Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání: středa 15. 1. 2020
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání: Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře
PROGRAM:
1. Úvod
2. Aktuální informace z oblasti plánování a financování na městské a krajské úrovni
3. Připomínkování novely zákona o soc. službách
4. Setkávání koordinační skupiny v roce 2020
5. Ostatní

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byli
omluveni H. Krištofová, L. Ptáček, M. Zapletalová.

2. Aktuální informace z oblasti plánování a financování na městské a krajské úrovni
V současné době stále nebyla OSP MMB představena jasná vize a strategie rozvoje služeb do
budoucna a s ní spojená potřebná optimalizace sítě KrÚ JMK. Během podzimu a zimy 2019 probíhala
na KrÚ JMK setkání koordinátorů KPSS jednotlivých obcí s rozšířenou působností, setkání okresních
týmů a samostatná jednání mezi OSV KrÚ JMK a OSP MMB. Na těchto setkání zástupci OSP MMB
opakovaně prezentovali veškeré rozvojové potřeby a priority, včetně kofinancování ze strany města
v souladu s výstupy procesu komunitního plánování.
I nadále je s KrÚ JMK konzultována možnost společných kontrol v organizacích.
Momentálně se řeší možnost přesunu dluhového poradenství z dočasné sítě do základní, konkrétně
organizace Drom, romské středisko. Jelikož tato organizace nemá v současnosti žádné kapacity
v základní síti, tudíž by musela sociální službu ukončit – z tohoto důvodu pracovníci OSP MMB
organizaci navštíví, aby se seznámili s chodem zařízení, výkaznictvím, naplňováním standardů kvality
soc. služeb aj.
Pracovníci OSP MMB vypracovávají Metodiku hodnocení sociálních služeb a Pravidla sítě sociálních
služeb poskytovaných na území města Brna – jednotný postup, postup při pochybení, sankční
mechanismy, podmínky pro správu sítě, podmínky pro zařazení a vyřazení služeb do/ze sítě aj.

3. Připomínkování novely zákona o soc. službách
MPSV ČR poslalo dlouho očekávánou novelu zákona o sociálních službách do připomínkového řízení.
Novela je především zaměřena na zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, vznik

nových sociálních služeb, stanovení nových pravidel pro správu sítě sociálních služeb, nastavení
jednotných standardů pro výpočet dotací a nákladů, nastavení personálního a materiálně-technického
standardu aj.
Následovala diskuze ohledně:
- Garantované sítě sociálních služeb
- Institutu změněné identity
- Kritéria standardů kvality sociálních služeb, vč. snížení jejich počtu
- Propojení sociálně-zdravotního pomezí
- Definice pečující osoby
- Sociální služba komunitního charakteru
Účinnost novely zákona o sociálních službách se předpokládá od 1. 1. 2021.
OSP MMB odeslal své připomínky k plánované novela zákona.
Postoj KrÚ JMK k plánované novele zákona o sociálních služeb je z velké části negativní, tak jako i další
kraje i JMK má k novele mnoho připomínek.

4. Setkávání koordinační skupiny v roce 2020
Členové koordinační skupiny se dohodli na termínech setkávání koordinační skupiny v roce 2020 (od
14 h, MMB, Koliště 19, zasedací místnost):
4. 3. 2020
13. 5. 2020
26. 8. 2020
14. 10. 2020
2. 12. 2020
R. Janík sdělil, že dojde do určité míry ke změně role vedoucích pracovních skupin a setkávání KS
budou méně častá (1 x za 2 měsíce, případně dle potřeby).
B. Veškrnová oponovala, že vzhledem ke specifičnosti pracovní skupiny ODO je žádoucí tuto pracovní
skupinu zachovat a pravidelně ji svolávat.
R. Janík odpověděl, že samostatná setkání v rámci cílových skupin se nevylučují, ale jde o jiný přístup
a celkově jiné tematické pojetí. V případě další přípravy KP, bude-li si to proces vyžadovat,
k původnímu modelu setkávání PS bude opět přistoupeno.

5. Ostatní
B. Veškrnová přítomné pozvala na slavnostní otevření druhého Centra duševního zdraví v Brně dne
19. 2. 2020:
- v 10 h, Café Práh, Galerie Vaňkovka (tisková konference, úvodní slovo, představení CDZ,
diskuze)
- od 12:30, CDZ, Jugoslávská 17 (slavnostní přestřižení pásky, prohlídka CDZ)
M. Němcová sdělila, že zítra, 16. 1. 2020, se koná schůze Aliance pro individualizovanou podporu,
jejímž cílem je hájit zájmy lidí s vyššími nároky na péči bez ohledu na diagnózu. Iniciátorem je
organizace Děti úplňku.

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body. Další termín setkání se uskuteční
ve středu 4. 3. 2020 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková

V Brně 6. února 2020

