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Zápis z 10. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast 

Termín jednání: 8. února 2019 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, místnost č. 240  

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Zahájení  

2. Financování sociálních služeb 

3. Aktuální informace k Dočasné síti 

4. Aktuální informace o projektech v rámci KP SVL 

5. Informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji 

6. Různé 

7. Závěr      

  

1. Zahájení  

- V 10:00 hodin pan PhDr. Petr Horehleď (KrÚ JMK) přivítal přítomné členy pracovní skupiny pro sociální oblast 

(PS) a představil program jednání. Vzhledem k aktuální účasti členů PS byl drobně poupraven program jednání PS 

(vynechány aktuální informace k sociální oblasti z ITI a MAS). 

 

2. Financování sociálních služeb 

- Pan PhDr. Petr Horehleď (KrÚ JMK) informoval členy PS o aktuálním stavu financování sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji (JMK). JMK opakovaně upozorňuje na skutečnost, že krajům jsou finanční prostředky na 

sociální služby rozdělovány podle klíče stanoveného před několika lety vyjádřené podílem krajů v příloze zákona 

o sociálních službách. Pro rok 2019 chybí JMK na pokrytí mzdových výdajů v sociálních službách včetně 

nárokových příplatků 306,5 mil Kč. O možnosti změny financování sociálních služeb proběhla také krátká 

informace v tisku1. MPSV připouští změny ve financování až od roku 2021. 

- Podrobněji k problematice financování sociálních služeb – viz příloha č. 1 – Komentář k problematice zákonného 

podílu krajů na státním rozpočtu pro sociální služby. 

 

3. Aktuální informace k Dočasné síti  

- Paní JUDr. Libuše Holasová (KrÚ JMK) informovala členy PS o projektu Dočasná síť JMK (DS). Z aktuálních 

informací byla zmíněna např. data o: aktuální velikosti DS (69 služeb na 200,2 úvazků v přímé péči), počtu 

vydaných pověření (45 na 112,62 úvazků v přímé péči) a počtu podaných žádostí (24 na celkem 87,58 úvazků 

v přímé péči a 61 lůžek). V rámci DS probíhá aktivní spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování.  

- 14. ledna 2019 proběhlo setkání poskytovatelů služeb zařazených do Dočasné sítě sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji od roku 2017, které se věnovalo tématu vykazování údajů jednotlivých služeb. 

- K tématu DS proběhla krátká diskuze na téma posuzování kvality a efektivity poskytovaných služeb. 

- Další informace k tématu DS – viz příloha č. 2 – Dočasná síť – aktuální informace. 

 

 

                                                           
1 https://www.idnes.cz/brno/zpravy/socialni-sluzby-dotace-jihomoravsky-kraj.A190130_454387_brno-zpravy_vh 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/socialni-sluzby-dotace-jihomoravsky-kraj.A190130_454387_brno-zpravy_vh


Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 

 Pracovní skupina pro sociální oblast  

 

2 
 

4. Aktuální informace o projektech v rámci koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených 

lokalit (KPSVL) 

- Paní Mgr. Zdeňka Slámová (Agentura pro soc. začleňování ASZ) představila členům PS aktuální informace 

o projektech KPSVL v JMK. K 1. lednu 2019 bylo v Brně realizováno celkem 34 projektů z výzvy č. 52 OPZ. 

Od února 2019 započal proces monitoringu dopadů projektů KPSVL. V současnosti probíhá finalizace výzkumů 

na téma: důvody pro vstup na trh práce: případová studie Brna a možnosti trávení volného času v Brně. V rámci 

projektových aktivit v Brně byly zmíněny projekty z oblasti bydlení (Rapid re-hausing, Housing first), z oblasti soc. 

služeb zaměřené na podporu rodin (SAS, odborné soc. poradenství–dluhy, manželské poradny, …), 

zaměstnanosti (podpora zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, mladých dospělých, rozvoj přípravy 

na profesní život u osob se sníženými kompetencemi“, sociální podniky - nerealizované), bezpečnosti a prevence 

(podpora drogově závislým, oběti domácího násilí, …) integrace cizinců a vzdělávání (Strategie cizinců v Brně, 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně). Představeny byly také informace o neprojektových 

aktivitách (platformy spolupráce). Členové PS byly dále informováni také o projektových aktivitách v Břeclavi 

(Asistenti prevence kriminality v Břeclavi, Komplexní práce s ohroženými rodinami v Břeclavi, …) 

- Vyjma aktualit byl ze strany ASZ představen také monitoring projektů KPSVL – bližší informace k monitoringu – 

viz prezentace v příloze č. 3 – ASZ aktuality KPSVL: od slidu 12. 

- V rámci aktualit z KPSVL bylo také zmíněno Setkání dluhové platformy, které se uskuteční 28.2.2019 

na Magistrátě města Brna, a na které byli členové PS srdečně pozváni (pozvánka s programem setkání byla 

členům PS rozeslána společně se zápisem). 

 

 

5. Informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském 

kraji 

- Paní Ing. Kateřina Kozáková (KrÚ JMK) představila členům PS aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání 

pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK. Realizace vzdělávacích kurzů probíhá od února 2019.  

(Dodavatelé vzdělávacích služeb: Profirma education a Educo centrum, celkem 206 kurzů v přibližně 

20 tématech).  

- Jednotlivé kurzy jsou rozděleny do 4 sekcí (klíčových aktivit projektu):  

1. Pracovníci v soc. službách (v přímé péči) – kapacita kurzů již byla naplněna; 

2. Sociální pracovníci – volná místa k přihlášení; 

3. management (vedoucí pracovníci) – volná místa k přihlášení; 

4. Pracovníci terénních sociálních služeb – volná místa k přihlášení. 

- Přihlašování do otevřených kurzů je možno prostřednictvím webu: www.socialnisluzby-jmk.cz.  

 

- Doba realizace projektu: do 30. 6. 2020 (Celkové způsobilé výdaje projektu stanoveny na 6.252.934,- Kč). 

- Další informace – viz příloha č. 4 – Aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky 

poskytovatelů sociálních služeb v JMK. 

 

6. Různé 

- Pan Ing. Pavel Fišer, Ph.D. informoval členy PS o aktuálním vývoji Strategie regionálního rozvoje 2021+ (SRR21+). 

Území budou definována dle strategických cílů v typech území (5. kategorii – metropolitní území, aglomerace, 

regionální centra a jejich zázemí, strukturálně postižené kraje, hospodářsky a sociálně ohrožená území) – viz 

příloha č. 5 – návrh vymezení území pro SRR 21+. Územní vymezení bude probíhat na základě výsledků 

plynoucích z dat mobilních operátorů (časový odhad: cca do července 2019). Další informace ke SRR 21+ – viz 

http://www.socialnisluzby-jmk.cz/
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příloha č. 6 – SRR 21+ (pro členy PS tematicky podstatné typové opatření č. 6 – Zlepšení dostupnosti sociálních 

a zdravotních služeb). 

 

7. Závěr 

- PhDr. Petr Horehleď poděkoval za účast na jednání PS a diskuzi k představeným tématům. Členové PS byli 

zároveň vybídnuti k zamyšlení se nad potenciálními návrhy řešení konkrétních problémů, které by mohly být 

zformulovány ve formě usnesení pro Regionální stálou konferenci Jihomoravského kraje (RSK JMK). Termín 

dalšího jednání PS bude členům sdělen v předstihu emailem dle kontaktních emailů nahlášených projektovému 

týmu RSK JMK (kontakty dostupné zde: https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/80). Odhadovaný termín 

příštího jednání PS: konec dubna – květen 2019.  

- Jednání PS ukončeno v 11:30.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Komentář k problematice zákonného podílu krajů na státním rozpočtu pro sociální služby 

Příloha č. 2 – Dočasná síť – aktuální informace 

Příloha č. 3 – ASZ aktuality KPSVL 

Příloha č. 4 – Aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK 

Příloha č. 5 – návrh vymezení území pro SRR 21+ 

Příloha č. 6 – SRR 21+ 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Vojtěch Kasina, v.r. 

 

Schválil: PhDr. Petr Horehleď, v.r. 

https://rskjmk.kr-jihomoravsky.cz/folder/80

