln í s lužby pro rok 2018  – 

f inanční podporu podle  §101. Současně byl schválen i  Dodatek č. 1.  pravide l f inancování .  
Předmětem dodatku je navýšení normat ivů  (o 25 %) u všech sociá ln ích služeb, takže při  

výpočtu dotace byly j iž navýšené normativy zohledněny .   
 

 

KrÚ JMK při ja l  celkem 404 žádost í  s  požadavkem o zařazení s lužby do Základní s í tě 2019. 
V rámci  formálního hodnocení  43 žádost í  vykazovalo nedostatk y, které byly ve stanovené 

lhůtě opraveny. Celkem 4 žádost i  byly podány po termínu; proběhnou jednání , zda 
dotčené služby z  důvodu nedodržení podmínek stanovených v Pravidlech pro tvorbu s ítě 

budou č i nebudou do sítě  2019 nakonec zařazeny.  Následně probíha lo věcné hodnocení . 
Předpokládá se, že do konce března bude návrh sí tě zpracován a zas lán podle 

jednotl ivých ORP koordinátorům KP k  zajištění  projednání a  potvrzení potřebnost i  

(zařazení do př ís lušných kategori í ) .   
 

 
Celkový počet  projektových záměrů zařazených do Dočasné sí tě  JKM od roku 2017 je 56. 

Žádost i lze podávat  průběžně v návaznost i  na vyhlášené výzvy. Nezbytnou podmínkou je 

projednání s  přís lušnou ORP. Doposud j iž bylo schvá leno celkem 26 záměrů.  
 

 
7.  Diskuze 

 

V rámci  setkání  č lenů KS proběhla  na závěr  diskuze na téma kval i ty sociá ln ích s lužeb a 
způsobu je j ich kontroly.  

 
 

 
 

 

8.  Závěr  
 

Koordinační  skupina projednala všechny potřebné body a dohodla se na dalším setkání ,  
které se uskuteční:  

 

 

ve středu 18. dubna 2018 ve 14:00 hod  
 

Sociální  nadační fond města Brna a J ihomoravského kra je, Mečová 5 (2. patro)  
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Zapsal i : M. Zapletalová, R. Janík  

 
V Brně 21. března 2018  


