PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Zápis ze setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

středa 16. 3. 2016
14:00 – 16:00
budova Magistrátu města Brna, Koliště 19
zasedací místnost ve 4. patře

PROGRAM:
1. Úvod
2. Harmonogram činností v rámci plánování a síťování sociálních služeb v roce 2016
3. Dotační řízení města Brna na sociální služby pro rok 2016
4. Další informace
5. Diskuze ohledně současné situace v jednotlivých organizacích
6. Závěr

ad 1. Úvod
Koordinátor komunitního plánování R. Janík přivítal přítomné a omluvil vedoucího pracovní
skupina L. Ptáčka. Program setkání se oproti pozvánce rozšířil o některé informace. Informační úvod je
pro všechny pracovní skupiny stejný, pokud se tedy organizace účastní více pracovních skupin, je
možné na následující pracovní skupiny přijít až později na následnou diskuzi. Pro účastníky je
k dispozici tištěný 3. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Brně pro období 2013 – 2015, který se
bude v roce 2016 hodnotit a také nový 4. Komunitní plán sociálních služeb ve městě Brně pro období
2016 – 2017.
ad 2. Harmonogram činností v rámci plánování a síťování sociálních služeb v roce 2016
Co se týká termínů ohledně plánování a financování služeb, obce s rozšířenou působností (a tedy i
město Brno) jsou v tomto do velké míry provázány s JMK, který má pak zase určité termíny dány ze
strany MPSV (především tedy co se týče financování dle §101 zákona o soc. službách). Během února
probíhal sběr rozvojových záměrů na rok 2017, organizace byly s tímto obeslány, přičemž bylo
vycházeno z údajů uvedených ve 4. KP. Jednalo se o předběžné plány, o informaci, jaký rozvoj daná
organizace plánuje, a to včetně záměrů v rámci KPSVL, ITI či v rámci otevřených výzev příslušných
OP. Záměry samozřejmě musí být v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017 (dále jen SPRSS). Podklady byly následně předány na
JMK, který na základě uvedených informací ze všech obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP)
vytvořil rozvojovou strategii na rok 2017. Dne 10. března tedy RJMK schválila Pravidla pro tvorbu sítě
sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. Dne 14. března pak proběhlo na JMK setkání
s poskytovateli sociálních služeb ke tvorbě sítě pro rok 2017, kde byla představena Pravidla pro tvorbu
sítě, příslušné formuláře a postupy pro jejich vyplnění.
Formuláře jsou trojího typu:
1) formulář pro sociální služby nerozšiřující se nad rámec kapacit zařazených v Základní síti JMK pro
rok 2016

2) formulář pro rozvojové záměry sociálních služeb pro nově vznikající služby/pro služby poprvé
vstupující do krajské sítě/pro služby rozšiřující kapacity nad rámec kapacit Základní sítě JMK 2016
3) formulář pro projektové záměry na vznik nové služby/rozšiřující se kapacity stávajících služeb
žádající o finanční podporu v rámci evropských projektů - vznik tzv. dočasné sítě (bude existovat
paralelně vedle Základní podporované sítě sociálních služeb v JMK).
Projekty, které budou v roce 2017 financovány z EU (KPSVL, ITI, otevřené výzvy) – pokud se v rámci
těchto projektů budou rozšiřovat kapacity sociálních služeb, pak i tyto kapacity financované z těchto
zdrojů musí být zařazeny do krajské sítě. I na tyto kapacity bude organizace dostávat „Pověření“.
Tímto je ošetřena problematika nedovolené veřejné podpory.
Před ukončením těchto projektů proběhne jejich evaluace, na základě které bude rozhodnuto, zda a
které kapacity budou z „dočasné“ sítě přesunuty do Základní podporované sítě sociálních služeb v JMK
(dále jen Základní síť). Je nepravděpodobné, že by do Základní sítě následně přešly všechny kapacity,
neboť by to bylo finančně velmi nákladné, a to jak pro město Brno, tak i pro JMK, což by mohlo vést
k zastavení rozvoje jiných služeb, zejména služeb sociální péče (plánované projekty v rámci KPSVL se
většinou týkají služeb sociální prevence). Žádoucí je samozřejmě komplexní rozvoj všech služeb, u
kterých jsou stále nedostačující kapacity (nikoliv jen některých druhů či pouze u některých cílových
skupin).
Termín pro odevzdání formulářů (nutný podpis statutárního zástupce a čestné prohlášení) je pondělí
4. dubna 2016. Formuláře organizace odesílají na e-mailovou adresu sit2017@kr-jihomoravsky.cz a na
e-maily jednotlivých koordinátorů ORP, za město Brno tedy na e-mail janik.radim@brno.cz a v kopii
také na sekaninova.vera@brno.cz. Po sběru dat nejspíše proběhne na JMK (tak jako minulý rok)
setkání s některými poskytovateli sociálních služeb k narovnání údajů do Základní sítě (případných
konzultací se budou účastnit i zástupci Referátu KPSS).
Během června proběhne schvalování Základní sítě v ZJMK, a to včetně rozvojových záměrů (pozn.: na
pracovní skupině zazněla informace, že tomu tak bude v květnu, nicméně nová informace se týká
června). Před tímto procesem musí proběhnout schválení sítě a případného rozvoje v jednotlivých
ORP. ORP musí vědět, kolik finančních prostředků bude případný rozvoj představovat, proto musí
předtím JMK schválit Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017
v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen Pravidla) – JMK pracuje na jejich aktualizaci.
Kdy budou Pravidla schválena, není nyní známo, stejně tak i to, zda budou poskytnuta
k připomínkování. Jedná se především o tom, jakým způsobem se změní nastavení vzorců pro výpočet
finanční podpory u jednotlivých služeb a také výše kofinancování ze strany ORP pro rok 2017. Do
konce června by JMK měl předat schválenou Základní síť na MPSV. Během srpna pak ještě
pravděpodobně dojde k aktualizaci Základní sítě, kapacity nahlášené v dubnu bude možné ještě
poupravit, avšak pouze u již zařazených služeb do Základní sítě (nebude již možné zařadit novou
službu).
Výhledově pravděpodobně vzniknou v JMK tzv. Karty sociálních služeb (stejně jako v některých jiných
krajích), které budou blíže popisovat a charakterizovat službu jak z pohledu toho, co má služba
konkrétně zabezpečovat, tak také z pohledu toho, jak konkrétně má služba vypadat a měla by být
zohledňována specifika v rámci stejného typu služby (např. specifika určitých cílových skupin
využívající stejný druh služby). Současná Pravidla jsou bohužel momentálně nastavena „plošně“ a
jednotlivá specifika služeb nezohledňují. Kdy by měly zmíněné karty vzniknout, není známo, pro příští
rok to však s největší pravděpodobností nebude.

ad 3. Dotační řízení města Brna na sociální služby pro rok 2016
Dotační titul II (Program II) – minulý rok bylo alokováno 500 000 Kč. OSP MMB žádal o navýšení na
2 000 000 Kč, žádost byla akceptována částečně a to ve výši 1 300 000 Kč. Účel tohoto dotačního
programu byl oproti minulým letům rozšířen – konkrétně o podporu koordinace dobrovolnické činnosti
a více byla podpořena doprava klientů sociálních služeb (uvedeno ve výzvě k předkládání žádostí o
poskytnutí dotace na rok 2016 pro nestátní neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují
na sociální služby nebo je doplňují). Třetí hodnocenou oblastí zůstal původní účel, tzn. svépomocné
aktivity, doplňující služby apod. ZMB rozhoduje o návrhu rozdělení dotací jednotlivým projektům dne
15. března. 2016. Následně budou žadatelé e-mailem seznámeni s výsledky a ti úspěšní vyzváni
k podpisu smluv o poskytnutí dotace.
Dotační titul I (Program I) – v roce 2015 bylo alokováno cca 71 000 000 Kč (zaokrouhleno). Pro rok
2016 je alokováno cca 78 800 000 Kč. Z navýšení činí cca 2 700 000 Kč přesun z Oddělení prevence
kriminality na Oddělení koncepce a plánování služeb – jedná se o registrované sociální služby, které
byly dosud financovány z prevence kriminality, ovšem kvůli změně systému financování sociálních
služeb (tvorba krajské sítě, vyrovnávací platby...), byly tyto služby (kapacity) přesunuty do dotačního
titulu určeného pro registrované sociální služby (Program I). Skutečným navýšením tedy bylo cca
4 500 000 Kč a to v souvislosti s rozvojovými záměry schválenými v rámci Akčního plánu JMK pro rok
2016. V první fázi bylo rozděleno cca 61 600 000 Kč, zbývá tedy rezerva cca 17 000 0000 Kč. Rezerva
vznikla jednak tím, že některé služby přešly do celostátní (nadregionální) sítě MPSV (síť „B“) anebo
někteří poskytovatelé sociálních služeb ponížili úvazky, oproti výši úvazků schválených v síti JMK na
rok 2016. Z této rezervy budou použity také prostředky určené na kofinancování služeb, které přešly
do zmíněné sítě MPSV (předběžný hrubý předpoklad cca 1 000 000 Kč).
Co se týká dofinancování sociálních služeb, OSP MMB s tímto počítá, konkrétní způsob dofinancování
je předmětem jednání mezi městem Brnem a JMK. V lednu organizace obdržely dopis od pana Mgr.
Marka Šlapala, náměstka hejtmana JMK, který se týkal druhého kola řízení o přiznání finanční podpory
ze strany JMK a dalšího dofinancování služeb. Finanční propady se týkají především služeb sociální
péče (případně i prevence, především pobytové služby). Pravidla řízení o přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb určila obcím
spolufinancování ve výši 5% u odborného sociálního poradenství, 20% u služeb sociální prevence a
pečovatelské služby a 8% u služeb sociální péče. Přičemž před tímto nastavením kofinancování město
podporovalo služby sociální péče zpravidla ve větší míře než pouze 8%. To byl jeden z důvodů
zmíněného propadu ve financování u některých služeb. V současné době probíhá analýza výsledků
dotačních řízení, na jejímž základě bude zvolen v součinnosti s JMK další postup. Dle předběžných
analýz by rezerva MMB spolu s avizovanými prostředky JMK (viz zmíněný dopis náměstka hejtmana)
měla na pokrytí finančních výpadků ve službách teoreticky stačit. Při dofinancování bude přednostně
přihlíženo k největším výpadkům ve financování (s tím, že ne všechny služby zaznamenaly propad
oproti minulému roku). Celkově by tedy měl být objem finančních prostředků dostačující a nemělo by
dojít k zásadnímu ohrožení služeb. K dofinancování služeb ze strany JMK by mělo dojít v červnu,
dofinancování ze strany města Brna proběhne buď také v červnu, nebo nejpozději v září (problémem
je, že z důvodu rizika překročení vyrovnávací platby musí dofinancování ze strany města proběhnout
až po tom krajském). Přesto, že tedy k dofinancování dojde, není takováto situace samozřejmě
žádoucí. Nejistá situace ve financování služeb má obecně negativní dopady na jejich kvalitu, protože
(jak má Referát KPSS informace od některých poskytovatelů) finanční nejistota způsobuje u některých
služeb odchod dlouholetých, kvalifikovaných zaměstnanců, což obzvláště u některých typů služeb a
cílových skupin je citelným zásahem (např. osobní asistence u lidí s poruchou autistického spektra,
kdy si klient na asistenta zvyká i několik měsíců…).

Někteří poskytovatelé kontaktovali Referát KPSS s dotazy, co s touto situací ohledně výpadků ve
financování soc. služeb bude město Brno dělat, na město byly někteří také odkazováni ze strany JMK.
K tomuto jen tolik, že město Brno dodrželo Pravidla nastavená JMK, přičemž Pravidla nebyla
nastavena dobře, obsahovala problematické prvky (především fixní nastavení procentuální výše
kofinancování ze strany obcí). Na skutečnost, že na základě takto nastavených Pravidel, dojde
s největší pravděpodobností k výpadkům ve financování, město Brno Jihomoravský kraj upozorňovalo
již od léta 2015. JMK s tímto nesouhlasil a pravidla ponechal v dané podobě. JMK argumentuje tím, že
v pravidlech určené procentuální kofinancování ze strany obcí představuje minimum, tedy že město
Brno a ostatní ORP mohly poskytnout na služby i více. S tímto nelze souhlasit, protože v pravidlech
není žádná zmínka o tom, že by se jednalo o minimum – procenta kofinancování jsou fixně stanovena.
Na rozdíl od pravidel vztahujících se k financování služeb zařazených do sítě služeb nadregionálního či
celostátního charakteru (zmíněná síť „B“), kdy je ze strany MPSV pro rok 2016 přímo stanovena
minimální výše stanoveného podílu spolufinancování nákladů služby z ostatních veřejných zdrojů a to
v minimální výši 12% z celkových uznatelných nákladů. Pravidla JMK však žádné minimum nikde
nezmiňují a město Brno se samozřejmě řídilo tím, co je přesně ve schválených Pravidlech JMK
uvedeno. Dalším problémem v novém systému financování služeb formou vyrovnávacích plateb je
fakt, že riziko překročení vyrovnávací platby nesou ORP, nikoliv JMK, protože v případě překročení
vyrovnávací platby se daná částka vrací do rozpočtu kraje. Je pravda, že u většiny služeb toto riziko
hrozí minimálně, ale muže reálně nastat. Do budoucna tedy bude nutné systém nastavit tak, aby toto
riziko bylo eliminováno.
Stejně, jako se ORP připojují svými dotacemi ke krajskému pověření, je možné se ze strany ORP
připojovat i k pověření MPSV (v případě zmíněné celostátní sítě) – u služeb, které přešly do této
celostátní sítě, by k tomuto mělo dojít zřejmě během června (jedná se především o služby, které
město Brno již dříve před přechodem do ministerské sítě spolufinancovalo). Vše je však odvislé od
finančních možností.
Zhruba v polovině roku, nejpozději snad v září, by měla začít realizace dalšího Individuálního projektu
na zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, do kterého by měly být
zařazeny azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra a sociálně terapeutické dílny. JMK bude
dotčené poskytovatele informovat, budou probíhat výběrová řízení. Dotčené služby obdržely dotace na
celý rok (případně budou ještě dofinancovány) - pokud následně vstoupí do tohoto IP, budou povinni
dle smlouvy vracet poměrnou část dotace.
ad 4. Další informace
Od 21. března 2016 bude agenda dávek pro zdravotně postižené, státní sociální podpora a dávky
hmotné nouze přesunuta z ÚP Mojmírovo náměstí na ÚP Křenová 25.
V prosinci 2015 proběhl zkušební provoz plánované služby „Seniorbus“ určené pro seniory a držitele
průkazu osoby se zdravotním postižením, který byl zdarma. Během zkušebního provozu byl zjišťován
případný zájem s tím, že v „ostrém“ provozu pak již budou jízdy zpoplatněny. Zájem byl potvrzen,
cena ještě není přesně stanovena, ale neměla by přesáhnout 50 Kč za jednu jízdu po celém Brně.
Spuštění stálého provozu je předpokládáno zhruba v polovině roku. Město Brno se inspirovalo v Plzni,
kde v současnosti takto jezdí dva vozy, město Plzeň plánuje kupovat třetí vůz (o službu je velký
zájem). Počet jízd měsíčně bude omezen, účel cesty není nijak negativně vymezen ani přesně určen.
Nejčastěji byl tento způsob dopravy „ode dveří ke dveřím“ při zkušebním provozu využíván na cestu
k lékaři, na nákupy, za kulturou či návštěvou příbuzných. Služba bude zřejmě provozována od šesti
hodin ráno až do desíti hodin večer. Vozy budou samozřejmě upraveny i pro přepravu osob na
invalidním vozíku.

Pokud organizace uvažuje o změně právní formy, bylo by vhodné kontaktovat Referát KPSS a společně
se dohodnout na nejvhodnějším načasování vzhledem k výplatě jednotlivých splátek dotací. V případě
změny právní formy je totiž nutné přepracovat rozpočtové opatření, které musí být následně nově
schváleno Zastupitelstvem města Brna. Jednotlivé právní formy jsou v rozpočtu navázány na konkrétní
položky - každá právní forma má svou specifickou položku a pokud dojde ke změně právní formy, je
nutné rozpočtovým opatřením rovněž změnit danou položku (a tuto změnu následně nechat schválit
ZMB). Pokud ke změně dojde v kratší době před další splátkou dotace, musí být splátka pozastavena,
dokud není změna ZMB schválena. Proto OSP doporučuje v případě záměru změny právní formy
kontaktovat Referát KPSS.
Povinnost aktualizovat informace na Portále sociální péče vyvstává organizacím ze smlouvy o
poskytnutí dotace. Je žádoucí, aby informace aktualizovaly i organizace, které dotaci neobdržely.
Portál je hojně využíván veřejností, Socioinfocentrum i další pracovníci OSP MMB na něj odkazují
v případě dotazů na sociální služby. Je to také jedna z forem prezentace organizace navenek.
Momentálně jsou na Portále u některých organizací zastaralé informace. Jedná se např. o kontakty na
vedoucího zařízení, adresy, kapacity, výše úhrady apod. Organizace tedy byly vyzvány k aktualizaci
zastaralých nebo neplatných údajů. V případě technických problémů lze kontaktovat Referát KPSS.
Je žádoucí evidovat brněnské a mimobrněnské klienty v terénních a ambulantních službách.
Softwarová aplikace KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb Jihomoravského kraje) bude
s těmito údaji pracovat (tedy bude rozlišovat klienty za jednotlivá ORP). Pokud má služba část klientů
mimo Brno, je potřeba řešit tyto kapacity s příslušnými ORP, které by je měly zařadit do sítě JMK. Co
se týká brněnských pobytových služeb, mimobrněnské klienty není potřeba řešit přes dotčené ORP.
Přesto pro přehled o tom, kolik mimobrněnských uživatelů brněnské služby využívá, by bylo dobré
tento údaj evidovat.
Během jara bude potřeba vyhodnotit realizaci 3. Komunitního plánu. Realizátoři opatření vyplní
jednoduchý formulář, zda opatření bylo naplněno nebo nikoliv, případně bylo naplněno pouze částečně
(+ odůvodnění či komentář). Na základě těchto informací bude zpracována Informativní zpráva o
plnění 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, která bude
předložena ZMB na vědomí.
Na podzim roku 2016 Referát KPSS plánuje, pokud budou k dispozici finanční prostředky, realizovat
výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb, a to pro účely tvorby 5. Komunitního plánu sociálních
služeb města Brna pro období 2018 – 2020. Od začátku roku 2017 bude pak setkávání pracovních
skupin opět intenzivnější, a to právě kvůli tvorbě 5. KP.
Dne 15. března byl Zastupitelstvem města Brna schválen Strategický plán sociálního začleňování
města Brna 2016 – 2019. V rámci příprav SPSZ bylo definováno sedm tematických kapitol (Podmínky a
prostředí aktivního sociálního začleňování, Zaměstnanost – posilování zaměstnanosti a dispozic
příslušného trhu práce, Bezpečnost a prevence rizikového chování, Zdraví a rodina, Cizinci a uprchlíci –
integrace, Vzdělávání a Bydlení). Od dubna 2016 by měla začít další činnost pracovních skupin KPSVL,
frekvence setkávání bude cca 1x za jeden až dva měsíce. V rámci KPSVL se udála jedna změna, a to
ta, že MPSV ČR se rozhodlo nefinancovat projekty zaměřené na cílovou skupinu cizinci z uzavřené
výzvy KPSVL. Tyto projekty budou s velkou pravděpodobností financovány prostřednictvím dotačního
programu „Integrace cizinců“ MV ČR, popřípadě z OPZ MPSV ČR – konkrétně otevřená Výzva 24 –
sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupy na trh práce pro nejohroženější skupiny.
V prosinci 2015 byla schválena Integrovaná strategie rozvoje v brněnské metropolitní oblasti (ITI).
V ITI mají některé organizace investiční (tzv. „tvrdé“) projekty, na které jsou pak v rámci KPSVL
navázány tzv. „měkké“ projekty (sociální práce, sociální služby…). I tyto záměry byly předmětem
mapování situace v únoru.

Plánovaný harmonogram výzev ITI (jedná se o předpoklad, který se může změnit):
Léto 2016 (cca od června)


Infrastruktura vzdělávání (MŠ) – IROP



Vozidla veřejné hromadné dopravy – IROP



Dopravní telematika – OPD/IROP



Cyklodoprava – IROP

Podzim 2016 (cca od října)


Infrastruktura sociálních služeb – IROP



Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě – OPD



Infrastruktura vzdělávání (ZŠ) – IROP



Sociální bydlení – IROP

Výzva pro KPSVL se předpokládá na začátku roku 2017.
ad 5. Diskuze ohledně současné situace v jednotlivých organizacích
Dotaz: Byl by problém, aby u dofinancování nebyla nová smlouva, ale dodatek k původní smlouvě?
Odpověď: Jelikož se bude jednat o dofinancování formou individuálních dotací, musí organizace
zpracovat žádost, ta je samostatně posouzena a případně schválena (jedná se tedy o nově schválenou
dotaci). Tím pádem je nutné zpracovat samostatnou smlouvu s novým číslem, a tudíž musí být také
vyhotoveno i zvlášť vyúčtování.
Dotaz: V pobytové službě, která sídlí v Brně (služby následné péče) je minimum brněnských klientů.
Je to problém?
Odpověď: Není, pobytové služby v rámci města Brna jsou brány jako brněnské bez ohledu na to,
odkud jsou klienti. Město Brno je v tomto ohledu solidární s menšími obcemi, které si nemohou dovolit
spolufinancovat služby svých občanů, kteří využívají služby jinde (u terénních služeb je situace
odlišná). Brno je spádové město, jak co se týče dojíždění za prací, službami, sportem či kulturou, tak
logicky i v oblasti sociálních služeb (především co se týče služeb prevence). OSP MMB však chce mít
určitý přehled o tom, kolik mimobrněnských občanů brněnské služby využívá.
Dotaz: Ponížení finančních prostředků organizace zaznamenala spíše ze strany exMPSV dotací. Bude i
tento výpadek dofinancován?
Odpověď: Konkrétní systém dofinancování ještě dohodnut není, ale pravděpodobně se bude
dofinancovávat na úvazek nebo lůžkoden. Při dofinancování se budou brát v potaz výpadky u všech
zdrojů služby.
Dotaz: V únoru proběhl sběr záměrů týkající se rozšíření služeb. Obdržel MMB nějaký záměr od
organizace Armáda spásy v ČR?
Odpověď: Záměry na rozšíření služeb přišly, ovšem jestli konkrétně od Armády spásy v ČR, to „z
hlavy“ není možné říct. Ohledně rozšíření služby je důležité být v souladu s „Pravidly pro síťování“, 4.
KP města Brna a aktuálním SPRSS JMK.

Dotaz: Organizace má v plánu navýšit oproti stávající síti o jeden úvazek v rámci služby terénní
programy pro osoby bez přístřeší.
Odpověď: Pro rok 2017 není možné takovýto záměr zařadit do stávající sítě, pouze do dočasné sítě.
Dotaz: Služby, které jsou zařazeny v nadregionální síti – tyto kapacity stojí mimo procesy síťování?
Odpověď: MPSV by mělo vyžadovat po jednotlivých krajích, kde takové služby působí vyjádření
dotčeného KrÚ JMK ohledně potřebnosti. Jinak však tyto služby stojí mimo krajskou síť – tedy služba
nemůže figurovat zároveň krajské a zároveň v ministerské síti. Nicméně jak kraj, tak i obec se může
připojit individuálními dotacemi k ministerskému pověření – takže i pro tyto služby je důležité
spolupracovat na procesu komunitního plánování v daných lokalitách, protože v případě žádosti o
individuální dotaci tento fakt hraje docela zásadní roli (obec ani kraj asi nebude mít vůli podporovat
službu, o které toho moc neví a která nespolupracuje…).
Dotaz: Kde lze v komunitním plánu dohledat úvazky?
Odpověď: Jestliže organizace není uvedena přímo ve 4. KP (rozvoj na rok 2017), vychází ze
schválené základní sítě.
Dotaz: Když organizace nahlašovala přepočtené úvazky do sítě, vycházela ze stavu k 31. prosinci
2014, a to byl jeden zaměstnanec nemocný. To znamená mínus úvazek.
Odpověď: V rámci sítě není řešena nemocnost zaměstnanců, síť není tak flexibilní, aby tyto případy
zohledňovala. Při nahlašování úvazků do sítě na rok 2017 musí organizace uvést buď úvazky, které
jsou schváleny v současné síti pro rok 2016 nebo nižší (nejedná-li se o rozvoj). V srpnu
pravděpodobně proběhne aktualizace sítě.
Dotaz: Co s úvazky, které jsou financovány z RVKPP? Organizace má v plánu přijmout dva terapeuty,
kteří se budou věnovat problematice gamblingu.
Odpověď: Financování z RVKPP je specifická situace, ve které není jasno. Jedná se o veřejný zdroj,
který se započítává do vyrovnávací platby. Ovšem finance z tohoto zdroje jsou většinou nemalého
rozsahu a hrozí tak riziko překročení vyrovnávací platby. Řešením by asi bylo, aby RVKPP sama řešila
veřejnou podporu ze své pozice v rámci svých finančních prostředků, které poskytuje (buď
samostatné pověření nebo případně podpora de minimis, i když zde je otázkou, zda by to bylo
možné).
L. Třeška, DCHB, tři služby pro lidi bez domova, finance jsou na devět měsíců. Co se týká
budoucnosti, tak v azylovém domě na ulici Karlova hrozí, že provoz bude muset být ukončen. Je
v plánu nadstavba budována ulici Bratislavská. Organizace doufá v zařazení služeb do plánovaného IP
JMK. Přes KPSVL organizace plánuje rozšíření terénní služby.
P. Kosorin, Armáda spásy, nemá ke sdělení nic zásadního.
V. Kučera, Armáda spásy, služby obdržely méně finančních prostředků než minulý rok. Výhledově,
v řádu několika let, organizace uvažuje v Brně nad zřízením „Přístav“, což je domov se zvláštním
režimem pro lidi bez domova, starší, zdravotně znevýhodněné či s různými kumulacemi hendikepů.
Takové zařízení (dvě) provozuje Armáda spásy již několik let v Ostravě. Ve Zlíně se situace rýsuje tak,
že objekt pro takovouto službu zajistí město, Armáda spásy bude dodavatelem služby.
B. Minaříková, ÚMČ Brno – střed, s lidmi s těmito vícečetnými diagnózami ÚMČ pracuje, chybí
zařízení, kam by mohli být umístěni. Jedná se i o mladé lidi do třiceti let, bez rodinného zázemí,
pocházející z dětských domovů, mohou mít lehké mentální postižení, v kombinaci např. s poruchou osobnosti.

R. Janík, koordinátor komunitního plánování, problém je s objekty a s pozemky, město nemá
k dispozici vhodné prostory. Požadavky ze strany hasičského záchranného sboru pro objekty
s imobilními osobami jsou velmi těžce splnitelné (nestaví-li se na zelené louce“). Další věcí jsou i
nemalé provozní náklady (zvláštní režim je drahý obecně sám o sobě, v tomto případě se však také
často jedná o klienty, kteří mají minimální nebo v podstatě žádné příjmy).
V. Imrichová, DCHB, CELSUZ poskytuje tři služby, a to odborné sociální poradenství, odborné
sociální poradenství pro cizince a sociální rehabilitaci. Ta se zabývá lidmi dlouhodobě nezaměstnanými
a lidmi s duševním onemocněním. Financování dopadlo relativně dobře. Naději služby vkládají do
KPSVL (co se týče rozvoje služeb). Služby řeší personální problémy, velkou nemocnost.
R. Svítilová, SOS dětské vesničky, dvě registrované sociální služby. Dům na půl cesty (SOS
Kotva), kapacita osmi lůžek je naplněna. Organizace by byla ráda, kdyby byla služba zařazena do IP
JMK. Druhou služnou je SAS pro rodiny s dětmi (SOS Kompas). Financování má organizace zajištěno
z vlastních zdrojů.
R. Kasanová, Lotos – doléčovací centrum, o.p.s., pobytové služby následné péče – organizace
by ráda navýšila počet lůžek z dvaceti na šestadvacet. Ambulantní služby následné péče – organizace
hledá cestu jak rozvinout poradenství pro závislé na alkoholu a jejich blízké. Projekt podán přes
KPSVL. Mělo by být toto zaneseno toto do dalšího Komunitního plánu? Co se týká financování, situace
není kritická, přesto, pokud bude dofinancování, byla by situace samozřejmě lepší.
R. Janík, koordinátor komunitního plánování, uvést problematiku poradenství pro závislé na
alkoholu a jejich blízké do dalšího Komunitního plánu samozřejmě bude možné, jedná se zcela jistě o
cílovou skupinu, na kterou se příslušné sociální služby určitě musejí zaměřovat. Půjde pak o konkrétní
jednání na pracovních skupinách a rovněž také o podmínky, které budou v dané době (nový SPRSS
JMK, novela zákona o soc. službách, finanční možnosti atd.).
L. Nevrkla, Sdružení pěstounských rodin, služba dům na půli cesty - doufá, že bude zařazena do
IP JMK. Služba je poskytována ve vlastním objektu organizace, náklady na provoz jsou vysoké,
budova je navíc památkově chráněná.
T. Dobrovolná, OSP MMB, Referát péče o osoby ohrožené chudobou, pracovnice Referátu
spolupracují s Armádou spásy, s DCHB – CELSUZ.
J. Dolák, Společnost Podané ruce, o.p.s., služby fungují standardně, organizace neplánuje nic
nového. V Centru na Bratislavské probíhá substituční léčba, funguje dobře, byl evidován tisící klient.
Plánů v KPSVL je hodně, uvidí se, co „vyjde“. Služba Centrum poradenských služeb ve vězení a po
výstupu se více zaměřila na získávání zaměstnání pro klienty.
P. Janík, CSS, p.o., financování má organizace trochu jednodušší než kolegové z NNO. Z novinek –
bylo otevřeno prostupné bydlení na Francouzské 42, od dubna 2016 budou všechny byty plně
obsazeny, v současné době se noví obyvatelé do bytů stěhují.
ad 6. Závěr

Na závěr se koordinátor komunitního plánování R. Janík se všemi účastníky rozloučil a
poděkoval za účast a aktivní spolupráci. Připomněl e-maily na pracovníky Oddělení koncepce a
plánování

služeb
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