Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání:
pondělí 17. 12. 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. Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb
3. Organizace pracovních skupin KPSS v lednu 2019
4. Náměty na navazující projekt na podporu KPSS
5. Ostatní

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Dále R. Janík přivítal hosta
PhDr. Kateřinu Kubalčíkovou (metodik).
Ze setkání byli omluveni: L. Ptáček (OOSV), J. Tesařová (S), J. Navrátilová (DMR), A. Gavendová

2. Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb
R. Janík přítomné stručně informoval ohledně procesů plánování a financování služeb v městě Brně.
V současnosti je finalizován materiál s návrhem dotací pro NNO poskytující registrované sociální služby
zařazené do základní sítě JMK. Postupuje se stejným způsobem jako v minulých letech, tedy nyní na lednové
ZMB bude předložen návrh na rozdělení dotací v minimální požadované procentuální výši dle pravidel JMK,
následně proběhne formou poskytnutí individuálních dotací případné dofinancování. Vzhledem k tomu, že se
navýšilo procentuální kofinancování pro obce a rovněž i některé normativy a také vzhledem k tomu, že nově
bude město kofinancovat i služby zařazené do IP JMK na vybrané služby soc. prevence, budou možnosti
dofinancování služeb oproti minulým letům omezenější. Po administraci dotačního programu I na soc. služby
proběhne administrace dotačního programu II na služby navazující/doplňující. Následně pak proběhne
administrace případného dofinancování služeb spolu s kofinancováním služeb zárazných do zmíněného IP JMK
a také služeb, zařazených do celostátní (nadregionální) sítě MPSV.
Co se týče procesu plánování služeb, v prvním čtvrtletí budou probíhat setkání pracovních skupin KPSS a
následně bude zpracováván další komunitní plán tak, aby byl předložen ke schválení na podzim 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.

3. Organizace pracovních skupin KPSS v lednu
Domluvené termíny pracovních skupin KPSS v lednu 2019:
14. 1. 2019 od 9:30 (pondělí)

Osoby se smyslovým postižením

17. 1. 2019 od 9:30 (čtvrtek)

Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením

18. 1. 2019 od 9:30 (pátek)

Děti, mládež a rodiny

21. 1. 2019 od 9:30 (pondělí)

Osoby se zdravotním postižením

21. 1. 2019 od 14:00 (pondělí)

Osoby s duševním onemocněním

22. 1. 2019 od 9:30 (úterý)

Osoby s mentálním postižením a autismem

23. 1. 2019 od 9:30 (středa)

Senioři

29. 1. 2019 od 9:30 (úterý)

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Následná diskuse o dočasném rozdělení pracovních skupin na tzv. podskupiny:
-

nejdříve proběhne společné setkání každé PS, poté tzv. podskupiny a následně opět společné setkání
senioři, OZP, OMP budou děleni na dvě podskupiny - pobytové služby a terénní (+ambulantní) služby
vedoucí skupiny E. Janáčková nevidí důvod k dělení pracovní skupiny Osoby se zdravotně postižením
u PS Romové a cizinci byla zmíněna již debata na minulé KS – Romové a cizinci zvláště
osoby se smyslovým postižením - dělení na podskupinu sluchově post. a zrakově post.
zaváděním regionálních karet se stírají rozdíly mezi CS u některých služeb
návrh na podskupinu raná péče, odlehčovací služby
potřeba klást důraz na opětovné společné setkání tzv. podskupin, společné setkání by nemělo být
formalitou, ale mělo by propojit to, co se projedná na zmíněných podskupinách
ODO není potřeba dělit na podskupiny
R. Janík zmínil, že na lednových setkáních pracovních skupin se zamýšlené dělení na podskupiny probere i
se samotnými účastníky plánování (možná z diskuze vyplyne vhodnější rozdělení..)
návrhy je možné promyslet do příštího setkání KS, které bude 7. ledna 2019

4. Náměty na navazující projekt na podporu KPSS
-

pokračování metodických kontrol
metodická podpora organizací
realizace metodických kontrol i v soc. službách, které jsou v tzv. dočasné síti
metodické kontroly i pro služby, které nedostávají dotace, ale chtějí vstoupit do sítě
pracovní skupiny nesvolávat pouze v rámci cílových skupin, ale také uspořádat tematická setkání
oživení pracovních skupin o tzv. příklady dobré praxe (inovace, zkušenost ze zahraničí aj.), dále neformální
setkání zaměřené na určité téma (např. jak správně dělat výkaznictví apod.)
možnost občasného setkání na neformálním místě, např. „snídaně v Café Práh“
zapojit do procesu KPSS širší okruh odborníků, např. z oblasti zdravotnictví či školství
problém tzv. neřešených oblastí – pozvat na určité téma odborníky, ale také i uživatele…

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.

5. Ostatní

Na závěr setkání se s přítomnými členy Koordinační skupiny rozloučila Eva Janáčková, která již nebude dále
vedoucí pracovní skupiny OZP a předá tuto činnost své nástupnici. Koordinátor Evě Janáčkové poděkoval za
skvělou několikaletou spolupráci s tím, že i nadále bude samozřejmě na pracovních skupinách KPSS vítána.
R. Janík dále všem poděkoval za účast a celoroční spolupráci, popřál klidné Vánoce a vše jen to dobré v roce
2019.

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

v pondělí 7. ledna 2019 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková

V Brně 21. 12. 2018

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.

