PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

středa 23. 5. 2012
15:00 – 17:00 (občerstvení zajištěno)
budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3
zasedací místnost 153

PROGRAM:
1. Přivítání, program, prezence, představení
2. Grantový projekt „Podpora Komunitního plánování soc. služeb v Brně“ + 3 nové pracovní
skupiny
3. Personální a organizační změny na OSP MMB
4. Individuální projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách
5. Individuální projekt JMK „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II“
6. Akční plán JMK pro rok 2013
7. Stručné informace ohledně dotačního řízení na soc. služby pro rok 2013 z rozpočtu města Brna
a další související informace
8. Diskuze
9. Termíny setkání příštích pracovních skupin
10. Další

ad 1. Přivítání, program, prezence, představení
Vedoucí pracovní skupiny L. Ptáček přivítal všechny zúčastněné a připomenul jednací řád PS Osoby
ohrožené sociálním vyloučením (viz příloha tohoto zápisu), který byl pracovní skupinou v minulosti
schválen a podle kterého se jednání řídí.
Poté se ujal slova koordinátor Komunitního plánování soc. služeb (dále KPSS) R. Janík. Nastínil
program setkání a zmínil na úvod technické záležitosti. Členové byli požádáni o uvedení čitelných
emailových adres do prezenční listiny a to nejen adresy zúčastněných, ale i případné adresy dalších,
kteří chtějí dostávat informace z OSP ohledně KPSS. Současné seznamy emailových adres jsou již
zastaralé a je třeba je aktualizovat. Dále byl zmíněn problém ohledně hromadně rozesílaných emailů,
na který upozorňovali některé organizace. Bohužel tyto emaily nelze z technických důvodů rozesílat ve
skryté kopii (z důvodu přetížení serveru).
Po těchto úvodních informacích proběhlo představení všech zúčastněných.
ad 2. Grantový projekt „Podpora Komunitního plánování soc. služeb v Brně“ + 3 nové
pracovní skupiny
R. Janík seznámil účastníky setkání s klíčovými aktivitami Grantového projektu „Podpora
komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ (tisková zpráva o jeho zahájení byla
organizacím poslána již dříve). Hlavní cíle toho projektu jsou zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti
sociálních služeb v městě Brně prostřednictvím procesu komunitního plánování. Realizátorem projektu
je Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, který za odborné garance Odboru sociální
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péče Magistrátu města Brna plní pro svého zřizovatele a partnera projektu, Statutární město Brno,
funkci organizátora a koordinátora všech aktivit projektu. Jedná se o dvouletý projekt, který schválilo
MPSV a jehož realizace začala 1. března 2012 a skončí 28. února 2014.
K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:
K.A. 1. Podpora a řízení procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Brně –
aktivita zahrnuje pravidelné setkávání Koordinační skupiny KPPS a setkávání 8 pracovních skupin.
V rámci této aktivity bude rovněž realizována metodická supervize procesu plánování. Nově budou
zřízeny 3 pracovní skupiny: 1) „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“, 2) „Problematika
bydlení s doprovodnou sociální službou“ a 3) „Propojování sociálních a zdravotních služeb“. Jde o tzv.
„úkolové“ pracovní skupiny, které jsou časově omezené – každá se setká čtyřikrát a výstupem každé
z nich bude zpracovaný materiál. Ten by měl definovat hlavní problémové oblasti a navrhnout možné
způsoby řešení. Na první setkání těchto skupin se budou moci dostavit všichni, kdo mají zájem a na
tomto setkání by měli být definovány stěžejní problémové oblasti, které se v rámci dané problematiky
jeví jako klíčové. Na prvním setkání se pak závazně určí členové skupin, kteří se budou aktivně
účastnit jednání a pracovat na materiálu, jenž má být výstupem této aktivity. Počet členů bude
omezený (maximálně do 15 členů tak, aby byla pracovní skupina „akceschopná“). Členové těchto
skupin budou aktivně spolupracovat jak v rámci setkání, tak i mimo ně (připomínkování a
zpracovávání materiálů apod.). Ti, kteří se nemohou nebo nechtějí do pracovních skupin zapojit, ale
mají k tématu co říci, mohou přijít na první skupinu prezentovat svůj názor k problematice. Je také
možné se k tématům vyjádřit mailem – ve stručnosti nastínit problémové oblasti se kterými se daná
organizace či uživatelé potýkají. Pracovní skupina zváží veškeré návrhy a podněty a vybere ty
nejzásadnější k řešení.
Setkání nových pracovních skupin je naplánováno následovně:
Pracovní skupina „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“ – 13. 6. 2012 v 9:00,
Malinovského nám. 3, místnost 153
Pracovní skupina „Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou“ – 12. 6. 2012 v 9:00,
Malinovského nám. 3, místnost 153
Pracovní skupina „Propojování sociálních a zdravotních služeb“ – 11. 6. 2012 v 9:00,
Malinovského nám. 3, místnost 153
K.A. 2. Realizace vzdělávacích seminářů (týká se vzdělávání koordinační skupiny procesu KPSS
v Brně).
K.A. 3. Podklady pro 3. komunitní plán 2013-2015 a akční plány pro roky 2013 a 2014 –
bude vyhodnocen 2. komunitní plán , který je nutný vzhledem k současné situaci aktualizovat – tedy
vytvořit plán třetí. 3. komunitní plán bude vytvořen na období 2013 – 2015 a bude obsahovat pouze
priority a nikoli konkrétní opatření, měl by být stručný a jasný. Prioritní oblasti budou vymezeny
v rámci každé cílové skupiny, včetně priorit systémových (průřezových), konkrétní opatření a aktivity
pak v rámci akčního plánu na každý rok – v návaznosti na současnou realitu a především v návaznosti
na rozpočet města pro daný rok (stejný princip jaký je uplatňován v rámci KPSS na JMK –
Střednědobý plán rozvoje soc. služeb + akční plány pro každý rok).
K.A. 4. Propojení plánování a financování sociálních služeb v Brně – aktivita navazuje na
realizaci IP JMK a IP MPSV (konkrétněji dále v zápise – bod 4). Cílem této aktivity je aktualizovat
pravidla a kritéria při poskytování dotací na sociální služby.
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K.A. 5. 3. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 a akční plány
pro jednotlivé roky – aktivita zahrnuje tvorbu návrhu 3. KPSS, připomínkovací řízení, schválený 3.
KPSS + akční plány.
K.A. 6. Informační aktivity - v rámci informačních aktivit proběhne především konference, na které
bude prezentován 3. komunitní plán pro období 2013-2015 a Akční plán na rok 2013 konkretizující
hlavní záměry rozvoje sociálních služeb v Brně.
Součástí grantového projektu bude rovněž realizována jedna analýzy a čtyři expertní studie:


Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem



Expertní studie „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“



Expertní studie „Problematika bydlení s doprovodnou sociální službou“



Expertní studie „Propojování sociálních a zdravotních služeb“



Expertní studie: „Problematika lidí pečujících o blízkou osobu“

Tři expertní studie zpracují stejnou problematiku, kterou se budou zabývat výše zmíněné tři nové
pracovní skupiny, které tak mohou z těchto studií čerpat potřebné informace pro svou činnost.
ad 3. Personální a organizační změny na OSP MMB
Další bod programu se týkal organizačních a personálních změn na Odboru sociální péče MMB
– Monika Škorpíková (dříve Galko) odešla na mateřskou dovolenou a koordinaci procesu KPSS převzal
Radim Janík. Na pozici asistenta koordinátora nově nastoupila Petra Přibylová, která tak byla na
setkání členům pracovní skupiny představena.
Kvůli probíhající sociální reformě a změně ve vyplácení sociálních dávek, z nichž některé přešly z gesce
sociálních odborů městských částí pod Úřad práce, se ÚP (dočasně sídlící na Kolišti 19) přestěhoval na
Šumavskou 33a. Oddělení spolupráce a rozvoje (nyní nově Oddělení koncepce a plánování služeb) se
díky uvolněným prostorům přestěhovalo z Malinovského nám. na Koliště. Ovšem volba prostor na
Šumavské se ukázala jako naprosto nevhodná a ÚP se proto bude stěhovat nazpět na Koliště (OSP má
ze zákona povinnost poskytnout ÚP po dobu dvou let prostory do té doby, než se naleznou vhodné
jiné). Výsledkem těchto přesunu je tedy i to, že se Oddělení spolupráce a rozvoje (nyní nově Oddělení
koncepce a plánování služeb) stěhuje zpět na Malinovského nám. 3. (přestěhování by mělo
proběhnout do konce května). R. Janík z těchto důvodů požádal přítomné o trpělivost, protože
v souvislosti s tímto dvojím stěhováním dochází k tomu, že pracovníci nejsou vždy k zastižení, jsou
nějakou dobu bez telefonu a PC (tedy nemohou odpovídat na emaily.). Rovněž také dochází ke
zpoždění (zápisy z pracovních skupin apod.).
Kontakty platné od 28. 5. 2012:
Koordinátor KPSS Mgr. Radim Janík, janik.radim@brno.cz, Malinovského nám 3, I. patro, dveře č.
124, tel: 542 173 125.
Asistentka koordinátora Ing. Petra Přibylová, pribylova.petra@brno.cz, Malinovského nám. 3, I.
patro, dveře č. 124, tel: 542 173 133.
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Co se týče organizačních změn - Odbor soc. péče má v současné době tato oddělení: Oddělení
ekonomiky a péče o seniory a osoby se zdravotním postižením s referáty: Referát péče o seniory a
Referát péče o osoby se zdravotním postižením, dále Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené
chudobou s referáty: Referát náhradní rodinné péče, Referát péče o rodinu a Referát péče o osoby
ohrožené chudobou, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Oddělení sociální prevence a pomoci,
které dočasně sídlí na adrese Jezuitská 1 (původně Křenová 20), Oddělení sociální prevence pro
mladistvé a mladé dospělé a Oddělení Koordinační centrum prevence. Jak již bylo uvedeno výše,
Oddělení spolupráce a rozvoje je nyní Oddělení koncepce a plánování služeb a spadá pod něj: Referát
komunitního plánování sociálních služeb a nově vzniklý Referát sociálního poradenství (Socio-info
centrum), který byl rozšířen ze dvou pracovnic na pět. Díky personálnímu posílení Socio-info
centra bude možné také posílit kontrolní činnost v organizacích, kterým město poskytuje
dotace na sociální služby. Zmíněné kontroly budou zaměřeny především na vykazování činnosti
organizací a jejich dokumentaci (zaznamenávání intervencí, kontaktů, asistenčních hodin atd.).
Kontroly budou dopředu ohlášeny a jejich harmonogram bude nastaven tak, že přednostně budou
kontrolovány terénní služby, dále ambulantní a nakonec služby pobytové.
ad 4. Individuální projekt MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“
R. Janík seznámil přítomné s hlavními klíčovými aktivitami Individuálního projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV). Individuální projekt MPSV nese název „Podpora procesů
v sociálních službách“. Výstupy tohoto projektu se zásadně v budoucnu dotknou systému dotací a
sociálních služeb celkově. Jedna z aktivit má za cíl zajistit „právně bezvadné prostředí pro způsob
distribuce finančních prostředků poskytovatelů služeb z veřejných rozpočtů“. Aktivita reaguje na
skutečnost, že Evropská unie má celkově výhrady k dotačnímu systému v ČR, kdy dochází ke kolizi
práva EU a práva českého. Podle EU je dotační řízení v ČR ve stávající podobě nedovolenou
veřejnou podporou a je diskriminační. O dotace by měli soutěžit všechny subjekty – nikdo by
neměl být diskriminován. V praxi to tedy nejspíše přinese zásadní změnu v tom, že se „trh sociálních
služeb“ v podstatě otevře všem subjektům, tedy i těm soukromým. Rovněž se jeví problematickou
právní subjektivita většiny současných poskytovatelů soc. služeb – a tou je forma občanského
sdružení. Je možné, že se občanská sdružení budou v budoucnu muset přetransformovat na obecně
prospěšné společnosti (které svým posláním spíše naplňují charakter poskytovatele soc. služby než
občanská sdružení).
Výstupem realizační fáze projektu bude: analýza oblastí potřeb cílové skupiny, zmapování charakteru
intervencí, rozbor kapacity sociálních služeb, analýza nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb,
analýza zdrojů, komparativní analýzy potřeb, kapacit, nákladů a zdrojů a tvorba analýzy již existujících
systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb. Měly by vzniknout tzv. „karty sociálních služeb“,
které budou obsahovat soubor informací od poskytovatelů sociálních služeb. Tato karta popíše
jednotlivé charakteristiky a činnosti, které služba zabezpečuje s ohledem na potřeby uživatelů služby,
personální zabezpečení, prostředí, ve kterém je služba poskytována, nákladovost a efektivita služby,
„cenu“ na jednotku výkonu atd. Samostatně bude zpracována i karta neformální péče (tj. péče
poskytovaná osobě - příjemci příspěvku na péči především rodinnými příslušníky).
Dalším z výstupů realizační fáze také bude zajištění jednotného a koordinovaného procesu při
nastavení systému financování sociálních služeb, analýza neformální péče v ČR a využívání příspěvku
na péči a systém monitorování a kontroly systému financování sociálních služeb.
Rovněž bude vytvořena metodika pro tzv. „síťování“ sociálních služeb.
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Projekt je obsáhlý a zahrnuje celkem 12 aktivit. Více informací je k dispozici na webových stránkách
MPSV zde.
Co se týče některých aktuálních výstupů tohoto projektu, informace tvoří přílohu tohoto
zápisu. Jde o Newsletter k projektu – duben 2012, Souhrnný „Katalog sociálních jevů II“, Souhrnný
„Katalog potřeba kompetencí“ (po doplnění připomínek). Tyto informace jsou určeny pouze členům
pracovních skupin, v tuto chvíli ještě nejde o materiály určené široké veřejnosti.
ad 5. Individuální projekt JMK „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v JMK II“
R. Janík dále přítomné informoval ohledně aktivit Individuálního projektu JMK „Podpora
plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II“. V rámci klíčové aktivity
„Realizace vzdělávacích seminářů“ budou probíhat v květnu semináře ke standardům kvality,
které povedou přímo inspektorky kvality (pod jejich vedením tyto semináře již probíhali dříve na OSP
MMB). Průběžně také probíhá realizace třídenních seminářů „KPSS v kostce“ – jde o základní
proškolení co se týče procesu a metody KPSS, které je určeno pro ty, kteří do procesu komunitního
plánování nově vstupují (jak pro poskytovatele, zadavatele, tak i pro uživatele). Seminář je (a bude)
postupně nabízen zájemcům z jednotlivých (bývalých) okresů, zájemcům z Brna by měl být seminář
nabídnut na podzim tohoto roku.
V rámci klíčové aktivity „Analýza sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na
území Jihomoravského kraje“ nyní proběhla veřejná zakázka na realizátora analýzy. Byly striktně
nastaveny podmínky výzkumu, především co se týče složení realizačního týmu (ten budou tvořit pouze
odborníci ze sociální oblasti). Výzkum poskytovatelů začne začátkem června tohoto roku, sběr
dat bude probíhat osobně (tazatelé budou do organizací chodit osobně, předem ohlášeni, dotazování
nebude probíhat telefonicky ani elektronicky). Na přelomu září a října 2012 bude realizátorem podána
dílčí výzkumná zpráva. Od listopadu 2012 do června 2013 bude probíhat kvalitativní výzkum,
kdy budou realizovány kulaté stoly a workshopy. V září 2013 by měla být dokončena metodika
pro síťování služeb a následně proběhne závěrečná konference k projektu, kde budou
prezentovány jeho výstupy.
Více informací o projektu je k dispozici zde.
ad 6. Akční plán JMK pro rok 2013
R. Janík dále seznámil účastníky s informacemi, které se týkají Akčního plánu Jihomoravského
kraje pro rok 2013. Tento akční plán mimo jiné slouží jako podklad pro dotační řízení MPSV a
JMK. Obecně je ze strany MPSV tendence podporovat spíše rozvoj (případně vznik) terénních a
ambulantních služeb, naopak podpora vzniku nových pobytových služeb (s výjimkou chráněného
bydlení) je ze strany ministerstva vyloučena (viz Principy dotačního řízení pro rok 2012 a 2013 –
odkazy zde a zde). Jihomoravský kraj vytvořil pro potřeby akčního plánu dva formuláře, které byly
rozeslány poskytovatelům spolu s tímto zápisem. Jde o tyto formuláře:
1) Projektový záměr pro zařazení do Akčního plánu soc. služeb v JMK pro rok 2013
2) Podklady pro doložení potřebnosti sociálních služeb pro specifické cílové skupiny v těchto podkladech budou zpracovány pouze takové záměry, které reagují na specifický
jev/potřebu specifické cílové skupiny, kdy tyto potřeby nejsou uspokojovány žádnou soc.
službou a vyžadují spíše nadregionální řešení (ať už z důvodu její nedostupnosti na daném území,
absence konkrétního poskytovatele nebo z důvodu toho, že město/obec není schopno samo službu
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zřídit a provozovat z důvodu specifičnosti cílové skupiny/ menšího počtu uživatelů) – např. služby pro
osoby s duševním onemocněním, pro nízkopříjmové seniory/osoby závislé na alkoholu...atd.
První formulář („Projektový záměr…“) je určen pro popis záměru rozšíření či transformace
stávající služby nebo vzniku služby nové. Je potřeba popsat konkrétní záměr a především dobře
zdůvodnit potřebnost rozšíření/vzniku soc. služby. Je tedy důležité předložit reálná, jasná čísla
a údaje. Poskytovatel musí v záměru přesně popsat, o kolik chce navýšit kapacitu dané služby a kolik
toto navýšení bude stát oproti minulému roku. Stejně tak u vzniku služby nové je třeba popsat, jak
bude služba vypadat v cílovém stavu (personální obsazení, kapacita…) a jak bude vypadat v roce 2013
(např. polovina personální kapacity plánovaného cílového stavu apod.). V případě vzniku nové sociální
služby je však nutná finanční spoluúčast města/obce (u pobytových služeb + odborného soc.
poradenství s výjimkou chráněné bydlení v minimální výši 20%, u ambulantních služeb 15% a u
terénních služeb + chráněného bydlení 10%). V příštím roce 2013 nebude celková částka určená na
sociální služby v Brně navýšena, takže nebude možné tyto případné záměry nových služeb
spolufinancovat. Přesto je vhodné tyto záměry reagující na specifické potřeby pro specifické cílové
skupiny popsat tak, aby se tyto informace z města dostaly na krajskou úroveň (i přesto, že je nebude
možné v roce 2013 realizovat). K tomuto účelu bude sloužit druhý, výše zmíněný formulář („Podklady
pro doložení potřebnosti…“). Tyto informace by měly být zpracovány pro případ, že se v budoucnu
podaří nalézt prostředky na jejich realizaci a také proto, aby se o nich KÚ JMK dozvěděl. Jihomoravský
kraj by tak měl získat informace o neuspokojovaných specifických potřebách v rámci celého kraje (ať
už dojde v příštím roce ke vzniku některých nových služeb či nikoliv). Toto je nové oproti minulému
roku, kdy na krajskou úroveň byly předány informace pouze o záměrech, které měly být (nebo byly)
v roce 2012 realizovány, ovšem informace o potřebách, které nejsou dosud nijak (nebo nedostatečně)
řešeny, se na krajskou úroveň nedostaly. Jsou-li tedy mezi poskytovateli soc. služeb v Brně
identifikovány takovéto specifické potřeby, které se dosud nedaří řešit žádnou soc. službou, je vhodné
takový konkrétní jev popsat (i s tím, že město Brno není schopno v roce 2013 nové služby
spolufinancovat). Stejně tak je možnost popsat potřeby nadregionálního charakteru (tedy specifická
služba pro specifickou cílovou skupinu, kdy žijí jednotliví uživatelé v různých částech JMK a služba je
tak pro některé nedostupná).
Konkrétní záměry je nutné předem konzultovat s Referátem Komunitního plánování soc. služeb OSP
MMB. Na JMK budou předány pouze relevantní záměry – tedy takové, u kterých město potvrdí jejich
potřebnost a soulad s prioritami města. Ohledně konkrétních záměrů je tedy třeba napřed kontaktovat
koordinátora KPSS v příslušném městě/obci. V případě města Brna je tedy nutné se obracet na
koordinátora KPSS Radima Janíka. Zpracované formuláře budou pak posílány na OSP MMB, konkrétně
na email janik.radim@brno.cz. Odbor posoudí především jejich potřebnost a také to, zda je záměr
v souladu s prioritami vycházejícími z aktuálního KPSS. Relevantní záměry pak budou předány KÚ JMK.
Jelikož JMK požaduje podklady do 29. 6. 2012, je nutné formuláře na OSP poslat nejpozději do 18. 6.
2012 (tak aby byl dostatek času záměry posoudit a případně ještě zkonzultovat či upravit).
ad 7. Stručné informace ohledně dotačního řízení na soc. služby pro rok 2013 z rozpočtu
města Brna a další související informace

Výzva k předkládání dotací bude vyhlášena jako každoročně v polovině června, projekty bude
možné odevzdat do 31. 7. 2012. Projekty se budou předkládat opět v listinné i elektronické
podobě (přes Portál soc. péče). Projektová fiche bude mírně upravena (co se týče kolonky týkající se
kapacit), žádné zásadní změny by neměly nastat. Tak jako v minulém roce zůstává celková
částka určená na sociální služby stejná, na základě posouzení jednotlivých projektů a srovnávání
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nákladovosti služeb, může dojít k mírným přesunům v rámci jednotlivých služeb nebo organizací. Více
informací ohledně dotačního řízení města Brna na soc. služby pro rok 2013 budou poskytnuty na
každoročním setkání s poskytovateli služeb, které tentokrát proběhne v Café Práh (v přilehlém
sále) na Vaňkovce, dne 7. 6. 2012 v 9:00.
Co se týče financování služeb z dalších zdrojů, Jihomoravský kraj obdržel z MPSV o 21 milionů
méně než v loňském roce. MPSV po prvním kole rozdělení dotací (které byly v některých případech
citelně kráceny) obdrželo od poskytovatelů seznam existenčně ohrožených služeb (v rámci celé
ČR cca 200 služeb). Následně na to MPSV poskytlo dalších 140 milionů, které byly použity na
dofinancování některých z nich (ne všech a ne v plné míře). K tomu ministerstvo dodalo, že letos již
nebude (tak jako každý rok bývá) druhé kolo dotačního řízení. Tabulka s přehledem
dofinancovaných služeb je na stránkách MPSV zde.
Na závěr byly zmíněny trendy a změny, které lze v budoucnu očekávat:
1) V roce 2013 s největší pravděpodobností dojde k zásadním změnám v legislativě
(zákon o soc. službách + příslušná vyhláška), které se dotknou jak dotačního řízení, tak i
poskytování služeb jako takových. Mělo by postupně dojít ke zrušení diskriminačních prvků
a tím tedy k otevření „trhu soc. služeb“ všem subjektům, tedy i těm soukromým (dá se tedy
do budoucna očekávat i určitá privatizace soc. služeb). Lze předpokládat, že postupně dojde k
nastavení klasické, otevřené, veřejné soutěže.
2) Od roku 2014 by mělo přejít financování soc. služeb z ministerstva do kompetence
jednotlivých krajů.
3) 31. 12. 2014 skončí Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální
prevence v Jihomoravském kraji“ – služby financované z tohoto projektu přejdou zpět do
dotačního řízení města Brna (což bude znamenat zvýšení požadavků o dotace ze strany
poskytovatelů).
4) Co se týče evropských fondů - lze předpokládat, že v dalších programovacích
obdobích (to stávající končí v roce 2013) bude celkový objem poskytovaných financí
kontinuálně klesat.
ad 8. Diskuze
Slova se následně ujal vedoucí pracovní skupiny pan Ptáček, který zahájil diskuzi a dal prostor
účastníkům jednání.
Protidrogovou koordinátorku paní Štandlovou zajímalo, jakým způsobem se bude financovat
problém 15-18letých dívek provozujících prostituci v sociálně vyloučené lokalitě (tento specifický
problém byl diskutován již v jiných pracovních skupinách).
R. Janík odpověděl, že o konkrétní podobě zatím nemá informace. Organizace se musí dohodnout na
postupu samy, zpracování projektu by mohlo proběhnout v rámci zmíněného formuláře pro JMK. Do
budoucna by se problém měl zapracovat i do 3. komunitního plánu (pokud se na tom členové pracovní
skupiny shodnou). Zatím je projekt v začátcích (tedy v podobě záměru), především by mělo jít o
navýšení terénních pracovníků v lokalitě, ale také o sdílení zkušeností mezi jednotlivými organizacemi,
které v dané lokalitě pracují a mají v této oblasti zkušenosti.
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Pan Dolák ze Sdružení podané ruce představil připravovaný projekt „Návrh intervence ve
vyloučených lokalitách“. Seznámil přítomné se současnou situací v oblasti drogově závislých Romů
ve vyloučených lokalitách. Cílem projektu je navázat klienty prostřednictvím substitučního programu,
snížit zneužívání návykových látek a s ním spojenou kriminalitu (milionové škody na majetku),
omezení přenosu hepatitidy C a podchycení místních dětí a mládeže prostřednictvím preventivních
programů. Organizace má v plánu zřídit terapeutické centrum přímo ve vyloučené lokalitě s podporou
města Brna, i ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, které by se mohly podílet na práci
v sociální oblasti. Podle pana Doláka se objevila informace, že s heroinem začínají už i 50letí otcové od
rodin, což je dost negativní signál.
Koordinátor KPSS uvedl, že bude dobré se k problematice vrátit na podzim při zpracovávání 3.
KPSS. Pokud by se našla možnost jak projekt realizovat (např. i ve spolupráci s dalšími NNO) určitě by
bylo vhodné záměr do plánu zapracovat. Poté se zeptal přítomných poskytovatelů, zda se některá z
jimi poskytovaných služeb neocitá v problémech či dokonce v ohrožení.
Pan Šimon z Diecézní charity upozornil na kritickou finanční situaci noclehárny na ulici Karlova,
vzhledem k nulové dotaci od města v loňském roce, i přes zařazení služby do komunitního plánu.
Služba funguje v úsporném režimu, díky dotaci 250 tisíc korun z jiných zdrojů. V plánu je stěhování na
ulici Bratislavskou.
Pan Janík odpověděl, že nebylo možné zrealizovat všechna opatření uvedená v komunitním plánu a
v takovém rozsahu, v jakém byly nastaveny. Už jen součet všech finančních požadavků v rámci 2.
KPSS dalece přesahoval možnosti rozpočtu města. Jak již bylo řečeno, vycházelo se tehdy
s předpokladu navyšování financí na soc. služby, ovšem následně nastal přesný opak (což nikdo
nemohl předpokládat). Proto se právě nyní přechází na model komunitního plánu a k němu akčních
plánů na daný rok (které by měly vycházet z reálné situace a možností rozpočtu města). Velká část
sociálních služeb je bohužel dlouhodobě podfinancovaná, ale na druhou stranu je dobré říci, že město
Brno přispívá na sociální služby poměrně značnou částkou v porovnání s ostatními městy. Ovšem
město samo není schopno veškeré potřeby sanovat. Je třeba si uvědomit, že cca polovina sociálních
služeb poskytovaných v JMK je na území města Brna.
Paní Vařeková z Centra sociálních služeb uvedla, že z důvodu havárie byl azylový dům
přestěhován z ulice Křenové na Cejl. Byla zvýšena kapacita z 18 na 36 osob a v současné době vzniká
budova na Masné, kde by měly služby noclehárny a krizové pomoci fungovat od podzimu, noclehárna
bude nahrazovat noclehárnu na Vídeňské.
Vedoucí pracovní skupiny pan Ptáček uvedl, že středisko na Masné by mělo fungovat nepřetržitě,
člověk v nouzi bude moci služeb využít kdykoli. Dále se pan Ptáček vyjádřil ke „kurátorské dávce“ mimořádné okamžité pomoci. Vyplácení této dávky přešlo pod Úřad práce, který o vyplacení rozhoduje
ve spolupráci s kurátory. Což je trochu problematické v tom smyslu, pokud klient dávku potřebuje
okamžitě (což potřebuje – proto jde o okamžitou pomoc), než k výplatě dávky dojde, je již často
pozdě. Někdy takto vyplacená dávka pomůže, jsou však situace, kdy je nutné problém řešit ihned a
není v podstatě jak. Kurátoři také poskytují sociální poradenství, do právní poradny za loňský rok
přišlo 3 500 klientů, mezi nimi přibývají např. lidé, kteří jsou seniory a zároveň bezdomovci a dále také
senioři, kteří nemají nárok na výplatu důchodu.
ad 9. Termíny setkání příštích pracovních skupin
R. Janík na závěr seznámil přítomné s termíny setkání dalších pracovních skupin OOSV, které
proběhnou na podzim roku 2012:
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26. září 2012
22. října 2012
21. listopadu 2012
17. prosince 2012 (pokud to bude ještě nutné)

Na pracovní skupině došlo ke shodě na začátcích setkání – a to ve 14:00 (pokud to bude technicky
možné). Členové pracovních skupin budou vždy zavčas obesláni s pozvánkou.
ad 10. Další
Členové pracovních skupin byly také informováni, že na JMK stále disponují zásobou adresářů
poskytovatelů soc. služeb v JMK (tedy včetně poskytovatelů z Brna), takže pokud má někdo
zájem, ať kontaktuje paní M. Blešovou, krajskou koordinátorku KPSS – BLESOVA.MARTINA@krjihomoravsky.cz, tel.: 541 652 164. Je možné dostat i více kusů.
Na závěr R. Janík poděkoval přítomným za účast a předal slovo vedoucímu pracovní skupiny L.
Ptáčkovi, který rovněž poděkoval za účast a s přítomnými se rozloučil.

Zapsali: R. Janík, P. Přibylová
dne 1. 6. 2012

Přílohy zápisu:
1. Jednací řád PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
2. Newsletter k projektu MPSV – duben 2012, Souhrnný „Katalog sociálních jevů II“, Souhrnný
„Katalog potřeb a kompetencí“ (po doplnění připomínek).
3. Dva formuláře sloužící pro zpracování podkladů pro Akční plán JMK na rok 2013
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