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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

ze dne 24. 09. 2013 

a  

MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍM 

ze dne 25. 09. 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   
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a:  Mgr. Ivana Kouřilová 
 

1. Projednání a schválení Organizačního řádu pracovní skupiny 

- byl schválen Organizační řád – odsouhlaseno všemi pracovními skupinami. 

Organizační řád upravuje způsob tvorby pracovní skupiny 

- přílohou je přihláška do pracovní skupiny.  

- přihlášku je třeba odevzdat koordinátorovi. O přihláškách nových členů bude jednáno 

na následujícím setkání  

- organizační řád i přihláška jsou dostupné na webových stránkách www.kpss-

blansko.cz  

 

2. Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok 2014 

- během měsíce října bude probíhat sběr a vyhodnocování všech podkladů potřebných 

ke zpracování Akčního plánu pro rok 2014. 

- Analýza poskytovatelů – jedná se o soubor v excelu, který obsahuje několik 

samostatných listů. Na posledním listě jsou pokyny – rozesláno poskytovatelům. 

http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/
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- Údaje o nákladech jsou za rok 2012 - skutečné, dle výkazu MPSV, předpoklad tohoto 

roku i výhled na rok příští - tyto údaje jsou uváděny v tisících, obdobně příjmy. 

- V oblasti kapacit je třeba z vám známých údajů, nejsou všechna okýnka pro všechny 

typy a formy služby. Pokud jsou specifika, je prostor pro komentář.  

Termín 9. 10. 2013 

- Priority - opatření - aktivity.  

- Členové zhodnotili průběžné plnění aktivit roku 2013.  

- Do 9. 10. 2013 promyslet aktivity, které budou realizovány jednotlivými poskytovateli 

a organizacemi v roce 2014. Při zpracování je třeba vycházet z priorit a opatření 

3. Komunitního plánu. Poslat mailem koordinátorce KPSS. 

 

3. Životní situace 

- na základě podnětů zaslaných členy pracovních skupin byl zpracován hrubý koncept 

přehledu nejčastějších dotazů na řešení obtížných sociálních událostí a životních 

situací.  

- Členové pracovní skupiny navrhli některé oblasti přeformulovat a doplnit – úpravy 

rozeslány mailem. 

- Další návrhy na úpravy, opravy a doplnění zaslat koordinátorce do 18. 10. 2013 

 

4. Žádost o vstup do minimální sítě 

- bude dopracována a rozeslána členům pracovních skupin do 7. 10. 2013 

- dále bude vyvěšena na webu komunitního plánování 

- termín odevzdání pak bude do 31. 10. 2013 

 

5. Různé 

- na web komunitního plánování Blansko byly v části „Dokumenty ke stažení“ doplněny 

příručky dobré praxe ke standardům kvality a ke KPSS, které byly zpracovány 

inspektory sociálních služeb a metodiky komunitního plánování. 

- Dále je k dispozici ke stažení nový adresář sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

- Informační letáčky o sociálních službách pro Seniory a osoby se zdravotním 

postižením a pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou již dokončené. 
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V současné době v tisku. Letáčky budou k dispozici poskytovatelům, obcím, 

nemocnici. Dále budou na obce rozeslány v elektronické podobě. V jednání je také 

jejich distribuce v místním tisku. 

- Na území Jihomoravského kraje působí nový poskytovatel pečovatelské služby – 

Místní sociální služby, o.p.s. Zástupci nyní jednají s představiteli menších obcí. Dle 

stanoviska Jihomoravského kraje, nebude společnost zařazena do sítě služeb a do 

Akčního plánu JmK pro rok 2014. Nebude podpořena k financování ze strany dotací 

MPSV. 

- v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“, reg.č. 

CZ.1.04/3.1.03/78.00036, byl v měsících červen až červenec realizován průzkum v 

oblasti finanční nákladnosti bydlení. Dotazování bylo časově náročnější a to 

především zvolenou strategií – přímé kontakty face to face. Výsledky budou 

zveřejněny na webu komunitního plánování do konce měsíce října. 

 
 Termíny dalšího setkání: 

Vzhledem k přípravě Akčního plánu pro příští rok (zpracováván bude v průběhu měsíce 

října), předpokládáme ještě jednu společnou schůzku v měsíci listopadu.  

Řídící skupina: 6. 11. 2013 

Pracovní skupina Senioři a Osoby se zdravotním postižením: 12. 11. 2013 

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

13.11.2013 


