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Zápis ze setkání řídící skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 11. 09. 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 ze závěrečné konference plánování sociálních služeb v JmK 

Bc. Čípková podala stručnou informaci o programu realizované konference. 

Informace se týkaly mj. těchto oblastí: 

 Plánovaných aktivit Jihomoravského kraje 

o Komunitní plánování sociálních služeb 

 rok 2014: příprava Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JmK na 

období 2015 -  2017. 

 pokračování spolupráce s 21 ORP – smlouvy o spolupráci 

o Transformace sociálních služeb 

o Registrace sociálních služeb 

- k srpnu 2013 registrováno 520 sociálních služeb  

o Novela zákona o SPO 

- povinnost do 31. 12. 2014 vytvořit standardy kvality sociálně-právní ochrany, 

- příprava grantového projektu z výzvy č. C2 z OPLZZ pro kraje a ORP, zaměření na 

problematiku zavádění standardů kvality v orgánech sociálně-právní ochrany 

o Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 

 akční plán prorodinných aktivit na příslušný kalendářní rok 

o Pokračování projektů Rodinných a Senior pasů 
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 Zhodnocení realizace a výstupů IP „Podpora plánování rozvoje sociálních 

služeb v jihomoravském kraji II.“ 

Výstupy – dostupné na www.socialnisluzby-jmk.cz:  

o Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb,  

o Příručka dobré praxe v oblasti Standardů kvality sociálních služeb,  

o Příručka dobré praxe v oblasti KPSS, 

o Adresář sociálních služeb v JmK, 

o Katalog příspěvkových organizací JmK v oblasti sociálních služeb 

 

 Navazující IP „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v jihomoravském 

kraji III.“ 

o Podpora partnerství na místní a regionální úrovni, vytvoření multidisciplinárních týmů – 

důraz mj. na provázanost strategií a minimálních sítí na „okresní“ úrovni,  

o Zvyšování kvality sociálních služeb – vznik inspekčního týmu pro kontrolu kvality služeb 

v JmK, realizace kontrolních šetření, metodické setkávání se službami 

 

2. Tvorba minimální sítě sociálních služeb Blansko pro rok 2014 

 

Proběhla další diskuze k tématu tvorby minimální sítě – Žádost o zařazení do minimální sítě 

sociálních služeb. Na základě této žádosti budou hodnoceny sociální služby a tvořena 

minimální síť sociálních služeb.  

Do Žádosti budou zahrnuty vznesené připomínky. Poslední případné návrhy na úpravu 

Žádosti zaslat do 18. 09. 2013 na kourilova@blansko.cz. 

 
3. Týden sociálních služeb 

Dne 7. – 13. 10. 2013 se bude konat 5. ročník Týdne sociálních služeb. 

Připravujeme článek o aktivitách, které dané sociální služby poskytují. Tento článek bude 

zveřejněn na webových stránkách města Blansko, na www.kpss-blansko.cz a ve Zpravodaji 

města Blansko. 

Podklady je možné posílat do úterý 17. 9. 2013 do 12.00 hod.  

http://www.socialnisluzby-jmk.cz/


 

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

 
4. Organizační řád 

 

Byl projednán návrh Organizačního řádu pracovních skupin pro komunitní plánování 

sociálních služeb a Přihláška do pracovní skupiny v rámci komunitního plánování sociálních 

služeb v Blansku. 

Organizační řád je normou, která upravuje postavení pracovních skupin Komunitního 

plánování sociálních služeb a práva a povinnosti jejich členů. 

Organizační řád je závazný pro všechny účastníky jednání pracovních skupin. 

Členové řídící skupiny dali návrh na zpracování Etického kodexu pro proces komunitního 

plánování. 

Připomínky k Organizačnímu řádu je možné zasílat do středy 18. 9. 2013. Následně jej 

k připomínkování obdrží všichni členové pracovních skupin. Schvalován bude na jednání PS 

24. a 25.10.2013 

 

5.   Akční plán pro Blansko na rok 2014 

 

V současné době bude připravován Akční plán pro Blansko na rok 2014. Jeho součástí bude 

Organizační řád pracovních skupin včetně Přihlášky do pracovní skupiny a Žádost o 

zařazení do minimální sítě sociálních služeb. Od poskytovatelů bude požadována statistika 

za předchozí roky, předpoklad roku 2013 a výhled na rok 2014. Pokusíme se držet struktury 

dat vykazovaných na MPSV. 

 

 

Termíny setkání do konce roku 2013:    6. 11. 2013 ve 14.00 


