
 

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

 

Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 31. 10. 2012 

 

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 + hosté: sl. Sýkorová (v rámci praxe), Mgr. Staněk 
(Probační a mediační služba) 
 
Zápis zpracoval/a: Mgr. Nikola Franková 
 

 

1. Úvod 

V úvodu setkání bylo koordinátorkou ukončeno připomínkovací řízení ke 3. Komunitnímu 

plánu sociálních služeb Blanska.  

Dne 13. 11. 2012 bude dokument projednán a schvalován v Radě města, v prosinci 2012 

bude předložen k projednání a schválení Zastupitelstvu města. 

Po projednání v RM Blanska budou informováni starostové v obcích SO ORP Blansko 

o možnosti projednání a schválení KP v samosprávných orgánech obcí.  

 
 

2. Projednání připomínek k návrhu 3. Komunitního plánu 

Členové řídící skupiny byli seznámeni s došlými připomínkami a měli možnost vznést své 

připomínky k předloženému návrhu 3. Komunitního plánu sociálních služeb Blanska. 

Přehled připomínek a způsob jejich vypořádání tvoří přílohu Zápisu a bude zveřejněn na 

webových stránkách. 
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3. Ostatní  

Bc. Kratochvíl informoval o narůstajícím počtu osob bez přístřeší v Blansku a okolí, aktuálně 

cca 170 uživatelů denního centra, z toho 47 žen buď již bez přístřeší, nebo ohroženy jeho 

ztrátou. Aktuálně jsou lůžka pro ženy v rámci JmK dostupná pouze v Armádě spásy v Brně a 

v Břeclavi.  

Novým členem pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením bude Mgr. Staněk za 

Probační a mediační službu. 

Dne 15. 11. 2012 budou na Jihomoravském kraji prezentovány výsledky šetření společnosti 

AUGUR – zúčastní se koordinátorka, informace o předběžných výsledcích budou členům 

řídící skupiny předány 

 

Příští setkání pracovních skupin je předběžně domluveno na pondělí 3. 12. 2012 – 

podrobnosti k setkání budou včas sděleny.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


