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Č.

Instituce - kontakt
Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
sklenarova@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
sklenarova@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz
Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz

Kapitola / strana
1.1.1.2

Připomínka
Neuvádět CVV jako spolupracující subjekt.

Vypořádání
akceptováno

1.1.1.3

Neuvádět CVV jako spolupracující subjekt.

akceptováno

1.1.1.4

Návrh změny textu

akceptováno

1.1.1.5

Návrh změny textu

akceptováno

1.2.2.1

Návrh změny textu

akceptováno

1.4.2.1

Návrh změny textu

akceptováno

1.4.2.2

Návrh změny textu

Centrum vzdělávání všem,
majcik@vzdelavanivsem.cz
OŠ
OŠ

1.4.3.2

Návrh změny textu

Neakceptováno. Od jiných subjektů
byla vyžadována aktivita
v původním znění.
akceptováno

4, aktivita 1.1.1.6
4, aktivita 1.1.1.7

viz příloha
viz příloha

OŠ
OŠ
OŠ

4, aktivita 1.1.2.2
4, aktivita 1.1.2.4
4, aktivita 1.1.2.5 a
aktivita 1.1.2.6
4, aktivita 1.1.3.1

viz příloha
viz příloha
viz příloha

akceptováno
Navrhovaný text zakomponován do
popisu aktivity.
Informace o vytváření technických
koutků ponechána – HK-Brnovenkov uvedla, že komerční
subjekty mohou pomoci zřizovat
technické koutky a spolufinancovat
je v rámci své propagace.
akceptováno
akceptováno
akceptováno

viz příloha

akceptováno, aktivita vyřazena

OŠ
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OŠ

4, aktivita 1.1.3.2

viz příloha

OŠ
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ

4, aktivita 1.1.4.1
4, aktivita 1.2.1.3
4, aktivita 1.3.2.1
4, aktivita 1.3.2.4
4, aktivita 1.3.2.6
4, aktivita 1.3.2.7
4, aktivita 2.3.2.4

viz příloha
viz příloha
viz příloha
viz příloha
viz příloha
viz příloha
viz příloha

OŠ

4, aktivita 2.3.2.5

viz příloha

OŠ

4, aktivita 2.3.2.6

viz příloha

OŠ
OŠ

4, aktivita 2.3.2.7
4, aktivita 2.3.2.8

viz příloha
viz příloha

OŠ

4, aktivita 2.5.1.2

viz příloha

Neakceptováno. Aktivita
přeformulována na „Hodnocení
dovedností studentů jednotlivých
středních škol ze strany
zaměstnavatelů“.
akceptováno
akceptováno
akceptováno
Akceptováno. Aktivita vyřazena.
akceptováno
akceptováno
JMK-OŠ vyškrtnut jako nositel
aktivity. Aktivita vítána dalšími
subjekty. Nositel aktivity bude
stanoven po jednáních se
zadavatelem.
JMK-OŠ vyškrtnut jako nositel
aktivity. Aktivita vítána dalšími
subjekty. Nositel aktivity bude
stanoven po jednáních se
zadavatelem.
JMK-OŠ vyškrtnut jako nositel
aktivity. Aktivita vítána dalšími
subjekty. Nositel aktivity bude
stanoven po jednáních se
zadavatelem.
akceptováno
JMK-OŠ vyškrtnut jako nositel
aktivity. Aktivita vítána dalšími
subjekty. Nositel aktivity bude
stanoven po jednáních se
zadavatelem.
akceptováno
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KHK JM

1.1.2.3/str. 40

KHK JM
KHK JM

1.4.2.3/str. 48
1.4.2.4/str. 48

KHK JM
KHK JM

1.5.1.1/str. 49
1.5.1.2/str. 49

KHK JM

1.5.4.1/str. 51

KHK JM

2.3.2.3/str. 56

ANNO JMK

Str 56/2.3.2.5.

ANNO JMK

Str 58/2.37.3.7.

Hospodářská komora Brno venkov

Aktivita
1.1.1.7 Podpora tech,
výchovy v MŠ

Odstranit z popisu aktivity text „Projekt KHK JM.“.
Není možné financovat z OP PIK. Nutno financovat
z OP VVV a rozpočtu kraje. Prosím o přepsání
nositele aktivity takto: JIC, KHK JM (dle domluvy
s panem ředitelem Chládkem; bude se měnit i
v Akčním plánu RIS)
Prosím uvést nositele aktivity takto: AIVD, KHK JM
Pro nás je to nerealizovatelné. Prosím o úplné
odstranění, pokud se k tomu nikdo nepřihlásí.
Vyhodit prosím OP Z, z toho to nelze financovat.
Text aktivity prosím změnit následovně: Projekty
Jihomoravského paktu zaměstnanosti z OP Z.
Náklady 2018: 6,6 mil. Kč, 2019: 2,9 mil. Kč; zdroj
pouze OP Z (Počítáme do toho zatím Pakt 1 a
Kompas)
V tuto chvíli možné pouze z rozpočtu kraje.
Necháme na uvážení objem prostředků, přičemž
bychom doporučili 150-200 tis. Kč ročně.
Úprava textu u Spolupracujících subjektů takto:
obce, JMK, KHK JM, NNO
Doplnit jako spolupracující subjekty i NNO ( kupř.
SOS obrany spotřebitelů – Asociace )
Nahradit text popisu aktivity : Podporována je
činnost NNO pracujících s dětmi a mládeží (spolky,
ústavy, o.p.s. nadace a nadační fondy
Zdůvodnění – jde o zpřesnění, sdružení dětí a
mládeže není právní forma, textace je poněkud
zavádějící
Navrhujeme jako další spolupracující subjekt HKBrno-venkov.
Komerční subjekty mohou pomoci zřizovat
technické koutky a spolufinancovat je v rámci své
propagace.
Navrhujeme částku z rozpočtu 200 000 Kč na
spolufinancování na rok 2018 a také na rok 2019

plně akceptováno a zapracováno

akceptováno
Akceptováno. Aktivita vyřazena.
akceptováno
akceptováno

akceptováno
u objemu prostředků uvedeno 150
tis. Kč na každý rok
akceptováno
akceptováno
akceptováno

akceptováno
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Hospodářská komora Brno venkov

Aktivita
1.1.2.1
Rozvij přirozených
dovedností….

Hospodářská komora Brno venkov

Aktivita
1.1.2.4
Stáže učitelů……

Hospodářská komora Brno venkov

1.1.2.5 Rozvoj
podnikatelských
kompetencí

Hospodářská komora Brno venkov

1.1.2.6 Podpora
podnikavosti žáků

Hospodářská komora Brno venkov

1.1.3.2 Hodnocení
středních škol

Hospodářská komora Brno venkov

1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního

Navrhujeme jako další spolupracující subjekt HKBrno-venkov. Zapojení i odborníků z praxe.
Možnost propojení s podniky včetně kofinancování
aktivit.
Navrhujeme částku z rozpočtu 200 000 Kč na
spolufinancování na rok 2018 a také na rok 2019
Navrhujeme jako zastřešení podnikatelů
spolupracující subjekt HK-Brno venkov
Centrální partner pro školy
Navrhujeme částku z rozpočtu 100 000 Kč na
spolufinancování na rok 2018 a také na rok 2019
Navrhujeme jako zastřešení této aktivity subjekt
HK-Brno venkov, kofinancování komerční sféry
(kdyby učitelé uměli podnikat-neučí)
Navrhujeme částku z rozpočtu 200 000 Kč na
spolufinancování na rok 2018 a také na rok 2019

akceptováno

akceptováno

Aktivita 1.1.2.5 a 1.1.2.6 byly
sloučeny do jedné (1.1.2.5).
Nositel aktivity: JMK / HK-Brnovenkov
Částka na r. 2018 – 500 tis. kč, na r.
2019 – 500 tis. kč – navrženo OŠ
Navrhujeme jako zastřešení této aktivity subjekt HK- Aktivita 1.1.2.5 a 1.1.2.6 byly
Brno venkov, kofinancování komerční sféry
sloučeny do jedné (1.1.2.5).
(kdyby učitelé uměli podnikat-neučí)
Navrhujeme částku z rozpočtu 200 000 Kč na
spolufinancování na rok 2018 a také na rok 2019
Navrhujeme jako další spolupracující subjekt HKpůvodní znění aktivity nahrazeno
Brno-venkov. Hodnocení zaměstnavatelů dovednosti „hodnocení dovedností studentů
studentů jednotlivých škol.
jednotlivých středních škol ze
Navrhujeme částku na rok 2018 a také na rok 2019 z strany zaměstnavatelů“.
rozpočtu 200 000 Kč na spolufinancování
Aktivitu vítáme a podporujeme.
HK-Brno-venkov přidána jako
Navrhujeme jako další spolupracující subjekt HKspolupr. subjekt.
Brno-venkov. Nabídky pracovních příležitostí.
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Hospodářská komora Brno venkov

Hospodářská komora Brno venkov
Hospodářská komora Brno venkov

Hospodářská komora Brno venkov
Hospodářská komora Brno venkov

Hospodářská komora Brno venkov

2.2.2.2 Rozvoj
podmínek pro sociální
podnikání s cílovou
skupinou seniorů a osob
blížících se seniorskému
věku
2.2.3.4 Senioři v
mateřských školkách
2.3.1.4 Podpora vzniku a
rozvoje dětských skupin
jako alternativních a
inovativních forem péče
o předškolní děti
2.3.2.3 Společenská
odpovědnost
2.3.2.8 Podpora výchovy
k občanství

2.4.1.5 Podpora
společensky
odpovědného zadávání
zakázek

Aktivitu vítáme a podporujeme.
Navrhujeme jako další spolupracující subjekt HKBrno-venkov. Nabídky pracovních příležitostí.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 1 000 000 Kč
na rok 2018 a také na rok 2019

HK-Brno-venkov přidána jako
spolupr. subjekt.

Aktivitu vítáme a podporujeme.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK na rok 2018 a
také na rok 2019
Aktivitu vítáme a podporujeme.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK na rok 2018 a
také na rok 2019

-

Aktivitu vítáme a podporujeme.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK na rok 2018 a
také na rok 2019
Aktivitu vítáme a podporujeme. Navrhujeme jako
další spolupracující subjekt HK-Brno-venkov.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK na rok 2018 a
také na rok 2019 ve výší 1 500 000 Kč.
Navrhujeme rozšířit o osvětu významu malého a
středního podnikání a podpory podnikatelů, kteří
reinvestují peníze v JMK
Aktivitu vítáme a podporujeme. Navrhujeme jako
další spolupracující subjekt HK-Brno-venkov.
Navrhujeme rozšířit i o osvětu o odpovědném
zadávání zakázek na regionální úrovni, kdy nejnižší
cena nemusí být vždy společensky nejvýhodnější.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK na rok 2018 a
také na rok 2019 ve výší 1 200 000 Kč.

-

HK-Brno-venkov přidána do
spolupracujících subjektů, návrh
požadavků na rozpočet kraje taktéž
zapracován.
Návrh osvěty neakceptován – je již
řešen v jiné aktivitě.
plně zapracováno
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OSV KRU JMK

1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního
života

OSV nerealizuje, pro zaměstnance JMK realizuje
OKR

OSV KRU JMK

1.5.4.3 Průzkum potřeb
pečujících osob
1.5.4.4 Podpora
pečujících osob

OSV nerealizuje, ani neplánuje

2.2.2.1 Posílení
informovanosti o
vzdělávání pro seniory
2.2.2.3 Kurzy
počítačové / informační
a finanční gramotnosti
pro seniory
2.2.3.1 Senioři ve
školách

OSV nerealizuje, školy a knihovny nejsou
v kompetenci OSV

2.2.3.3 Rozvoj
dobrovolnické činnosti
seniorů
2.2.3.4 Senioři v
mateřských školkách
2.2.3.5 Vzájemná
sociální pomoc seniorů a
studentů
2.4.2.4 Zvýšení
informovanosti v oblasti
sociálního začleňování
2.4.2.5 Program
sociálního bydlení

OSV nerealizuje, podpora prostřednictvím Křesadla
(ÚŘK)

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK
OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

OSV KRU JMK

Požadavky na rozpočet kraje - závislé na schválení
rozpočtu

JMK-OSV vyřazen z „nositele
aktivity“ i ze „spolupracujících
subjektů“. Dále bude se
zadavatelem diskutováno zaměření
aktivity – na zaměstnance KU JMK
nebo pro širší veřejnost.
Aktivita vyřazena.
Informace doplněna formou
komentáře do dokumentu. Bude
řešeno se zadavatelem.
JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity.

OSV nerealizuje

JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity.

OSV nerealizuje, ale organizace Společně

JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity a nahrazen organizací
Společně.
JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity a nahrazen Křesadlem
(ÚŘK).
JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity.
Aktivita vyřazena.

OSV nerealizuje
OSV nerealizuje
Nic o tom nevím, OSV není nositelem této aktivity.

JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity.

Nic o tom nevím,
Problematika bydlení patří do samostatné působnosti
obcí, není v kompetenci OSV JMK!

JMK-OSV vyřazen jako nositel
aktivity.
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ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 1.3.2

Doplnění „neformální vzdělávání v NNO“ do
popisu opatření.

Zapracováno do popisu opatření.

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 1.4.2

Proč ve východiscích pouze Centrum?

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 1.5.2
Podkapitola 3.1,
Opatření 1.5.5

Doplnění „nestátní“ k neziskovým organizacím.

Opatření nastaveno v SRLZ na
období 2016–2025 a prozatím
ponecháno, jelikož zatím byla
strategie naplňována pouze jedním
KRP SRLZ.
Zapracováno do popisu opatření.

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 2.2.2

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 2.2.2

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 2.2.3

ANNO JMK 2

Podkapitola 3.1,
Opatření 2.3.3

Není to diskriminační? Opravdu pro všechny
zahraniční pracovníky?

Opatření nastaveno v SRLZ na
období 2016–2025 a prozatím
ponecháno, jelikož zatím byla
strategie naplňována pouze jedním
KRP SRLZ.
Návrh na vyškrtnutí „zájmového“ ve slovním spojení Akceptováno.
„zájmového neformálního vzdělávání“, jelikož
zájmové je součástí neformálního.
A co presenioři – nejsou-li oni využitelnější
Aktivity zacílené na preseniory
skupinou v rozvoji lidských zdrojů? Prostředky
jsou obsahem opatření 2.2.2.2.
vynaložené na jejich rozvoj se mohou efektivněji
vártit
Návrh na úpravu popisu opatření – místo „posílení
Akceptováno.
mezigeneračních spolků“ uvést „posílení spolků“, tj.
spolků jako takových, pokud bude činnost zajímavá,
ony se ty generace tam střetnou - viz včelaři.
Návrh na úpravu textu - nahradit zájmové
Akceptováno, tj. zájmové
vzdělávání neformální, jelikož zájmové je jeho
nahrazeno neformálním
součástí a toto nastavení je silně omezující (zájmové vzděláváním.
vzdělávání mohou vykonávat pouze subjekty dle
vyhlášky 74/2005Sb.).
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ANNO JMK 2

Kapitola 4, aktivita
1.1.2.5 Rozvoj
podnikatelských
kompetencí žáků

KHK se této aktivity nebude účastnit?

ANNO JMK 2

Kapitola 4, aktivita
1.2.2.1 Využití
potenciálu škol jako
přirozených
komunitních center pro
potřeby veřejnosti a v
životě obcí
Kapitola 4, aktivita
1.3.2.3 Podpora výchovy
talentů v mateřských
školách

Nechala bych tuto aktivitu na místních aktérech,
nikoliv na CVV- co MAS? Co místní podnikatelé ?
NNO?

Kapitola 4, aktivita
1.4.1.1 Formulace
návrhů k rozvoji
systému vzdělávání
dospělých
Kapitola 4, aktivita
1.4.1.2 Zkvalitňování
přístupů ke vzdělávání
dospělých
Kapitola 4, aktivita
1.4.2.2 Podpora
spolupráce středních
škol a zaměstnavatelů
pro potřeby dalšího
vzdělávání v JMK

Návrh aktivitu ponechat, chybí jasně definovaná
strategie.

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

Výchova k elitářství již od MŠ?

Důvod odstranění této aktivity? Najde se místo na
podporu někde v jiné kategorii?
Ponechat, posílit roli KHK.

Aktivity 1.1.2.5 a 1.1.2.6 byly
sloučeny do jedné: 1.1.2.5 Rozvoj
podnikavosti a kreativity v
základních a středních školách.
Nositelem aktivity byl stanoven
JMK a dále projevila zájem HKBrno-venkov.
Tato aktivita navazuje na aktivitu
realizovanou v předchozím KRP
SRLZ na období 2016–2017, tj.
aktivita zůstává zachována.

Již nerelevantní připomínka.
Aktivita byla na odborném
semináři upravena na „podporu
výchovy talentů v mateřských
školách“.
Aktivita byla členy odborného
semináře odsouhlasena k vyřazení
z KRP SRLZ na období 2018–
2019.
Aktivita byla členy odborného
semináře odsouhlasena k vyřazení
z KRP SRLZ na období 2018–
2019.
Aktivita ponechána v původním
znění.

8

Dokument: Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019
Připomínkové řízení: návrhová část dokumentu
ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

Kapitola 4, aktivita
1.5.1.3 Zasíťování
základní stakeholderů v
oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti
Kapitola 4, aktivita
1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního
života
Kapitola 4, aktivita
1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního
života
Kapitola 4, aktivita
2.2.3.5 Vzájemná
sociální pomoc seniorů a
studentů

Kapitola 4, aktivita
2.3.2.4 Uměním ke
vzdělávání
Kapitola 4, aktivita
2.3.2.5 Výuka finanční
gramotnosti
Kapitola 4, aktivita
2.3.2.6 Mediální
výchova / gramotnost

Důvod vyřazení? Sociální podnikání bude řešit
dopady průmyslu 4.0. neexistuje adekvátní náhrada,
strategie rozvoje soc. Podnikání v regionu chybí,
tuto aktivitu nelze zcela nahradit aktivitou 1.5.2.3

Aktivita byla členy odborného
semináře odsouhlasena k vyřazení
z KRP SRLZ na období 2018–
2019.

Proč ne UP, který tyto projekty již realizuje?

Akceptováno. Za nositele aktivity
označen úřad práce.

Tyto aktivity velmi výrazně řeší OPZ jsou již
Do „zdrojů na realizaci“ doplněn
využívány formou individuálních projektů i projektů OP Z.
úřadu práce.
Ono se už v bodě 1 děje, na to není potřeba pilotní
projekt. (Bod 1 „Osamělí senioři budou za drobný
poplatek ubytovávat studenty, kteří výměnou za
levný podnájem budou poskytovat pomoc seniorům
ve sjednaném rozsahu.“).
Nemohl by být předkladatelem majitelé kampusů? A
co víkendy? Kdo projednal úlevu na nájemném s
majiteli?
NNO – mají velmi kvalitní kulturní projekty
Dotační program má i MK

Aktivita vyřazena.

NNO kupř. SOS obrany spotřebitelů – Asociace.

NNO doplněny jako spolupracující
subjekt.

NNO a další soukromé subjekty

NNO doplněny jako spolupracující
subjekt.

NNO doplněny jako spolupracující
subjekt.
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ANNO JMK 2

Kapitola 4, aktivita
2.3.2.7 Podpora sportu

Jak rozvine lidské zdroje sport?

ANNO JMK 2

Kapitola 4, aktivita
2.3.3.3 Podpora
víceletého financování
neformálního vzdělávání
Kapitola 4, aktivita
2.3.3.5 Podpora
naplňování “Koncepce
podpory mládeže v
JMK”
Kapitola 4, aktivita
2.3.3.6 Iniciativy
mládeže – mládež kraji
Kapitola 4, aktivita
2.3.3.7 Podpora
neformálního vzdělávání

Nebyl to jeden z nedodělků bývalého KRP SRLZ, ač
odsouhlasené podklady pro jeho vyhlášení jsou-

ANNO JMK 2

Komora sociálních podniků

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

ANNO JMK 2

Aktivity v rámci tohoto dotačního programu nemusí
být nutně vzdělávací, byť mohou rozvíjet lidské
zdroje, kupř. v oblasti sociálních dovedností,
manuálních dovedností atp.

Sportovní aktivity přispívají
k disciplíně, týmovosti, rozvoji
lidské osobnosti, vytrvalosti,
kognitivní výkonnosti atd.
Aktivita byla členy odborného
semináře odsouhlasena k ponechání
z KRP SRLZ na období 2018–
2019.
Zaměření aktivity vychází
z nastavení uvedené koncepce.

Nemusí se týkat jen neformálního vzdělávání.

Aktivita vychází z nastaveného
projektu.

Taková právní forma neexistuje, existují spolky,
o.p.s., ústavy, nadace a nadační fondy pracující
s dětmi a mládeží

Zapracováno.

Kapitola 4, aktivita
2.3.3.7 Podpora
neformálního vzdělávání

Kdo bude nositel?

Bude stanoveno.

1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních a
praktických škol JMK s
potenciálními
zaměstnavateli

V této oblasti je připravován projekt z EU do
programů „Sociálních inovací“ Nositel KSP, partneři
HK a JMK (bude projednáno-prozatím představen
úspěšně odboru školství) ve výši cca 15 mil. Kč.
Navrhujeme tedy částku na financování z rozpočtu
JMK na rok 2018 alespoň 400 000 Kč.

Návrh doplněn do popisu aktivity.
Požadavky na rozpočet kraje na rok
2018 zapracovány ve výši 400 tis.
Kč. Do zdrojů na realizaci přidáno
OP Z. U spolupracujících subjektů
jsou uvedeni HK a JMK.

10

Dokument: Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018-2019
Připomínkové řízení: návrhová část dokumentu
Komora sociálních podniků

1.3.1.5 Vytvoření
inkubátoru sociálních
podniků

Inkubátor sociálních podniků byl s podporou JMK
vytvořen!
K úspěšnému provozu potřebuje veřejnou podporu.
(Fungující JIC 34 mil. Kč ročně)
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 200 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019

Komora sociálních podniků

1.4.3.3 Vzdělávání
sociálních pracovníků v
sociálním podnikání

Komora sociálních podniků

1.5.1.3 Zasíťování
základní stakeholderů v
oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti

Požadavky na sociálního pracovníka v oblasti
sociálního podnikaní jsou zcela rozdílné od ostatních
sociálních oblasti. Jak vědomostně, prakticky tak
mentálně.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 200 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019 na vytvoření
vzdělávacích kurzů.
Jedná se o základní podmínku vytvoření úspěšné
regionální strategie zaměstnávání lidí
neuplatnitelných na otevřeném trhu práce.
Tato síť je postupně budována ale potřebuje
podporu.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 100 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019

Přeformulován název aktivity
„Provoz inkubátoru sociálních
podniků“. Upraven popis aktivity
„Projekt podporuje provoz
sociálního inkubátoru, který
podporuje vytváření nových
sociálních podniků, podporuje
stávající sociální podniky,
podporuje a vytváří sociálních
inovace.“ Do požadavků na
rozpočet kraje uvedena částka 200
tis. Kč na rok 2018 a i na rok 2019.
U zdrojů realizace vyřazen IROP a
OP Z.
Zapracovány požadavky na
rozpočet kraje – 200 tis. Kč na
každý rok.

Zapracovány požadavky na
rozpočet kraje – 100 tis. Kč na
každý rok.
K formulaci „Vytvoření funkční
….“ doplněno na konec věty „která
je základní podmínkou vytvoření
úspěšné regionální strategie
zaměstnávání lidí neuplatnitelných
na otevřeném trhu práce.“
V popisu aktivity vyškrtnuta
formulace „Předpokládané náklady
činí 500 tis. Kč.“
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Komora sociálních podniků

1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání

Komora sociálních podniků

1.5.4.2 Podpora návratu
do práce - slaďování
rodinného a pracovního

Komora sociálních podniků

2.2.2.2 Rozvoj
podmínek pro sociální
podnikání s cílovou
skupinou seniorů a osob
blížících se seniorskému
věku
2.2.3.1 Senioři ve
školách

Komora sociálních podniků

Komora sociálních podniků

2.2.3.4 Senioři v
mateřských školkách

Komora sociálních podniků

2.3.1.1 Realizace
koncepce rodinné
politiky

Přehled zaměstnanosti cílových skupin
neuplatnitelných na trhu práce je diametrálně odlišný
než ukazatele průměrné nezaměstnanosti.
Nutno pravidelně sledovat a vyhodnocovat. Nelze
bez finanční a institucionální podpory. Tyto skupiny
např. nezajímá HK a další.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 90 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019
V této aktivitě navrhujeme jako další spolupracující
subjekt Komoru sociálních podniků. Jedná se o
cílovou skupinu, se kterou pracujeme a máme
praktické zkušenosti. (propojování ubytování,
zaměstnání, školka – nebo vytváření pracovních
příležitostí z domova atd.)
Jedná se o radikální inovační aktivitu.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 100 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019

Zapracovány požadavky na
rozpočet kraje – 90 tis. Kč na každý
rok.

Velmi tuto aktivitu podporujeme. Jedná se o
inovační aktivitu.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 300 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019
Navrhujeme jako spolupracující organizace také
NNO
Velmi tuto aktivitu podporujeme. Jedná se o
inovační aktivitu.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 300 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019
Velmi tuto aktivitu podporujeme. Jedná se o
inovační aktivitu.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 1 000 000 Kč
na rok 2018 a také na rok 2019

Zapracovány požadavky na
rozpočet i spolupracující subjekt –
NNO.

KSP přidána do spolupracujících
subjektů.

Zapracovány požadavky na
rozpočet kraje ze strany HK-Brnovenkov 1 000 tis. Kč na každý rok.

Zapracovány požadavky na
rozpočet.
Podpora z rozpočtu je dána ze
strany JMK-OSV.
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Komora sociálních podniků

2.3.1.4 Podpora vzniku a
rozvoje dětských skupin
jako alternativních a
inovativních forem péče
o předškolní děti
2.3.2.3 Společenská
odpovědnost

Velmi tuto aktivitu podporujeme. Jedná se o
inovační aktivitu

Komora sociálních podniků

2.3.2.8 Podpora výchovy
k občanství

Komora sociálních podniků

2.4.1.1 Koordinace a
podpora informačních a
vzdělávacích aktivit
předcházejících
sociálnímu vyloučení
2.4.1.2 Rozvoj
podmínek pro sociální
podnikání

Velmi tuto aktivitu podporujeme.
Jako spolupracující subjekty navrhujeme HK, NNO
Vzhledem k závažnosti problematiky navrhujeme
podporu z rozpočtu JMK 1 000 000 Kč na rok 2018
a také na rok 2019
Velmi tuto aktivitu podporujeme.
Jako spolupracující subjekty navrhujeme Komoru
sociálních podniků, vzhledem k tomu, že v daných
lokalitách působí a pracuje s cílovými skupinami

Komora sociálních podniků

Komora sociálních podniků

-

Jedná se o zásadní aktivitu z hlediska
Zapracovány požadavky na
celospolečenského. Není možno vykonávat bez
rozpočet.
minimální podpory z veřejných zdrojů.
V současné době je nemyslitelné aby JMK tuto
aktivitu nepodporoval finančně.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 200 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019
Do spolupracujících subjektů
doplněny NNO. Požadavky na
rozpočet stanoveny na 1 500 tis. Kč
ze strany HK-Brno-venkov.
KSP doplněna jako spolupracující
subjekt.

Velmi důležité obzvláště pro veřejnou správu aby
Zapracovány požadavky na
měla přehled o celé této oblasti!
rozpočet.
Navrhujeme podporu z rozpočtu JMK 100 000 Kč na
rok 2018 a také na rok 2019
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2.4.1.5 Podpora
společensky
odpovědného zadávání
zakázek

Komora sociálních podniků

2.4.2.5 Program
sociálního bydlení

-

1.1.3.2 Hodnocení
dovedností studentů
jednotlivých středních
škol ze strany
zaměstnavatelů
1.2.1.2 Dlouhodobá
spolupráce speciálních a
praktických škol JMK s
potenciálními
zaměstnavateli

-

Zásadní podmínka pro existenci sociálního
podnikání.
Navrhuji jako nositele Komoru sociálních podniků,
nebo Platformu společenské odpovědnosti JMK
(Založili KHK, ANNO a KSP)
KSP má s osvětou v této oblasti pro JMK zkušenosti.
Na tuto činnost a publikaci v této oblasti je třeba
minimálně 200 000 Kč na jeden rok.(Přednášky
v okresních městech a jedna publikace)
Vytvoření místa logicky v rámci Inkubátoru soc.
podniků (spolufinancováno JMK) – náklady na
pracovníka při platu 30 000 Kč čistého jsou cca
800 000 Kč. Je možno uvažovat i o způsobu
dodavatelském. KSP umí zajistit-předpokládané
roční náklady 600 000 za standardní servis.
Nároky na rozpočet JMK
Osvěta 200 000 Kč na rok 2018 a také na rok 2019
Systematizované místo 800 000Kč na každý rok
Velmi tuto aktivitu podporujeme zvláště
v návaznosti na poskytnutí zaměstnání.
Navrhujeme Komoru sociálních podniků jako
spolupracující subjekt
Návrh změny

KSP stanovena jako nositel
aktivity. Požadavky na rozpočet
byly stanoveny na 1,2 mil. Kč ze
strany jiného subjektu.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven zdroj na realizaci (OP
Zaměstnanost) a nositel aktivity
(subjekty podporující sociální
podnikání).

KSP doplněna do spolupracujících
subjektů.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
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-

1.3.1.5 Provoz
inkubátoru sociálních
podniků

Návrh změny

-

1.4.3.3 Vzdělávání
sociálních pracovníků
v sociálním podnikání

Návrh změny

-

1.5.1.3 Zasíťování
základní stakeholderů v
oblasti sociálního
podnikání a společenské
odpovědnosti
1.5.2.2 Informační
podpora sociálního
podnikání
2.2.2.1 Posílení
informovanosti o
vzdělávání pro seniory
2.2.2.2 Rozvoj
podmínek pro sociální
podnikání s cílovou
skupinou seniorů a osob
blížících se seniorskému
věku
2.2.2.3 Kurzy
počítačové / informační
a finanční gramotnosti
pro seniory
2.2.3.3 Rozvoj
dobrovolnické činnosti
seniorů

Návrh změny

-

-

-

-

-

Návrh změny
Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven zdroj na realizaci (OP
Zaměstnanost) a nositel aktivity
(subjekty podporující sociální
podnikání).
Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven zdroj na realizaci (OP
Zaměstnanost) a nositel aktivity
(subjekty podporující sociální
podnikání).
Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven zdroj na realizaci (OP
Zaměstnanost) a nositel aktivity
(subjekty podporující sociální
podnikání).
Na základě rozhodnutí RRLZ ke
zdrojům na realizaci přidán OP
Zaměstnanost.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
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-

-

-

-

-

2.2.3.4 Senioři
v mateřských školkách
2.3.2.3 Společenská
odpovědnost

Návrh změny

2.3.2.4 Uměním ke
vzdělávání
2.3.2.5 Výuka finanční
gramotnosti
2.3.2.6 Mediální
výchova / gramotnost

Návrh změny

2.3.2.8 Podpora výchovy
k občanství
2.3.3.1 Koordinace a
realizace vzdělávacích
aktivit neziskových
organizací
2.3.3.2 Podpora
neformálního vzdělávání
dětí a mládeže
2.3.3.3 Podpora
víceletého financování
neformálního vzdělávání
2.3.3.7 Podpora
neformálního vzdělávání
2.4.1.2 Rozvoj
podmínek pro sociální
podnikání

Návrh změny

Návrh změny

Návrh změny
Návrh změny

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ zdroj
na realizaci ponechán pouze OP
Zaměstnanost a nositel aktivity
upraven na „Subjekty podporující
sociální podnikání“.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven nositel aktivity „subjekty
podporující sociální podnikání“.

Návrh změny
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-

2.4.1.5 Podpora
společensky
odpovědného zadávání
zakázek

Návrh změny

-

2.4.1.6 Job Coaching pro
absolventy
2.4.1.7 Analýza
potenciálních sociálně
vyloučených lokalit
2.4.2.4 Zvýšení
informovanosti v oblasti
sociálního začleňování
2.4.2.5 Program
sociálního bydlení

Návrh změny

-

-

-

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
upraven nositel aktivity „subjekty
podporující sociální podnikání“,
zdroj na realizaci nahrazen OP
Zaměstnanost.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.

Návrh změny

Na základě rozhodnutí RRLZ
aktivita odstraněna.
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