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Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 27. 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, 3. patro, zasedací místnost Stavebního úřadu 
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a: Bc. Blanka Kašparová 
 

 

1. 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. 

 

2. Evaluace 

Členové řídící 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. 
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3. Parametry krizové infrastruktury – minimální síť služeb 

V rámci řídící skupiny proběhla diskuze nad problematikou optimalizace sítě sociálních 

služeb na Blanensku. Problematiku definování minimální sítě bude třeba diskutovat 

v průběhu letošního roku tak, aby byla specifikovaná do Akčního plánu sociálních služeb 

Blansko pro rok 2014. 

Diskutováno: 

Co budeme preferovat, aby v sociální síti zůstalo za služby tak, aby řešily potřeby lidí, např. 

Sociální poradenství, krizová linka pomoci, azylový dům pro matky s dětmi, odlehčovací 

služba a osobní asistence. Základní požadavek na síť sociálních služeb je jejich všeobecná 

dostupnost (dostupnost kontaktních a poradenských služeb). 

Do příštího setkání popřemýšlet, jaké „vlastnosti“, požadavky by měla splňovat sociální 

služba, která je považována za nezbytnou – co má služba zajišťovat. A to s ohledem na 

cílovou skupinu (každá potřebuje něco jiného). 

 

4. Ekonomika služeb 

Členové byli seznámeni s výsledky dotačního řízení MPSV pro rok 2013 u jednotlivých typů 

sociálních služeb a zároveň s možností podat žádost o přehodnocení dotace. MPSV přijímá 

žádosti do konce dubna. Při přehodnocení a dofinancování sociálních služeb nebude brán 

zřetel na služby, které žádost sami nepodali. 

Součástí Akčního plánu pro rok 2013 je finanční analýza – financování služeb za rok 2012 a 

srovnání dosud známých a zveřejněných výsledků dotací z jednotlivých zdrojů. 

 

5. 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 


