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Koordinační skupina KPSS   
  

Zápis ze setkání  
Termín konání:    pondělí 18. 11. 2019  

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00  

Místo konání: Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře 
  

PROGRAM:    

1. Úvod  

2. Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022 

3. Aktuální situace ohledně financování sociálních služeb 

4. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK pro další období 

5. Ostatní 

 

 

1. Úvod  

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byli 

omluveni J. Navrátilová, M. Němcová a L. Ptáček. 

 

2. Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022 

R. Janík sdělil, že 5. 11. 2019 ZMB jednomyslně schválilo 6. Komunitní plán sociálních služeb města 

Brna pro období 2020-2022. Doplnil, že schválení 6. KP zmínila paní primátorka na tiskové konferenci, 

kde vyjádřila spokojenost s jeho podobou a také poděkovala všem, kteří se na tvorbě tohoto dokumentu 

podíleli. Následně R. Janík představil finální verzi schváleného komunitního plánu, který se bude příští 

týden rozesílat emailem a také bude zveřejněn na webovém portále sociální péče města Brna. V této 

souvislosti také upozornil, že nový webový portál je již v plném provozu – v nové podobě je přehlednější, 

není tolik zahlcen informacemi a měl by být tak mnohem více přívětivější především pro veřejnost. Portál 

je dostupný na adrese: https://socialnipece.brno.cz/.  

 

 

3. Aktuální situace ohledně financování sociálních služeb                                                                              

 

Byl ukončen sběr žádostí o dotace - program I a program II. Taktéž JMK ukončil sběr žádostí, bohužel 

se pozdrželo vydávání pověření k poskytování služeb, nicméně nyní jsou již pověření elektronicky 

podepsána krajským náměstkem pro sociální oblast a poskytovatelům vydána.  

Co se týče dotačního programu II, bylo zaevidováno celkem 72 projektů od 59 žadatelů. V rámci tohoto 

dotačního programu je alokována částka 4 mil. Kč, přičemž celkový požadavek činí cca 7 mil. Kč. V prvé 

řadě proběhne administrace dotačního programu I, následně pak dotačního programu II.  

https://socialnipece.brno.cz/
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Co se týče dofinancování služeb, OSP ještě disponuje určitou finanční rezervou, ale ta je mnohem 

menší než v minulých letech. V současnosti rezerva činí 2,7 mil. Kč. Nyní tedy probíhá analýza, na 

základě které bude zjištěno, jaké služby mají největší finanční propady a ty budou v rámci finančních 

možností ještě z rozpočtu města dofinancovány. V současnosti OSP eviduje 14 žádostí o dofinancování 

s celkovým požadavkem ve výši 7 mil. Kč. Návrh na dofinancování bude předložen do orgánů města, 

finálně pak k projednání ZMB v prosinci. Veškeré finanční prostředky, které byly v rozpočtu na provoz 

sociálních služeb alokovány tak budou vyčerpány. 

Co se týče financování služeb v příštím roce, alokovaná částka zůstává stejná, a to na základě 

schválené sítě služeb pro rok 2020. Na základě nově schváleného plánu se však v příštím roce bude 

vyjednávat o navýšení celkového objemu financí na sociální služby v letech 2021 a 2022 tak, aby bylo 

možné naplňovat schválenou rozvojovou strategii.  

 

 

4. Příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK pro další 

období 

Momentálně probíhají jednání s Jihomoravským krajem ohledně přípravy Střednědobého plánu rozvoje 

soc. služeb v JMK pro následující období. Na JMK se setkávají koordinátoři KPSS všech ORP a také 

jednotlivé okresní týmy (včetně setkávání okr. týmu Brno venkov + město Brno). Tak jako i v minulosti 

se projevuje odlišná situace a potřebnost rozvoje soc. služeb ve městě Brně a v ostatních ORP v kraji. 

Zástupci města Brna tak i nadále apelují na KrÚ JMK, aby při plánování zohledňoval lokální potřeby, 

což zástupci JMK potvrzují. Dle dosavadních jednání vyplývá, že zásadní celokrajskou prioritou je 

především rozvoj terénních „péčových“ služeb (pečovatelská služba a osobní asistence), nicméně 

zástupci města Brna vyjednávají i o dalších potřebách tak, jak byly projednávány a schváleny. Mimo 

jiné se jedná např. o projekty Nováčkova, Mostecká, DOZP – zejména pro náročnější CS (kombinace 

postižení, PAS) a další. Se zástupci JMK se také projednává současné nastavení pravidel, včetně 

plánovaných změn – navýšení některých normativů, započítávání hodin strávených na cestě nejen 

mimo Brno atd.  

 

B. Veškrnová sdělila, že nastává problém, jelikož město Blansko odmítá zřízení CHB, jelikož se jedná 

o finančně náročnou službu. Je tedy velký tlak na stávající CHB v Brně. Je tedy žádoucí toto projednat 

na krajské úrovni, protože Brno nemůže sanovat tuto potřebu jiných ORP. 

 

R. Janík doplnil, že v extrémním případě pak tito nezaopatření klienti končí v Brně bez přístřeší, žádoucí 

je provoz alespoň jednoho pobytového zařízení na okres. 

 

B. Veškrnová vznesla dotaz, že by bylo zajímavé zjistit, zda by město Brno dokázalo získat peníze od 

jiných ORP, pokud by jejich občané využívali brněnských služeb. 

 

R. Janík odpověděl, že s největší pravděpodobností nikoliv. Už nyní brněnské služby využívá mnoho 

mimobrněnských klientů a městu na ně žádná ORP nepřispívá (okolní ORP mají často problém 

s kofinancováním služeb na svém území). Problémem města Brna je, že téměř není kde pobytová 

zařízení budovat, problém ostatních ORP jsou pak chybějící finance. K rozvoji služeb je ale potřeba 

přistupovat celoplošně. JMK deklaruje, že prioritou je, aby lidé, pokud možno, zůstávali v přirozeném 

prostředí. 
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5. Ostatní 

 

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body. Další termín setkání se uskuteční 

v pondělí 16. 12. 2019 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.  

 

  

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

  

V Brně 2. prosince 2019  

 


