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Koordinační skupina KPSS 

 

 

Zápis ze setkání 

 

Termín konání: středa 18. 4. 2018 

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00 

Místo konání: Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro) 

 

PROGRAM: 

 

1. Úvod 

2. Schválení finální podoby Základní listiny KPSS a Jednacího řádu pracovních skupin 

3. Návrh programu pro setkání pracovních skupin v květnu 2018 

4. Další informace 

5. Diskuze 

 

1. Úvod 

 

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. 

Ze setkání byl omluven L. Ptáček 

 

2. Schválení finální podoby Základní listiny KPSS a Jednacího řádu pracovních skupin 

 

Členové KS společně prošli finální aktualizovanou verzi Základní listiny KPSS, která byla následně 

všemi schválena. Poté došlo rovněž k aktualizaci Jednacích řádů jednotlivých pracovních skupin, kde 

se členové KS dohodli na několika úpravách. Následně byly jednací řády schváleny.  

 

3.  Návrh programu pro setkání pracovních skupin v květnu 2018 

 

Byl předložen návrh programu pro setkání pracovních skupin, které proběhnou v květnu 2018, 

přičemž všichni členové s body programu vyjádřili souhlas. Konkrétně se jedná o tyto body: 
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• Úvodní informace (projekt KPSS, plán činností do konce roku, zdůvodnění aktualizace ZL 

KS a jednacích řádů PS a zdůvodnění zformalizování spolupráce při procesu KPSS – viz 

druhý bod) 

• Aktualizace ZL KPSS, aktualizace jednacích řádů PS, stanovení kompetentního zástupce 

organizace v rámci spolupráce při procesu KPSS (formulář bude organizacím rozeslán a ty jej 

naskenovaný s podpisem a razítkem pošlou nazpět do dohodnutého termínu 

• Zhodnocení 4. Komunitního plánu sociálních služeb, aktuální situace v organizacích, případně 

další informace 

 

Podrobnější informace k programu pro vedoucí jednotlivých pracovních skupin: 

 

• Stručné informace o projektu KPSS (klíčové aktivity projektu – především ty nejpodstatnější, 

jako je posílení o 2 tajemnice, tvorba 6. KP) 

• Organizační záležitosti (především ze strany OSP – dofinancování, kontroly, včetně jejich 

provázanosti s ekonomickými kontrolami, další informace), nástin činností do konce roku 

2018 

• Zdůvodnění potřeby aktualizace ZL KPSS (pouze info, že byla aktualizována a že je 

k dispozici na webu) a jednacích řádů PS, zdůvodnění potřeby ustanovení kontaktní osoby za 

organizaci 

• Představení aktualizovaného jednacího řádu PS, případné připomínky – JŘ bude následně 

organizacím rozeslán spolu s formulářem prohlášení o spolupráci. Do JŘ budou následně 

zapracovány ještě případné připomínky a JŘ pak budou schváleny na příštím jednání 

pracovních skupin, již za přítomnosti stanovených zástupců organizací (následně bude do JŘ 

zaznamenáno datum schválení a dokument bude podepsán koordinátorem a vedoucím PS) 

• Představení Prohlášení o spolupráci v rámci procesu KPSS 

• Stručné zhodnocení opatření 4. KP, aktuální situace v organizacích apod., dotaz na členy PS 

co by je případně na pracovních skupinách zajímalo, případně co by potřebovali diskutovat 

jiného oproti tomu, co je diskutováno nyní, jakékoliv návrhy z jejich strany. 

• Další setkání PS se předpokládá na podzim 2018 
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4. Další  informace  

V současné době se podepisují smlouvy s organizacemi o poskytnutí dotací - program II.  

Rovněž byl do orgánů města odevzdán materiál s návrhem na poskytnutí individuálních dotací na 

sociální služby zařazené do celostátní sítě „B“ (MPSV). Co se týče celostátní sítě podmínky jsou 

takové, že kormě naplnění charakteru nadregionální či celostátní působnosti, musí služba také získat 

minimálně 10 % z dalších zdrojů než ze státního rozpočtu. Žádosti o zařazení do celostátní sítě se 

podávají do poloviny září každého roku. K žádostem je nutné přiložit vyjádření dotčené obce a kraje 

o potřebnosti služby na daném území. 

OSP MMB nyní zpracovává dvě informativní zprávy do ZMB - Zhodnocení plnění 4. KP a Zprávu o 

sociální péči za rok 2017. 

 

5. Diskuze  

 

B. Veškrnová přítomné informovala o rozvoji terénní psychiatrické péče (což je žádoucí, jelikož ne 

vždy je nutná péče pobytová), v rámci této služby mimo jiné za klientem dochází terénní 

psychiatrická sestra (a to i v krizové situaci). Byl však zmíněn problém, kdy je dlouhodobý nedostatek 

psychiatrických sester, což rozvoji této služby do určité míry brání.  

Dále bylo zmíněno, že se v současnosti realizuje několik různých analýz a výzkumů, ovšem ne příliš 

koordinovaně a Oddělení koncepce a plánování služeb o nich často ani neví nebo se o nich dozvídá 

až ve fázi jejich realizace – může tak docházet k různému dublování, navíc OKPS by samozřejmě již 

ze své podstaty mělo o těchto analýzách a výzkumech vědět. K tomuto tedy bude iniciována schůzka 

s Oddělením sociálního začleňování, které některé analýzy a výzkumy plánuje či již i realizuje.  

Na závěr bylo také zmíněno memorandum mezi MPSV a Unii pečujících týkající se dostupného a 

důstojného bydlení. 
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6. Závěr  

 

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

uskuteční 

 

 

ve středu 16. května 2018 ve 14:00 hod 

 

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro) 

 

 

 

Zapsali: A. Gavendová, R. Janík 

 

V Brně 4. května 2018 

 


