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Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 29. 05. 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. Informace z JmK 

 Dofinancování služeb v roce 2013 

- klasické 2. kolo dotačního řízení vyhlášeno nebude, všechny nově rozdělované finance se 

týkají dofinancování 1. kola, tj. služeb, které podávaly žádosti na podzim 2012 

 

 Analýza sítě 

 červen – červenec návrh metodiky 

 27. srpna závěrečná konference k projektu – představení Metodiky 

 září – schvalování orgány JMK 

 

 Převod financování z MPSV na kraje 

- Problematika převodu financování dosud nedořešena. Nyní platný termín přechodu 

kompetencí na kraje (1. 1. 2014) je ze strany MPSV navrhován změnit na 1. 1. 2015.  

 

 Rozvojové záměry pro další období 

- Podklady pro Akční plán JmK 2014 je třeba odevzdat do 28. června. Nahlížení na 

nové služby vzhledem k registraci, nikoli k působení v novém území. Dopis rozeslaný 
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poskytovatelům ohledně omezení podpory rozvojových aktivit některých služeb – týká 

se jen rozvojových záměrů, nikoli stávajících služeb. 

 

 Vzdělávací semináře 

- Komunitní plánování v kostce – jedná se o 3denní seminář, vždy 3 úterky po sobě 

– poslední běh říjen 2013 – okres Brno-venkov + ostatní. Pro úspěšné dokončení 

(získání osvědčení) je třeba absolvovat všechna tři setkání. 

- Pokud má ještě někdo zájem, ozvěte se mail kourilova@blansko.cz  

- SQSS pro NNO a PO obcí: 28. srpna, určené služby: azylové domy, NZDM, 

nízkoprahová denní centra, noclehárny, domy na půl cesty 

 

2. Tvorba minimální sítě sociálních služeb pro rok 2014 

Byla projednána Žádost o zařazení do minimální sítě sociálních služeb (vzor Žádost o 

zařazení do minimální sítě sociálních služeb v Hodoníně). Na základě této žádosti budou 

hodnoceny sociální služby a tvořena minimální síť sociálních služeb. Každoročně pak bude 

stanoveno datum, do kterého budou přijímány žádosti případných nových sociálních služeb, 

které chtějí být zařazeny do sítě služeb a akčního plánu na následující rok. 

Připomínky k žádosti je možné posílat mailem. Další diskuze k tomuto tématu proběhne na 

dalším setkání v září. 

 

 
3. Dotazníkové šetření  

V současné době připravujeme v rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 

města Blansko“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/78.00036, průzkum v oblasti finanční nákladnosti 

bydlení. Průzkum navazuje na již provedenou studii nových sociálních rizik, která byla 

zpracována v loňském roce. Vzhledem k náročnosti této problematiky bude na úvod 

proveden pilotní sběr dat v cílové skupině seniorů. 

Cílem průzkumu je zjistit, jak zvládají senioři na blanensku hradit náklady spojené 

s bydlením, jaké příjmy a dávky k tomu využívají a v jaké výši. Rádi bychom zmonitorovali, 

mailto:kourilova@blansko.cz


 

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

jakou formu bydlení využívají senioři v současné době, případně která by pomohla řešit 

vzniklé potíže. 

Jak již bylo řečeno, dotazování bude provedeno v cílové skupině seniorů. Předpokládáme 

cca 300 respondentů z ORP Blansko (150-200 z Blanska, 100 - 150 ORP). Sběr bude 

probíhat v průběhu července. S lidmi bude komunikováno tváří v tvář tak, aby bylo možné 

zachytit další postřehy a poznámky respondentů.  

 

 
4. Ostatní  

 
Účastníci skupiny byli seznámeni s vyhodnocením procesu plánování a Akčního plánu 2012 

– dostupné v elektronické podobě na www.kpss-blansko.cz – Dokumenty ke stažení - 

vyhodnocení. 

 
Termíny setkání do konce roku 2013: 

Řídící skupina: 11.9., 6.11.2013 – předpokládaný čas - 14hod 

 

 
 

http://www.kpss-blansko.cz/

