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Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1 
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listiny 
 
Zápis zpracoval/a:  Mgr. Bc. Ivana Kouřilová 

 
 
 

1. Organizační záležitosti 
 
Členové řídící skupiny byli vyzváni k diskuzi o podobě struktury a procesu plánování na 
následující plánovací období. 
V průběhu posledních tří let bylo realizováno setkávání pracovních skupin dle aktuálně 
řešených témat. Řídící skupina byla koncipována jako skupina zástupců z jednotlivých 
pracovních skupin – dle cílových skupin. Vzhledem k nepříznivému vývoji v oblasti 
financování sociálních služeb a zvýšenému důrazu na zajištění efektivnosti a provázanosti 
sítě sociálních služeb, bylo složení ŘS revidováno. Řídící skupina bude tvořena zástupci, 
kteří se podílejí na strategii rozhodování zadavatele i poskytovatelů a dále osobami 
s přesahem znalostí napříč cílovými skupinami. 
Organizační a jednací řády byly zpracovány v době realizace projektu (ESF) již v roce 2012-
2013, proto je třeba jejich revize. 
 
Úkol pro členy ŘS: projít a dát podněty k úpravě Jednacího řádu. 
Termín: 31.7.2022 
 
 

2. Priority, opatření ORP Blansko  
 
Členové řídící skupiny se shodli, že formulace priorit a opatření pro následující období budou 
obsahovat řešená témata a potřeby občanů území daných cílových skupin. 
Konkrétní druhy služeb nebudou specifikované u každého opatření, ale až v souhrnu. 
Zároveň budou brány v úvahu navazující organizace, služby, projekty. Konkretizace 
jednotlivých poskytovatelů a druhů služeb bude vždy v projednávané minimální síti 
sociálních služeb na příslušný kalendářní rok. 
Jednotlivé priority a opatření by měly být podloženy analytickými údaji. Plán bude obsahovat 
základní sociodemografickou analýzu – předpokládáme, že půjde vycházet z dat 
nejnovějšího sčítání lidu. 
 
Úkol pro členy ŘS:  
promyslet a navrhnout, jaké údaje by bylo vhodné využít v analytické části plánu  

- které oblasti by bylo vhodné zmapovat,  
- které údaje je možné získat a odkud,  
- zda jsou údaje, které mohou poskytnout sami poskytovatelé 
- zda by bylo vhodné na některé téma provést dotazníkové šetření apod. 

Termín: 15.8.2022 
 
 

3. Další diskutovaná témata 
Projekty MAS – Moravský Kras 

- nyní není spolupráce s odborem sociálních věcí 
- odklon od projektů na sociální služby 
- podpora komunitní sociální práce a psychosociální pomoci 



Nedostatečné kapacity psychologů a psychiatrů 
- dlouhodobý problém 
- zhoršuje se tím přístup k pomoci lidem s psychickými problémy 
- bez podpory dochází k prohlubování psychických obtíží 
- diskutována také otázka, co lidé hledají – zda medikaci, lůžkovou pomoc či jinou 

podporu, kterou může zajistit sociální služba 
 
potíže, které vyvstaly nebo se zhoršily opatřeními posledních dvou let: 
zejména mládež: 

- psychické obtíže – ztráta představy budoucnosti, neví, co se sebou, ztráta režimu 
- zvýšené rizikové chování 
- vyšší míra užívání drog, výrazné navýšení pravidelných uživatelů alkoholu 
- děti a mládež ztratila kompetence zejména ve vztahových záležitostech 

napříč cílovými skupinami 
- problém s nedůvěrou uživatelů vůči dalším službám, externím psychologům 
- mj. z důvodu absence navazujících služeb uživatelé zůstávají ve službě stávající 
- výrazná potřeba humanitární pomoci – zvýšený počet osob a rodin v nouzi, kteří 

nemají na základní životní potřeby, výrazný nárůst potřeby potravinové pomoci 
 
 
Příští jednání řídící skupiny – 21.9.2022 v 9hodin 
 
Dokumenty ke zpracování budou na základě domluveny sdílené. Spolu se zápisem obdrží 
členové vždy odkaz na jednotlivé dokumenty, do kterých mohou provádět úpravy, 
zaznamenávat komentáře, podněty.  
Proces komunitního plánování má na googlu i svůj vlastní email: kpss.blansko@gmail.com a 
skrze tento účet bude s dokumenty pracováno z naší strany. 
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