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Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 6. 11. 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, přízemí, zasedací místnost č.30 
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a:  Bc. Blanka Kašparová 
 

1. Aktuální informace o službách v JmK (MSS) 

 

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. 

Proběhla diskuze o článcích vydaných na Místní sociální služby,o.p.s. a  členové skupiny 

sdělili své zkušenosti a nové informace o MSS. 

 

 

2. Akční plán pro Blansko na rok 2014 

    

Proběhla diskuze na téma vypracovaného návrhu Akčního plánu pro Blansko na rok 2014. 

Jeho součástí je Organizační řád pracovních skupin včetně Přihlášky do pracovní skupiny. 

Od poskytovatelů byla použita statistika za předchozí roky, předpoklad roku 2013 a výhled na 

rok 2014. Analýza vychází ze stávajících služeb. 

Bylo zahájeno připomínkovací řízení Akčního plánu do 27. 11. 2013. 

 

 



 

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

 

3. Různé 

 

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

postižením a pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou již vytištěné. Letáčky 

jsou k dispozici poskytovatelům, obcím, nemocnici. Budou rozeslány na obce v 

elektronické podobě a také bude jejich distribuce v místním tisku. 

-  Na pracovních skupinách proběhne diskuze na další návrhy a úpravy seznamů 

institucí a poskytovatelů v řešení obtížných sociálních událostí a životních situací. 

-   V příštím roce bude dokončena mapa města Blansko s bezbariérovými přístupy. 

-  Bude určen termín závěrečné konference projektu, která by měla proběhnout v 

příštím roce únor/březen 2014. 

-    V lednu 2014 proběhne schůzka koordinátorů JmK. 

 

Termín dalšího setkání: - předběžně konec ledna, termín bude upřesněn 


