
Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko

Mládež a rodina v krizi

ze dne 23. 1. 2013

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036

Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1, 3. patro, zasedací místnost Stavebního úřadu

Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina

Zápis zpracoval/a: Mgr. Nikola Franková

1. Úvod  

V úvodu setkání informovala koordinátorka Mgr. Kouřilová o plánovaných aktivitách na další 
období. Bude se připravovat Akční plán pro rok 2013, dále bude aktualizována brožurka o 
sociálních službách v ORP Blansko. 

2. Informace z Jihomoravského kraje  

• Dotace JMK – pro rok 2013 původní částka 8 mil. Kč určená pro jednoleté dotace 
zkrácená na 3 mil. Kč. Také zrušeny 2 mil. Kč určené v minulých letech na odborné 
sociální poradenství. 

• Dotace MPSV -  429 žádostí,  požadavek na cca 759 mil.,  směrné číslo  pro  JMK 
516 162 000  Kč  (v  roce  2012:  541 940 000  Kč).  Výsledky  budou  zveřejněny 
v polovině  února,  dle  vyjádření  MPSV se  počítá  s dofinancováním,  případně  s 2. 
kolem, jeho podoba zatím není zřejmá. 16 službám bylo navrženo 0 Kč – vznik bez 
souladu se SPRSS, u ostatních služeb zohledněny priority MPSV (osobní asistence, 
pečovatelská služba, služby pro pěstounskou péči, občanské poradny) + priority JMK 
(chráněná bydlení + rozvojové záměry služeb obsažené v Akčním plánu)

• Informace z MPSV – převod financí na kraje
• Informace ze schůzky v prosinci 2012: v březnu se počítá s nařízením vlády ohledně 

praktické  podoby  převodu  financí  z MPSV  na  kraje.  Během  února  by  měly 
proběhnout 2 schůzky se zástupci krajů. Současná podoba návrhu MPSV nebyla kraji 
akceptovaná  –  nevyjasněné kompetence  a  prolínání  samosprávy a  státní  správy, 
zdlouhavost daná nutností i „pracovní návrhy kraje“ schvalovat v Zastupitelstvu kraje. 
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MPSV  si  chce  ponechat  rozhodovací  dotační  komisi,  ale  střet  s kompetencí 
samospráv, nutno dořešit. Navíc personální změny na MPSV, plánovaný termín není 
moc pravděpodobný.

• Nabídka vzdělávacích seminářů:
• - KPSS v kostce: 17., 22. a 29. 1. 2013 pro ORP Brno 

 - SQSS pro NNO: 31. 1. 2013, určené služby: SAS pro seniory a osoby se ZP, SAS 
pro  rodiny  s dětmi,  průvodcovské  a  předčitatelské  služby,  tlumočnické  služby;  
konzultace 4. a 7. února

 - další seminář pro NNO až 25. dubna
− SQSS pro příspěvkové organizace JMK 14. března – služby pro seniory

Pozvání -  dne 14. 2. 2013 ve 14h – proběhne v dělnickém domě Blansko kulatý stůl – 
konference, diskuse. Zvání jsou představitelé obcí a poskytovatelé sociálních služeb v ORP 
Blansko a Boskovice. Na programu bude provázanost služeb, vstup do sítě sociálních služeb 
a  informace  z dotazníkového  šetření  spol.  Augur.  Po  přijetí  pozvánky  potvrdit  účast 
společnosti Augur. 

Veletrh sociálních služeb proběhne již v květnu 2013. 

3. Vyhodnocení Akčního plánu 2012 a plánované aktivity v r. 2013  

Byly probrány jednotlivé cíle Akčního plánu pro rok 2012 a jejich naplnění. Ve všech bodech 
byly splněny. 

Mgr. Fadrná (OSPOD) informovala o novele Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Aktuálně 
vzniká povinnost pěstounů uzavírat  dohodu buď s odd. OSPOD nebo jiným orgánem (se 
souhlasem OSPOD).  O toto  pověření  má zájem Sdružení  pěstounských rodin  v  Brně a 
TRIADA Brno. Tato dohoda se vždy uzavírá na danou rodinu, nikoliv na jednotlivce nebo dítě. 
Pověřená  organizace  má povinnost  min.  1x  za  2  měsíce  mít  kontakt  s  dítětem a/nebo 
pěstouny. V nejbližší době proběhne kampaň pro nové žadatele o pěstounskou péči, budou k 
tomu vydány informační letáky. 
Dle  §47a  Zákona  o  sociálně  právní  ochraně  mají  pěstouni  právo  na  odpočinek, 
psychologickou péči atd. Je třeba zajistit krátkodobou péči pro děti.  Dále dle bodu f) mají  
povinnost zvyšovat své kompetence v oblasti výchovy dětí v rozsahu 24h ročně všichni v 
rodině, nejen pěstouni.  

4. Ostatní 

Další setkání pracovní skupiny Mládež a rodina v krizi proběhne předběžně dne 27. 3. 2013 
dopoledne. Před tímto termínem ještě proběhne setkání řídící skupiny. 

Personální změna – od 1.2.2013  - Bc. Kašparová – asistent KPSS.
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