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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

ze dne 26. 03. 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, 1. patro, zasedací místnost  
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a: Mgr. Ivana Kouřilová 
 

 

1. Informace z JmK 

 Příručka Kritéria kvality plánování sociálních služeb 

- tak jak je zpracovaná je vhodná především pro plánování na úrovni obcí, chybí pro krajskou 

úroveň  

- na úrovni MPSV se jedná o aktualizaci + tvorbu pro krajskou úroveň, aby došlo ke 

sjednocení krajských postupů   

 

 vznik Metodiky pro síťování služeb na národní úrovni 

- metodika je řešena dodavatelsky, finální verze obsahuje však jen náznaky síťování, proto 

bude nutné problematiku řešit jinak 

 

 Národní plán rozvoje sociálních služeb 

- Národní plán rozvoje sociální služeb stále zpracovaný není, proto vláda prodloužila platnost 

stávající koncepce Priority rozvoje sociálních služeb na období 2009 – 2012 do roku 2013. 

Mezitím se ustanoví pracovní skupina na tvorbu národní koncepce, během června 2013 se 

předpokládá připomínkování výstupů ze strany krajů   
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 Převod financování z MPSV na kraje 

- Problematika převodu financování dosud nedořešena. Stále rozpory v pojetí 

samosprávy a státní správy, zdlouhavé řízení. Obava z termínu účinnosti – 1.1.2014 

– vyhlašovatelem by bylo MPSV, pak by byl převod na kraje, které by vyhodnocovaly. 

 

 Rozvojové záměry pro další období 

- Důraz bude kladen na deklaraci potřebnosti – řádné zdůvodnění + doložení převisu 

poptávky a nabídky, počty odmítnutých klientů z regionu, z Blanska … 

- Rozvoj, rozšíření služeb – schvaluje rada města, vznik nových musí z důvodu 

spolufinancování schválit zastupitelstvo města 

- Podklady pro Akční plán JmK 2014 je třeba zpracovat v průběhu dubna – ½ května, 

odevzdat na kraj do konce června, a to již schválené 

 

 Vzdělávací semináře 

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

– další běh začíná 21.5.2013. Pro úspěšné dokončení (získání osvědčení) je třeba 

absolvovat všechna tři setkání. 

- Pokud má někdo zájem, ozvěte se mail kourilova@blansko.cz do 22.4.2013 

- SQSS pro NNO a PO obcí: 25. dubna, určené služby: domovy pro seniory, domovy 

se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením; konzultace 29. 

Dubna – ozvěte se na mail kourilova@blansko.cz nebo blesova.martina@kr-

jihomoravsky.cz  

 

 Veletrh Medical fair 14. – 17. Května 

- slavnostní zahájení 14. května ve 14. hodin, od 15 hodin by následoval kulatý stůl 

zadavatele služeb (témata: financování služeb, dotační termíny atd.) 

- 15., 16., 17. 5. – doprovodné kulaté stoly pro zástupce terénních, ambulantních a 

pobytových služeb 

- V případě zájmu lze dodat informační letáčky a materiály o službách – doručit do 

20.4.2013 na MěÚ Blansko – Mgr. Kouřilová, Bc. Kašparová (kanc.č. 135 a 136) 

 

mailto:kourilova@blansko.cz
mailto:kourilova@blansko.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz


 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu  
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

2. Akční plán sociálních služeb Blansko 2013 

Byl krátce představen návrh Akčního plánu sociálních služeb Blansko pro rok 2013. Tento 

dokument byl zpracován na základě podkladů od poskytovatelů z přelomu roku. 

Elektronicky rozeslán hned po schůzkách k připomínkování a opravám. 

Doručené připomínky zapracovány, Akční plán bude projednáván a schvalován radou města 

Blansko 9.4.2013. 

 

3. Evaluace 
 
Členové pracovní skupiny vyplnili evaluační dotazník. V současné době je zpracováváno 

hodnocení procesu plánování – dle kritérií kvality (viz výše), informace z dotazníků slouží 

jako jeden z podkladů pro hodnocení našeho procesu. 

Všem děkujeme za názory a podněty ke zlepšení. Hodnotící zpráva bude po zpracování 

zveřejněna. 

Průběžně probíhá také hodnocení realizovaného projektu „KPSS města Blansko“ – realizace 

klíčových aktivit, přehodnocení a kontrola harmonogramu realizace projektu. 

 
4. Ostatní  

 
Termíny setkání do konce roku 2013: 

Řídící skupina: 29.5., 11.9., 6.11.2013 – předpokládaný čas - 14hod 

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením: 11.6.2013 a 24.9.2013, 

předpokládaný čas – 13hod 

Pracovní skupina Mládež a rodina v krizi: 12.6.2013 a 25.9.2013, předpokládaný čas – 

10hod  

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením: 12.6.2013 a 25.9.2013, 

předpokládaný čas – 14hod 

 
 


