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Koordinační skupina KPSS   
  

Zápis ze setkání  
Termín konání:    pondělí 16. 12. 2019  

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00  

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

PROGRAM:    

1. Úvod  

2. Zhodnocení realizace projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ 

3. Ostatní 

4. Závěr 

 

 

1. Úvod  

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

omluvena H. Krištofová. 

R. Janík sdělil, že dnešní setkání koordinační skupiny je poslední v rámci projektu „Podpora 

komunitního plánování sociálních služeb v Brně“. Jak již bylo řečeno na předchozích setkání – 

plánovaný navazující projekt nebyl schválen, jelikož neodpovídal cílové skupině dle výzvy. I přesto 

budou některé aktivity v rámci možností realizovány, včetně setkávání koordinační skupiny, jelikož se 

jedná o důležité procesy a aktivity.  

R. Janík vyzval všechny přítomné členy koordinační skupiny k vyjádření, zda chtějí i nadále pokračovat 

v členství, tedy i bez nároků na finanční odměnu. Všichni přítomní se shodli na užitečnosti a potřebnosti 

ve svém členství v koordinační skupině pokračovat. 

 

2. Zhodnocení realizace projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb 

v Brně“ 

R. Janík zhodnotil realizaci projektu, zejména období červenec až prosinec 2019:  

- Koordinační skupina se pravidelně scházela (4 x v tomto období), avšak z důvodu intenzivní 

spolupráce na návrhu 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020-

2022 byla spolupráce s členy KS intenzivnější (email. a tel. komunikace) 

- Dne 26. 11. 2019 proběhlo vzdělávání realizačního týmu – seminář „Podpora udržitelného 

systému plánování sociálních služeb, problematika kontrolní činnosti sociálních služeb 

poskytovaných ve městě Brně“; dále průběžně probíhala metodická supervize procesu KPSS 

- Kontrolní činnost v NNO byla za toto období velmi náročná, ze zjištěných skutečností vyplynula 

potřeba kontrolní činnosti zintenzivnit a vypracovat Metodiku hodnocení sociálních služeb a 
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Pravidla sítě sociálních služeb poskytovaných na území města Brna – následovala diskuse na 

téma kvality sociálních služeb, nutnosti a způsobu jejich kontroly, včetně případné metodické 

podpory 

- Stěžejní klíčovou aktivitou v tomto období bylo zpracování návrhu 6. Komunitního plánu 

sociálních služeb pro období 2020-2022 – R. Janík všem přítomným členům předal 6. KP 

v tištěné podobě – přítomní ocenili jeho grafické i celkové zpracování 

- Nejvýznamnější informační aktivitou byla konference v souvislosti s tvorbou 6. KP „Sociální 

péče ve městě Brně – trendy a priority“, která se konala 8. 10. 2019 v Administrativním centru 

Krajského úřadu JMK (120 účastníků) 

 

3. Ostatní                                                                              

 

R. Janík zmínil „Dodatek č. 5 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ díky němuž 

dochází ke snížení procentního rozdělení složky předpokládané míry spolufinancování obcí, což vede 

k nutnému přepracování materiálu návrhu dotací. R. Janík vyjádřil údiv nad načasováním této změny 

pravidel JMK - tedy až po vyhlášení dotačního řízení, kdy již byly odevzdány žádosti o dotace. 

 

Členové koordinační skupiny se dohodli na termínech setkání v roce 2020 (vždy od 14 h, MMB, Koliště 

19, zasedací místnost ve 4. patře: 

15. 1. 2020 

  4. 3. 2020 

13. 5. 2020 

 26. 8. 2020 

14. 10. 2020 

  2. 12. 2020 

 

 

4. Závěr 

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

ve středu 15. 1. 2020 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.  

R. Janík na závěr všem poděkoval za účast a dvouletou náročnou spolupráci, popřál klidné Vánoce a 

úspěšný rok 2020. 

 

 

 

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

  

V Brně 18. prosince 2019  

 


