
Zápis z jednání řídící skupiny KPSS konané dne 18. 4. 2012
Místo konání: jednací místnost Stavebního úřadu Blansko, nám. Republiky 1, Blansko

Zúčastněné osoby: viz prezenční listina

Zápis zpracovala: Nikola Franková, Bc., odborný asistent KPSS Blansko

e-mail: komunitniplanovani@blansko.cz

1. Představení sdružení DOTYK  
Pan  Josef  Svoboda  představil  sdružení  Dotyk,  které  od  1.1.2012  začalo  na  Blanensku 

poskytovat službu určenou pro nemocné se schizofrenií  a jejich rodiny. Tuto službu aktuálně 

poskytuje 2 klientům z Blanenska, celkově má 55 klientů a 40 asistentů. Fungují jako terénní 

služba, do rodin chodí stabilizovaní schizofrenici. 

Vedle  této  služby sdružení  DOTYK nabízí  také službu Raná péče pro děti  s  poruchami 

autistického  spektra,  která  je  určena  dětem od  0-7  let  a  jejich  rodiny.   Zde  je  kapacita 

naplněna ze 70%. Na Blanensku nemají v současné době žádného klienta. 

      Obě služby jsou poskytovány bezplatně. Kontakt: Josef Svoboda, tel.  734 346 795, 

dotykbrno@seznam.cz, www. dotykbrno.cz

2. Představení partnerů projektu KPSS Blansko   
ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s. Ostrava

Přítomni byli ředitel společnosti p. Aleš Hruška, zakladatelka společnosti p. Andrea Hrušková 

a jednatel společnosti Ing. Lubor Hruška – Tvrdý, Ph.D..

Společnost  ACCENDO  představuje  metodickou  podporu  procesu  komunitního  plánování. 

Cílem setkání je zkonzultování dotazníku pro zjištění analýzy nových sociálních rizik v ORP 

Blansko.

3. Představení všech zúčastněných  
Představili se všichni zúčastnění zástupci poskytovatelů sociálních služeb v ORP Blansko, 

viz. Prezenční listina.

4. Termíny dalších setkání  
- 13.6. 2012 - 14:30 – 15:30 – setkání všech členů pracovních skupin – prezentace 

výsledků analýzy
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- 13.  6.  2012 -  16:00 –  17:30 –  jednání  pracovní  skupiny Senioři  a  Osoby se 

zdravotním postižením 

- 14. 6. 2012 – 9:00 – 10:30 jednání skupiny Rodina, mládež v krizi

o 11:00 – 12:30 jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené soc. vyloučením 

- 19.9.2012 – jednání všech členů pracovních skupin – formulace opatření 

(rozdělení podle jednotlivých cílových skupin bude upřesněno na jednání 13.6.)

- 31.10.  2012  –  14:30  –  jednání  řídící  skupiny  -  projednání  návrhu 

komunitního plánu

- Listopad – veřejné připomínkování komunitního plánu

- Prosinec – předložení komunitního plánu k projednání na ZM

5. Projednání dotazníků pro veřejnost  
K projednání byl předložen Dotazník pro plánování sociálních služeb města Blansko, který je 

zacílený na veřejnost. Cílem tohoto dotazníku je analyzovat nová sociální rizika a sociální 

problémy v ORP Blansko. Respondenti budou oslovováni tazatelem telefonicky. Respondenti 

budou vybírání podle věku a pohlaví, podmínkou je trvalé bydliště nebo pobyt alespoň 1 rok 

v ORP Blansko. 

Dotazník byl v tištěné podobě předán všem zúčastněným. Nejpozději do úterý 24. 4. 2012 

do 12:00 mohou všichni poslat připomínky (poslat i variantu „bez připomínek“) k dotazníku 

koordinátorce KPSS na e-mail: kourilova@blansko.cz. 

Domluva na vytvoření letáčku pro veřejnost – informace o tom, proč se dělá průzkum, co je 

jeho cílem. 

6. Seznámení s možností semináře  „Podpora a zvyšování kvality poskytovaných   

služeb dle standardů kvality sociálních služeb“.

 V rámci realizace projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji  II.“  proběhnou  semináře  a  konzultační  dny  na  téma  „Podpora  a  zvyšování  kvality 

poskytovaných  služeb  dle  standardů  kvality  sociálních  služeb“.  Semináře  i  následné 

konzultace jsou zdarma. Seminář  je  určený všem,  kteří  pracují  v sociálních službách na 

pozici  sociálního  pracovníka  a  jsou  odpovědní  za  zavádění  standardů  kvality  sociálních 

služeb. Jednotlivé semináře jsou organizovány dle typu poskytovaných služeb.

7. Různé  

K příležitosti 20. výročí založení Oblastní charity Blansko bude probíhat ve dnech 26. - 27. 

dubna 2012 na zámku ve Křtinách u Brna regionální konference "Žijeme spolu!" aneb "Kdo je 

bližní v nouzi?". Bližší informace na: http://blansko.charita.cz/20let/konference/
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