
 

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je 
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Koordinační skupina KPSS 

 

 

Zápis ze setkání 
  

Termín konání:   pondělí 12. 2. 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 návrhu na rozdělení dotací na soc. služby – dotační program I OSP 

3. Setkání koordinátorů JMK (harmonogram tvorby Akčního plánu JMK 2019) 

4. Setkání poskytovatelů soc. služeb ke schváleným Pravidlům tvorby sítě soc. služeb JMK pro rok 2019 

5. Probíhající posuzování žádostí o dotace v rámci programu II (návrh na rozdělení bude předložen na 

jednání ZMB dne 10. 4.) 

6. Probíhající zasílání žádostí o zařazení do Základní sítě sociálních služeb JMK pro rok 2019 (rozvojové 

záměry potvrzuje OSP MMB) 

7. Organizační záležitosti projektu 

8. Různé 

 
 

 

 

1.  Úvod 
 

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

Ze setkání byl omluven R. Janík. 

Rovněž bylo v úvodu dohodnuto, že na březnové setkání přinese M. Škorpíková výkazy pro členy KS, které se 

budou podepisovat čtvrtletně a také byly připomenuty termíny následujících setkání. 

 

2. Schválení návrhu na rozdělení dotací na soc. služby – dotační program I OSP 

30. 1. byl schválen návrh na poskytnutí dotací pro NNO poskytujících sociální služby na území města Brna 

v celkové výši 49 951 000 Kč. Od 12. 2. 2018 probíhají podpisy smluv na základě schválených dotací. 
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3. Setkání koordinátorů JMK (harmonogram tvorby Akčního plánu JMK 2019) 

Necelý měsíc bude na připomínkování akčního plánu JMK na rok 2019. Do roku 2019 se počítá se 172 

rozvojovými návrhy. Z toho 143 rozvojových návrhů se týká stávajících sociálních služeb a 29 rozvojových 

návrhů počítá se vznikem nových služeb. 

 

4. Setkání poskytovatelů soc. služeb ke schváleným Pravidlům tvorby sítě soc. služeb JMK 

pro rok 2019 

JMK se omezil na pečovatelskou službu a osobní asistenci => považuje to za krajskou prioritu. Nyní rovněž 

také řeší karty jednotlivých sociálních služeb. Dle zkušenosti B. Veškrnové metodika kontroly služeb funguje v 

Pardubickém kraji – pro vyřazování či omezení ze sítě sociálních služeb. 

 

Projekty KPSVL jsou zahrnuty do dočasné sítě a z toho plynou finance z evropských projektů, které budou 

končit v roce 2020. 

 

5. Probíhající posuzování žádostí o dotace v rámci programu II (návrh na rozdělení bude 

předložen na jednání ZMB dne 10. 4. 2018) 

V současné době probíhá hodnocení projektů v dotačním program II. Materiál by měl být nachystán ke 

schválení na dubnové zastupitelstvo. Ve stanoveném termínu bylo zaevidováno 66 projektů od 54 organizací. 

Celkový objem požadovaných finančních prostředků činí 4 944 146 Kč. Na dotace je alokována částka 

2 000 000 Kč. NNO si mohou požádat maximálně 100 000 Kč na jeden projekt. 

 

6. Probíhající zasílání žádostí o zařazení do Základní sítě sociálních služeb JMK pro rok 

2019 (rozvojové záměry potvrzuje OSP MMB) 

Od 1. do 22. 2. probíhá přijímání Žádostí o vstup do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2019. 3.4. pak 

bude zaslán návrh okresních sítí jednotlivým koordinátorům a na základě nově upravených pravidel 

financování pro rok 2019 bude vypočtena celková nákladovost služeb.  

 

7. Organizační záležitosti projektu 

Jelikož se často mění účastníci na pracovních skupinách plánování a ne vždy jsou kompetentní hovořit za 

organizaci např. v oblasti plánování či financování služby, je třeba toto více zformalizovat. Každá organizace 

určí svého kontaktního a kompetentního pracovníka, včetně jeho zástupce, který se bude účastnit pracovních 

skupin a v rámci procesu KPSS komunikovat z OSP. Tyto kontaktní osoby spolupráci formálně podepíší, kde 

se rovněž zaváží k tomu, že budou informace z procesu KPSS předávat v rámci své organizace. Bude-li třeba, 

dojde k aktualizaci kontaktů (ta je průběžně aktualizována pořád). Dále je nutné aktualizovat základní listinu 

KS a jednací řád PS. 

 

8. Různé 

Dotaz na MMB: 29letá právnička potřebuje komplexní péči osobní asistence, aby mohla pracovat, osobní 

asistence ji však vyjde cca na 80 000 Kč měsíčně, dostává PnP 13 000 Kč, OSP MMB žádá o poskytnutí 

individuální dotace. OSP MMB ale v takovýchto případech individuální dotace neposkytuje, proto byla 

odkázána na nadační fondy, které by jí mohly pomoct. 

Cílem by mělo být pro tyto osoby vytvořit podmínky pro život v přirozeném prostředí tak, aby mohly vést co 

nejkvalitnější a nejpřirozenější život. Veřejnost mnohdy institucionální péči odmítá, protože neví, co přesně 

od této služby očekávat a vnímá to tak, že svého rodinného příslušníka někam odkládá a bere to jako jisté 

selhání. 
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Tato otázka zajištění u nás není tedy zcela vyřešena, protože výše zmiňovaná paní nemá prostředky na 

poskytování osobní asistence v přirozeném prostředí a do institucionální péče jít nechce. 

Dnes také proběhlo 1. kolo kulatých stolů vedených ombudsmankou A. Šabatovou. Kraje budou rovněž 

obeslány ombudsmankou s otázkou, jak jsou schopni zajistit péči o jedince s autismem. 

 

9. Závěr 

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání, 

které se uskuteční 

 

ve středu 14. 3. 2018 ve 14:00 hodin 

 

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

 

 

Zapsali: A. Gavendová, R. Janík  

Brno 19. 2. 2018 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


