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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

MLÁDEŽ A  RODINA V KRIZI 

ze dne 12. 06. 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:  Bc. Blanka Kašparová 
 

1. Informace z JmK 

 Dofinancování služeb v roce 2013 

- klasické 2. kolo dotačního řízení vyhlášeno nebude, všechny nově rozdělované finance se 

týkají dofinancování 1. kola, tj. služeb, které podávaly žádosti na podzim 2012 

 

 Analýza sítě 

 červen – červenec návrh metodiky 

 27. srpna závěrečná konference k projektu – představení Metodiky 

 září – schvalování orgány JMK 

 

 Převod financování z MPSV na kraje 

- Problematika převodu financování dosud nedořešena. Nyní platný termín přechodu 

kompetencí na kraje (1. 1. 2014) je ze strany MPSV navrhován změnit na 1. 1. 2015.  

 

 Rozvojové záměry pro další období 

- Podklady pro Akční plán JmK 2014 je třeba odevzdat do 28. června. Nahlížení na 

nové služby vzhledem k registraci, nikoli k působení v novém území. Dopis rozeslaný 

poskytovatelům ohledně omezení podpory rozvojových aktivit některých služeb – týká 

se jen rozvojových záměrů, nikoli stávajících služeb. 
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 Vzdělávací semináře 

- Komunitní plánování v kostce – jedná se o 3denní seminář, vždy 3 úterky po sobě 

– poslední běh říjen 2013 – okres Brno-venkov + ostatní. Pro úspěšné dokončení 

(získání osvědčení) je třeba absolvovat všechna tři setkání. 

- Pokud má ještě někdo zájem, ozvěte se mail kourilova@blansko.cz  

- SQSS pro NNO a PO obcí: 28. srpna, určené služby: azylové domy, NZDM, 

nízkoprahová denní centra, noclehárny, domy na půl cesty 

 

2. Mapa bezbariérovosti 

Proběhla diskuze nad tématem mapa města Blansko s bezbariérovými přístupy. Vzorem byla 

mapa bezbariérovosti města Hodonín. Proběhla diskuze nad seznamem institucí, které by 

měly být na mapě znázorněny. K rozlišení bariérových a bezbariérových budov a tras bude 

použito 3 barev: zelená – přístup osoby na vozíčku bez pomoci druhé osoby, modrá – přístup 

s pomocí druhé osoby, nutnost překonat menší překážku apod., červená – nepřístupné. 

Členové pracovní skupiny doporučují přidat seznam lékáren i optik. 

 

3. Mapa návazných služeb  

Byl představen koncept „mapy“ návazných a navazujících služeb. Jedná se o přehled služeb, 

které řeší určitý okruh problémů. Přehled bude sloužit především odborným pracovníkům pro 

rychlou orientaci, případně pro veřejnost, a to v internetové podobě. Měly by být vhodně 

definovány okruhy problematických situací, které daná cílová skupina nejčastěji řeší a každý 

problém bude nabízet spektrum služeb, které se danou problematikou zabývají. Nejedná se 

pouze o sociální služby, ale také např. zdravotní, školství, volný čas atd. 

V současné době proběhne definice problémových okruhů (např. řeším nedostatek financí, 

nemám bydlení, už se o sebe neumím postarat, domácí násilí apod. – je třeba najít co 

nejvýstižnější formulace) – náměty zasílejte mailem do 15. 7. 2013. Poté bude na setkání 

v září dokončen společnou prací přehled konkrétních služeb. Proto přes léto popřemýšlejte, 

s kým často spolupracujete (i mimo sociální služby, i mimo ORP Blansko), ať nás čeká živá 

debata . 
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4. Ostatní  

 
 Koordinátorka připomněla termín k odevzdání žádosti o dotaci do 10. 7. 2013. Žádost 

s přílohami je potřeba odevzdat osobně nebo poštou, samotnou žádost také 

v elektronické podobě – buď přes web www.kpss-blansko.cz nebo přímo na mail 

kourilova@blansko.cz.  

 Byla nabídnuta možnost publikace článků a realizovaných akcí na webových 

stránkách www.kpss-blansko.cz. 

 Termíny dalšího setkání: 

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi + Osoby ohrožené sociálním vyloučením: 

25. 9. 2013, předpokládaný čas 13:00. 
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