
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:    pondělí 24. 6. 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. Finalizace jednotlivých kapitol cílových skupin 

3. Ostatní 

 

 

  

1. Úvod  

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Koordinátor KPSS 

R. Janík dále přivítal i metodičku procesu KPSS, K. Kubalčíkovou. 

Ze setkání byly omluveny Z. Hašová a B. Veškrnová. 

 

2. Finalizace jednotlivých kapitol cílových skupin 

R. Janík sdělil, že na dnešním setkání KS je na programu jediný, ovšem obsáhlý a důležitý bod, 

finalizace jednotlivých kapitol cílových skupin pro 6. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Brně na 

období 2020 – 2022. 

Následně byly jednotlivými členy koordinační skupiny prezentovány konečné verze kapitol, proběhla 

vzájemná diskuze a finální odsouhlasení. 

  

Dále R. Janík připomněl, že v prázdninovém dvojčísle Brněnského Metropolitanu bude zveřejněna 

výzva k připomínkování Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020 – 2022. 

Zájemci jej mohou připomínkovat od 1. do 15. srpna. Informace, včetně návrhu dokumentu a 

připomínkovacího formuláře budou zveřejněny na stránkách www.brno.cz a www.socialnipece.brno.cz. 

Dostupné budou i na vrátnici OSP MMB (Koliště 19) a Informačním středisku MMB (Malinovského nám. 

3). Na podzim 2019 pak bude dokument předložen kde schválení do orgánů města Brna 

 

 

 

 

http://www.brno.cz/
http://www.socialnipece.brno.cz/
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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. Další termín setkání bude včas 

upřesněn (předpoklad září). 

 

  

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

  

V Brně 25. června 2019  

 


