
 

Koordinační skupina KPSS   
  

Zápis ze setkání  
Termín konání:    středa 4. 3. 2020  

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00  

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

PROGRAM:    

 

1. Úvod 

2. Schválení dotací z rozpočtu města na sociální služby poskytované NNO pro rok 2021 

3. Podávání žádostí o vstup do sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2021 

4. Ostatní (otevření druhého Centra duševního zdraví v Brně a další) 

5. Závěr 

 

 

 

 

 

1. Úvod  

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

omluveni J. Navrátilová, L. Ptáček, Z. Michálková. 

 

2. Schválení dotací z rozpočtu města na sociální služby poskytované NNO pro rok 

2021 

V prosinci 2019 byly schváleny dotace na sociální služby z rozpočtu JMK (dle § 105), následně v lednu 

2020 JMK schválil také dotace ze státního rozpočtu (dle § 101a) – veškeré finanční prostředky na 

sociální služby jsou tedy rozděleny (JMK ponechal pouze minimální částky na 2. kolo financování).  

Rovněž byly schváleny dotace z rozpočtu města Brna, přičemž navržené částky byly navrženy dle 

Dodatku č. 5 k Pravidlům řízení o přiznání finanční podpory JMK pro léta 2019-2020 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb. Z celkové alokované částky na sociální služby z rozpočtu města Brna 

zbývá ještě určitá rezerva, která bude, tak jako v minulých letech, využita k dofinancování služeb 

v programu I, ke kofinancování služeb zařazených do IP JMK a do celostátní sítě MPSV. 

 

Dalším důležitým dokumentem JMK bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2021–

2023, avšak dle sdělení JMK budou zástupci města Brna do tvorby tohoto dokumentu zapojeni pouze 

formou připomínkovacího řízení (předpoklad květen 2020). 

 

 

 

 



3. Podávání žádostí o vstup do sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 

2021                                                                             

 

M. Škorpíková informovala o 9. setkání pracovní skupiny Koordinátorů KPSS 21 ORP ze dne 24. ledna 

2020, kde ovšem nebyla představena avizovaná finální verze Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji pro rok 2021. Finální podoba schválené strategie rozvoje sociálních služeb 

v JMK pro rok 2021 (včetně možného konkrétního rozvoje kapacit uvedených služeb) byla 

Jihomoravským krajem poprvé všem ORP i poskytovatelům představena až na setkání dne 13. února 

2020. Z tohoto důvodu M. Škorpíková rozeslala hromadný email organizacím, ve kterém informovala, 

že během podzimu a zimy 2019 probíhala na KrÚ setkání koordinátorů KPSS 21 ORP, setkání 

okresních týmů a mezi nimi rovněž samostatná jednání mezi OSV KrÚ JMK a OSP MMB. Na těchto 

setkání zástupci OSP MMB opakovaně prezentovali veškeré rozvojové potřeby a priority spolu 

s kofinancováním ze strany města v souladu s 6. Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro 

období 2020-2022. Část potřeb a priorit města Brna bohužel nebyla ze strany JMK akceptována. 

 

R. Janík doplnil, že podávání žádostí o vstup do sítě 2021 probíhalo od 17. 2. do 28. 2. 2020. Bylo 

řešeno 65 žádostí za město Brno -18 žádostí týkajících se aktualizace informací, 15 žádostí nově 

vstupujících služeb a 32 žádostí rozvoje kapacity. 

Dále zmínil jako dosti problematické, že zásadní materiály (pravidla financování, strategické 

dokumenty…) kraj obcím předkládá v podstatě už jako finální verze, bylo by žádoucí dokumenty před 

jejich finalizací ještě prodiskutovat na platformě koordinátorů KPSS.  

 

 

 

4. Ostatní (otevření druhého Centra duševního zdraví v Brně a další)  

B. Veškrnová informovala o slavnostním otevření druhého Centra duševního zdraví v Brně dne 19. 2. 

2020. Akce se konala ve velkém sále Café Práh v Galerii Vaňkovka (následně v samotném CDZ na ul. 

Jugoslávská 17) za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ředitele Psychiatrické nemocnice 

Brno Pavla Mošťáka. Na vzniku centra spolupracuje Psychiatrická nemocnice Brno a organizace Práh 

jižní Morava. Projekt je součástí reformy psychiatrické péče. 

 

M. Němcová sdělila, že se slavnostního otevření účastnila a doplnila, že byla představena činnost CDZ, 

oblasti působení, způsob práce a její přínosy. Akce byla velmi zdařilá s hojnou účastí, avšak jako 

limitující faktor CDZ se jeví věková hranice 65 let. 

 

B. Veškrnová odpověděla, že projekt je v rámci OPZ, kde je věková hranice stěžejní. Po skončení 

projektu nebude toto omezení dále uplatňováno. 

 

R. Janík doplnil, že i zástupci OSP MMB se slavnostního otevření CDZ účastnili. 

 

H. Krištofová zmínila, že se podílí na návrhu změn v Pravidlech pronájmu obecních bytů, za OSP a 

společně s bytovou ombudsmankou předkládají Bytovému odboru návrh na snížení věkové hranice pro 

žadatele o byty zvláštního určení z 60 let na 55 let nebo i méně, pokud tomu zdravotní stav odpovídá. 

Pokud by s návrhem snížení věkové hranice souhlasil Bytový odbor, návrh bude dále projednáván na 

politické úrovni. 

 

M. Němcová informovala o „1. Autistické konferenci“, kterou pořádá ATYP magazín 20. dubna 2020 

v Podnikatelském a inovačním centru v pražském Škodově paláci. Na přípravě se aktivně podílí lidé 

s PAS a přednesou až 80 % všech příspěvků. 

 

Dále M. Němcová zmínila problém vysoké frekvence přezkumu zdravotního stavu ve věci pobírání 

příspěvku na péči u autistických dětí, u kterých je zřejmé, že zdravotní stav je neměnný. 



H. Krištofová sdělila, že vznikne „Kontaktní místo pro bydlení“ a nyní se řeší personální zabezpečení. 

Kontaktní místo bude dočasně fungovat v budově MMB Malinovského nám. 3 (bezbariérový přístup), 

později se přesune na ulici Křenová. Hlavním cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je orientace 

v možnostech bydlení a pomoc s řešením životní situace. 

 

R. Janík informoval o plánovaném vyhodnocení 5. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna 

pro období 2018-2019. Dále sdělil, že již poslední monitorovací zpráva za projekt Podpora komunitního 

plánování sociálních služeb v Brně byla důkladně zpracována a již odevzdána. Tímto je projekt oficiálně 

ukončen. 

 

 

5. Závěr 

 

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

ve středu 13. 5. 2020 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.  

 

  

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

  

V Brně 6. března 2020  

 

 


