
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 10. 4. 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. Reflexe březnových pracovních skupin KPSS 

3. Další postup při práci na přípravě 6. komunitního plánu sociálních služeb  

4. Závěr 

 

 

 

  

1. Úvod  

 

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

dále přivítal hosty K. Kubalčíkovou a M. Zapletalovou. 

 

2. Reflexe březnových pracovních skupin KPSS 

 

-  vedoucí pracovních skupin stručně reflektovali březnové pracovní skupiny. 

 

 

3. Další postup při práci na přípravě 6. komunitního plánu sociálních služeb 

 

 

- formuláře s nadepsanými cílovými skupinami, názvy opatření a realizátory rozešle organizacím MMB 

OSP (je potřeba, aby vedoucí pracovních skupin v nejbližší možné době potvrdili, jaký email bude na 

ně uveden), 
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- dále bude vedoucím pracovních skupin poslán: přehled priorit a opatření jednotlivých pracovních 

skupin, seznam kontaktů na realizátory opatření („kontaktní osoby“), seznam na členy pracovních 

skupin (osoby, které chtějí informace – k doplnění či připomínkování „přesahových oblastí“), vzorové 

formuláře, které budou rozesílány organizacím (klasická verze, verze pro služby případně vstupující 

do sítě služeb od roku 2021), podklady pro přesahové oblasti, 

 

- vedoucí pracovních skupin budou emailem vyzváni (datum bude upřesněno) k zaslání zpracovaných 

opatření, přičemž tyto opatření budou společně konzultovány na příští Koordinační skupině, která se 

uskuteční ve středu 15. 5. 2019, dále bude nutné zpracovat stručný popis priorit, popis cílové 

skupiny a přesahové oblasti – zpracované přesahové oblasti budou vedoucí pracovních skupin 

rozesílat členům pracovní skupiny k jejich případnému doplnění či úpravě.  

 

4. Závěr 

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

se uskuteční  

 

Ve středu 15. května 2019 ve 14:00 hod  

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

  

  

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

  

V Brně 10. dubna 2019  

 

 

 


