Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání:
středa 23. 10. 2019
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání:
Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře
PROGRAM:
1. Úvod
2. Projednávání 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022
v orgánech města
3. Konference k 6. Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022
4. Aktuální situace ohledně financování sociálních služeb
5. Závěr

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem.

2. Projednávání 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro

období 2020-2022 v orgánech města
R. Janík seznámil členy KS s procesem schvalování Komunitního plánu:
6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022 byl předložen k jednání Sociální
komise RMB 17. 10. 2019. Součástí projednávání byla také prezentace výstupů plánu. Plán bude
následně předložen do RMB 30. 10. 2019 a následně do ZMB 5. 11. 2019. Po jeho schválení bude plán
dostupný na webovém Portále sociální péče města Brna. Plán bude také k dispozici v tištěné podobě,
ve které však nebude oproti elektronické verzi obsahovat přílohu č. 5 „Rozpracované priority a opatření
včetně přesahových témat“ z důvodu její obsáhlosti. Tištěná verze dokumentu bude v omezeném počtu
k dispozici na setkáních pracovních skupin KPSS, které se opět sejdou v příštím roce (o konkrétních
termínech setkání budou účastníci zavčas informováni).

3. Konference k 6. Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro

období 2020-2022
V souvislosti s tvorbou 6. Komunitního plánu uspořádalo Statutární město Brno pod záštitou primátorky
města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala
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dne 8. října 2019 konferenci k tématu „Sociální péče ve městě Brně – trendy a priority“.
Konferenci zahájil JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky pro sociální oblast, který nastínil hlavní
priority a plány města Brna v sociální oblasti. Dále vystoupil Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana
Jihomoravského kraje, který nastínil perspektivu v sociální oblasti z krajské úrovně. Tyto vystupující
doplnili vedoucí sociálních odborů Magistrátu města Brna a Krajského úřadu JMK a rovněž vystoupili
také hosté z Magistrátu města Ostravy a Plzně. Přítomní byli taktéž obeznámeni s připravovanou
novelou zákona o sociálních službách, a to přímo prostřednictvím Mgr. Jana Vrbického, vedoucího
Oddělení koncepce sociálních služeb MPSV. Témata dalších vystupujících se týkala potřeb, aktuálních
výzev a rizik v oblasti sociálních služeb, transformace ústavní péče, paliativní péče a na závěr byl také
představen návrh 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna.
Konference konané v Administrativním centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Cejlu se
zúčastnilo celkem 120 účastníků.

4. Aktuální situace ohledně financování sociálních služeb
V současné době se na OSP MMB obrací někteří poskytovatelé s dotazy ohledně možností
dofinancování jejich služeb z rozpočtu města Brna. Jelikož město Brno letos poprvé kofinancovalo i
služby zařazené do IP JMK, zbývá už jen minimum finančních prostředků. OSP MMB provede analýzu
současné finanční situace jednotlivých služeb a na základě ní dojde ještě v rámci možností
k případnému dofinancování těch nejohroženějších. Město Brno nemůže sanovat případné výpadky ve
financování sociálních služeb, ke kterým došlo po dofinancování ze strany JMK, který v říjnu rozděloval
zbylé prostředky ze státního rozpočtu. V současné době je krajem vyhlášená výzva k předkládání
žádostí o dotace na sociální služby, dle § 101a (MPSV). Co se týče dotací z krajského rozpočtu (§ 105)
informace jsou takové, že výzva bude vyhlášena až v příštím roce, nikoliv ještě v letošním roce, jak
tomu bylo v minulosti. Ze strany města Brna zaznělo upozornění, že takový posun samozřejmě způsobí
problémy s financováním služeb na začátku roku.
Dále R. Janík zmínil, že plánovaný navazující projekt nebyl schválen, jelikož neodpovídal cílové skupině
dle výzvy. Přesto v něm popsané aktivity budou v rámci možností realizovány, jelikož se jedná o důležité
procesy, které jsou navíc zpracovány i v 6. Komunitním plánu (systémové priority).
Jednou z aktivit jsou tematická setkávání. Přítomní byli následně vyzváni k návrhu témat:











služby, které podpoří sdílenou péči, podpora komunitních služeb (sociální rehabilitace,
pečovatelské služby, osobní asistence)
podpora setrvání lidí v domácím prostředí
provoz „kontaktního místa pro bydlení“
přechod lidí s duševním onemocněním z psychiatrických nemocnic do komunity (mnoho
seniorů s demencí se nemá kam vrátit)
prezentace dobrých příkladů praxe
diskuze nad výstupy z metodických hodnocení, prezentace nejčastějších pochybení a
doporučení
zjišťování nepříznivé sociální situace u žadatelů o službu
předávání klientů v rámci služeb, efektivní spolupráce služeb
specifické cílové skupiny
financování sociálních služeb
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5. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body. Další termín setkání se uskuteční
v pondělí 18. 11. 2019 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková
V Brně 25. října 2019
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