Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu:

2

Datum: 27. listopadu 2008

Místo setkání:

MMB Zasedací místnost, Křenová 20

Program:
1. přivítání, představení programu, prezence
2. analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS
3. termín příštího setkání
ad. 1

přivítání, představení programu, prezence

Vedoucí spolu s koordinátorem přivítali všechny přítomné na 2. setkání PS.
představen program dnešního zasedání a proběhla prezence účastníků.
ad. 2

V krátkosti byl

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

Hlavní bodem programu byla debata o službách poskytovaných jednotlivými organizacemi s cílem co
nejlépe zmapovat a popsat soc.služby.
Komunitní plán pro období 2010 – 2013 se bude v jednotlivých opatřeních zaměřovat na sociální
služby, tak je definuje zákon 108/2006 Sb., a to především v souvislosti s jejich realizací a zajištěním
financování na úrovni města, které se řídí „Pravidly poskytování dotací z rozpočtu města Brna
nestátním neziskovým organizacím na sociální služby“.
To však neznamená, že potřeby týkající se např. obecně podpory rodiny, prolínajících se služeb či
bezbariérovosti apod. nás při plánování nezajímají. Definování těchto potřeb nám umožňuje
upozorňovat na problémy v sociální oblasti, nové podněty a informace pro práci v sociální oblasti,
stejně tak jsou oporou při čerpání finančních prostředků z evropských fondů apod.
Účastníci byli vyzváni, aby krátce pohovořili o jednotlivých typech služeb, které jejich organizace
poskytuje, aby ujasnili, které cílové skupiny se služba týká, jaká je kapacita jejich služeb a jaké jsou
jejich vize do budoucna.
§ 37

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

DNO o.s.
Rozkoš bez rizika

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno

Sociální poradna
Sociální poradna
A- poradna
Poradna pro zaměstnanost
Pasáž
Speciální prevence
Celsuz - charitní poradenství

počet organizací: 5

počet zařízení: 7

A kluby ČR, o.p.s.
Sdružení podané ruce, o.s.

DNO o.s.
Sociální poradna umístěna na Mendlově náměstí, pracovní doba je stejná jako úřední hodiny na MMB.
Cílovou skupinou jsou lidé ohrožení sociálním vyloučením, trvalý pracovník zde nefunguje, střídají se
4 dobrovolníci. V budoucnu se stane integrální součástí ostatních aktivit v rámci občanského sdružení
DNO, pokud ne, poradna přejde pod Eko-sociální podnik. Organizace spolupracuje s magistrátem,
s oddělením soc. rehabilitace, Společenstvím Romů na Moravě a částečně i s advokátní kanceláří
umístěnou ve stejné budově jako poradna.

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Rozkoš bez rizika
Sociální poradna určená pro ženy provozující prostituci, umístěna na ulici Vlhká, pracovní doba:
středa: 17:00 – 20:00 hodin, Pracují zde: na plný úvazek jedna osoba jako sociální a terénní sociální
pracovnice a na plný úvazek jedna osoba jako edukační pracovnice a zdravotní setra. A další tři lidé na
DPP (doktoři, terénní pracovnice). Součástí poradny je i ordinace pro odběr testů. Poradna není
maximálně vytížena (je možnost uspokojit i více zájemců), zájem přetrvává především u terénních
služeb (charakter cílové skupiny vyžaduje spíše chodit za klientem).
A kluby ČR, o.p.s.
A-poradna: určena pro závislé na alkoholu, lécích a gameblerství, včetně jednorázové krizové terapie.
Terapie je poskytována i příbuzným osobám závislého. Součástí je i linka důvěry a internetová
poradna. Roční klientela cca 400 osob, denně v průměru 5 osob. O provoz se starají 3 osoby na plný
úvazek. Služba není vždy zcela vytížena (poptávka se průběžně mění). Do budoucna se plánuje
rozšíření o skupinové aktivity a externí spolupráci např. s psychology. Spolupráce s Odborem sociální
péče, zdravotnickými a psychiatrickými zařízeními, manželskými poradnami, apod.
Poradna pro zaměstnanost: určeno pro sociálně znevýhodněné hledající zaměstnání, především tedy
dlouhodobě nezaměstnaní, kapacita – cca 200 ročně, denní kapacita asi 3 klienti, nabídka v určitých
obdobích převyšuje poptávku, v zařízení se střídá celkem 5 pracovníků, pracovní doba denně od 8 –
16:00, ve středu až do 18:00, ve čtvrtek pak do 17:00. Do poradny není nutné se objednávat, ale lze se
i předem objednat na termín mimo pracovní dobu. Spolupráce navázána s Odborem sociální péče,
Úřady práce, agenturami podporovaného zaměstnávání, organizace Celzus, Lotos apod.
Sdružení podané ruce, o.s.
Pasáž: cílovou skupinou jsou bývalí uživatelé drog nebo problémoví uživatelé drog. Službu v první
polovině roku 2008 využilo 77 klientů v rámci soc. poradenství , proběhlo 293 konzultací. Náplní
činnosti je reintegrace, změna životního stylu spojeného s drogami směrem k životnímu stylu
spojeném s prací. Řeší se především zaměstnání klientů, ale i bydlení, dluhy, komunikace s úřady.
Příležitostně jsou organizovány skupinové aktivity. Denní vytíženost se liší, poptávka je však
uspokojená. Spolupráce navázána i s dalšími organizacemi, zaměřujících se na hledání bydlení a
práce. Službu zajišťují dva pracovníci na plný úvazek, odborné vedení 0,05, podíl
ekonomickosprávního oddělení je 0,4 úvazku. V příštím roce je v plánu rozšířit službu o úvazek 1,0
(socioterapeut) + dohody mimo pracovní poměr (podpůrné, specifické činnosti v rámci projektu).
Pracovní doba poradny je denně 9 -16:00 na ulici Francouzská, pracovníci ještě 2x týdně navštěvují Kcentrum a jednou týdně Elysium. Spolupráce probíhá se všemi centry v rámci sdružení, soc. odbory,
probační a mediační službou (koordinace výkonu obecně prospěšných prací v rámci SPR), vězeňskou
službou, s ostatními neziskovými organizacemi (referování klientů, společné workshopy, vydání
informační brožury).
Speciální prevence: nebyly dosud dodány informace
Diecézní charita Brno
Celsuz - charitní poradenství:
Služba je pro všechny cílové skupiny bez rozdílu věku. Pracovní doba je pondělí až pátek 8-16 hod.
V poradně fungují 3 pracovnice v rámci 1,4 úvazku. Organizace poskytuje poradenství sociální, právní
a také je možné využít služeb psychologa. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Organizace
spolupracuje s řadou organizací ( Domov sv. Markéty, Denní centrum pro lidi bez domova, Na
počátku, Drom, Liga za práva vozíčkářů, A-kluby, IQ Roma servis) a také se sociálními kurátory, UP
a pracovníky sociálních odborů jednotlivých městských částí. Co se týká kapacity, tak organizace
ještě zvládá uspokojit poptávku. Často bývá vytížené právní a psychologické poradenství.

§ 57

AZYLOVÉ DOMY

Armáda Spásy v ČR
Centrum sociálních služeb, p.o.

Azylový dům na Staňkové
Azylový dům J. Korbela na Mlýnské
Dům sociální prevence-Azylový dům Podnásepní

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Statutární město Brno

Azylový dům Křenova
Azylový dům pro muže Karlova
Azylový dům pro mládež Celní

počet organizací: 4

počet zařízení: 6

Armáda Spásy v České republice
Azylový dům na Staňkově: toto zařízení patří do pracovní skupiny Děti, mládež a rodiny. AD se
skládá z 12 bytových jednotek, přijímají i celé rodiny. V současnosti došlo ke změně mohou přibírat
jen pro rodiny s dětmi a proto musí jednotlivce vystěhovat, hledají pro ně tedy náhradní řešení. Rodiny
zde mohou zůstat maximálně tři roky, při výběru zvažují nouzovost případu a také jejich aktivní
přístup (např. pokud pracují mají větší šanci na umístění).
Azylový dům J. Korbela na Mlýnské: cílová skupina dospělé osoby bez přístřeší, kapacita 90 osob
(ženy 20, muži 60 + garsonky-samostatné bydlení). Klienti musí mít pravidelný příjem, smlouva se
podepisuje na 1 rok, při spolupráci je možné prodloužení. Průměrná délka pobytu je 6 měsíců. Cena
služby 115 a více/den, podle příjmu klientů. Nepřetržitý provoz, sociální pracovník je v domě každý
den a to od 7 do 17:00. Spolupráce probíhá s městskými úřady, kurátory, charitou, odbory soc. péče –
přeposílání klientů dle specifických problémů.
Centrum sociálních služeb, p.o.
Oba azylové domy mají přiřazenou noclehárnu, letní provoz vždy pouze jeden z domů, druhý v té
době v opravě. Chybí lůžka pro ženy, kterých stále přibývá. Službu zajišťují dva pracovníci na celý
úvazek. Poplatek v azylovém době je 50 Kč/noc (rozhoduje kurátor). Na zimu se vždy otevírá ještě
Krizové noční centrum pro 20 osob, které funguje bez poplatku.
Dům sociální prevence - Azylový dům Podnásepní: Azylový dům pro muže, ženy a rodiny s dětmi,
poskytuje pohodlné přechodné bydlení na dobu překlenutí nejvyšší nouze (poskytování ubytování,
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí podmínek pro přípravu a ohřev jídla, možnost
praní prádla, základní poradenství uživatelům sociální služby). Pomáhá lidem odrazit se a vrátit do
běžného života. Služba sociální prevence je poskytovatel sociálních služeb, jejichž cílem je poskytnout
přístřeší osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené především se ztrátou bydlení.
Týká se cílové skupiny osob, které se dostaly do nepříznivé sociální situace z důvodů ztráty
zaměstnání, krize v rodině, konfliktu se zákonem, oběti trestné činnosti, předchozí závislostí na
návykových látkách, neschopností samostatně řešit osobní problémy apod.
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a
chránit uživatele i společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Kapacita: byty - 6 bytových jednotek – 20 lůžek
ubytovny - 10ložnic pro muže – dvoulůžkové pokoje s kapacitou 20 lůžek se společnými
kuchyňkami. 1 ložnice pro ženy s kapacitou 3 lůžka. Služba funguje nepřetržitě.
Azylový dům Křenova: kapacita 22 lůžek (12 mužů, 6 žen, 4 pro nemocné).
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Azylový dům pro muže Karlova: Kapacita 14 osob. Poplatek je fixně stanoven na 100 Kč/noc beze
stravy, zájemce musí mít zdravotní potvrzení a doklad o trvalém příjmu. Poptávka převyšuje nabídku,
spádovost - celá ČR. V domě se střídají dva asistenti a jeden sociální pracovník. Spolupráce funguje
zejména s kurátory a sociálními odbory.
Statutární město Brno
Azylový dům pro mládež Celní: cílovou skupinou je mládež, jedná se o specifickou službu, která je
vázána na sociální terapii a rehabilitaci. Kapacita je 20 lůžek.
.
§ 58 DOMY NA PŮLI CESTY

Statutární město Brno
Sdružení pěstounských rodin, o.s.

Dům na půli cesty Celní
Dům na půli cesty Kabátníkova
Dům na půli cesty Velký dvůr u Pohořelic

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
počet organizací: 2

počet zařízení: 3

Statutární město Brno
Dům na půli cesty Celní, Kabátníkova: zástupce zařízení nebyl přítomen
Sdružení pěstounských rodin, o.s.
Dům na půli cesty Velký Dvůr u Pohořelic: pro lidi do 26 let bez rozdílu pohlaví, přicházející
z výkonu ochranné či ústavní výchovy. Kapacita je 15 osob. Služba funguje pomocí chráněných bytů,
poptávka je v rovnováze s nabídkou. O chod se starají tři odborníci (celkový úvazek 2,5). Spádovou
oblastí je Brno, JMK a kraj Vysočina. Klienti platí 2.100 Kč/měsíc, nejčastěji zůstávají v rozmezí roku
až dvou let.
§ 59 KONTAKTNÍ CENTRA
A kluby ČR, o.p.s.
Sdružení podané ruce, o.s.
počet organizací: 2

A poradnaKřenova
Kontaktní centrum Drug azyl Vídeňská
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium
počet zařízení: 3

Sdružení podané ruce, o.s.

Klub Skleník

A kluby ČR, o.p.s.
A poradna: určeno pro klienty ohrožené závislostí, klienti z celé ČR, jednorázové kontakty s možnou
návazností, zprostředkování léčby a kontaktů, harm reduction (snižování rizik), služba není plně
vytížena, ovšem v poptávce se projevují výkyvy. Služba funguje zdarma. Spolupráce probíhá se
zdravotními organizacemi, sociálně-právními poradnami apod.
Sdružení podané ruce, o.s.
Kontaktní centrum Drug azyl: klienty jsou* *problémoví uživatelé nelegálních drog. Služba funguje
denně od 12:00 do 18:00, pátek pouze do 15 hodin a je zdarma. Poptávka převyšuje nabídku, v centru
vypomáhají i dobrovolnice. Centrum nabízí výměnný program, hygienické služby, soc. poradenství.
Na testování odkazují do nemocnice, spolupráce je vázána v rámci SPR, také s psychiatrickou
léčebnou, terapeutickými komunitami, sociálními odbory.
Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium: nebyly dosud dodány informace
Nízkoprahový klub Skleník: (neregistrovaná služba) - nízkoprahový klub pro klienty KC, především
motivační rozhovory, rozhovory s duchovními, volnočasové aktivity, nyní fuhguje z darů, pracují tam
dobrovolníci z řad studentů a duchovní, jejíž plat nejde z rozpočtu SPR.

§ 62

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Armáda Spásy v ČR
počet organizací: 2

Denní centrum pro lidi bez domova
Centrum sociálních služeb Armády spásy, Dům
Josefa Korbela
počet zařízení: 2

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Denní centrum pro lidi bez domova: klienty jsou lidé nad 18 let bez přístřeší a ohrožení sociálním
vyloučením (celá ČR). I přes navýšený prostor (okolo 50, v zimě i více) je vysoká míra poptávky
(ročně okolo 8.000 návštěvníků). V centru se střídají dobrovolně 4 pracovníci, ale pouze dva jsou
trvale vázáni celým úvazkem. Služba je v rámci motivace placená klienty. Spolupráce probíhá
standardně s kurátory a odbory sociální péče.

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Armáda Spásy v ČR
Centrum sociálních služeb Armády spásy, Dům Josefa Korbela: Klienty jsou lidé nad 18 let,
nezávisle na pohlaví nebo státní příslušnosti, kapacita objektu je 49 lidí. V centru pracuje trvale jeden
sociální pracovník, poptávka není celá pokryta nabídkou, možností je i nákup jídla – pečivo, polévka.
Režim zakazuje konzumaci alkoholu.
§ 63 NOCLEHÁRNY
Armáda Spásy v ČR
Centrum sociálních služeb, p.o.
počet organizací: 2

Centrum sociálních služeb Armády spásy, Dům
Josefa Korbela
Noclehárna, Vídeňská
Dům sociální prevence–noclehárna Podnásepní
počet zařízení: 3

Armáda Spásy v ČR
Centrum sociálních služeb Armády spásy, Dům Josefa Korbela: určeno pro muže i ženy od 18 let
s občanským průkazem, rozdělená lůžková kapacita: 34 pro muže, 12 pro ženy. Služba funguje od 17
do 8 hodin, poté se noclehárna uzavírá. Klient je povinen uhradit 35 Kč/noc pokud mu není sazba
odpuštěna vedoucím pracovníkem. Ve výjimečných případech jsou ubytování i cizinci (např. pokud
mají průvodní dopis z jiné organizace).
Centrum sociálních služeb, p.o.
Služba sociální prevence je poskytovatel sociálních služeb, jejichž cílem je poskytnout přístřeší
osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené především se ztrátou bydlení.
Týká se cílové skupiny osob, které se dostaly do nepříznivé sociální situace z důvodů ztráty
zaměstnání, krize v rodině, konfliktu se zákonem, oběti trestné činnosti, předchozí závislostí na
návykových látkách, neschopností samostatně řešit osobní problémy apod. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit uživatele i
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Noclehárna, Vídeňská: určena pouze pro muže.
Dům sociální prevence – noclehárna Podnásepní: Noclehárna pro muže a ženy, 28 lůžek pro muže,
15 lůžek pro ženy. Poskytnutí přenocování, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
podmínek pro ohřev jídla a nápojů, údržba prádla, základní poradenství uživatelům sociální služby.
Pro denní pobyt funguje pobytová místnost, kde se uživatelé mohou zdržovat přes den,
odpočinout si a připravit jednoduchý pokrm a horké nápoje.
Služba funguje denně od 21.00hod do 7.30hod. Zaměstnanci: 5 pracovníků sociální péče + 5 vrátných,
1 pracovník údržby, 1 pradlena, 2 úklidové pracovnice, 1 referent majetkové správy.
Služba funguje ve spolupráci se sociálními kurátory, kteří dodávají ubytovací poukaz, vedou evidenci
uživatelů a zpracovávají Individuální plány uživatelům, atd.

§ 64 SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE
LOTOS Brno o.s.
A kluby ČR, o.p.s.
Sdružení Podané ruce o.s.

Centrum služeb sociální prevence
A kluby ČR
Doléčovací centrum Jamtana

počet organizací: 3

počet zařízení: 3

Sdružení Podané ruce o.s.

dílna EIKÓN

LOTOS Brno o.s.
Centrum služeb sociální prevence: služba určená lidem závislým na alkoholu od 18 let, kapacita je
40 klientů, služba je přístupná v úředních hodinách: v pondělí od 8-12 hodin, ve čtvrtek od 12-16
hodin, kdy může klient dojít bez předchozí domluvy, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě,

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
určeno pro klienty z celé ČR. Poptávka převyšuje nabídku, služby jsou poskytovány bezplatně.
Spolupracují s psychiatrickými léčebnami, psychiatry.
A kluby ČR, o.p.s.:
A kluby ČR: služba určená pro lidi závislé na alkoholu, lécích a či hazardních hrách a je přístupná
celodenně od pondělí do pátku (případně i v soboty). V rámci následné péče A Kluby spolupracují
především s psychiatrickou léčebnou a psychiatrickými ordinacemi.
Sdružení Podané ruce o.s.
Doléčovací centrum JAMTANA: Doléčení pro lidi, kteří měli diagnózu na závislost na nelegálních
drogách a léčili se více jak 3 měsíce, kapacita je asi 12 lidí + chráněné bydlení. Skupinové
psychoterapie probíhají 2 x týdně. Nabídka je dlouhodobě dostačující, přesto je v některých obdobích
nutné sestavovat pořadník. Většina klientů pochází z terapeutických komunit, psychiatrických léčeben
(výjimečně lidi po výstupu z VTOS ze spec. odd.) - úzká cílová skupina. Službu je hrazená - cca 1.300
Kč/měsíc. Službu zabezpečují čtyři pracovníci. Klienti jsou motivováni k hledání zaměstnání, proto
terapeutické skupiny zasedají až večer.
EIKÓN: (neregistrovaná služba)- dílna, ruční výroba replik ikon a jiných upomínkových předmětů.
Cílová skupina abstinující klienti s obtížemi umístit se na otevřený trh práce (lidi po výstupu s VTOS,
po léčbě, ČID, PID). Smyslem je pracovní a sociální rehabilitace. Kapacita 2 lidi na DPP, 3 na DPČ.
Jako jedna z možností dalšího vývoje je registrace služby jako chráněné dílny nebo jako sociálněterapeutické dílny. Neplánuje rozšíření, zatím nejsou finance ani na udržení současného stavu. 3
pracovníci na HPP, úvazky 0,6-1,0, podle aktuální finanční situace.

§ 68 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Sdružení Podané ruce o.s.

Terapeutická komunita Byty na půl cesty pro
muže a ženy
Pocestný mlýn

počet organizací: 2

počet zařízení: 2

LOTOS Brno o.s.

LOTOS Brno o.s.
Terapeutická komunita Byty na půl cesty pro muže a ženy: určeno pro osoby závislé na alkoholu.
Dvě komunity – byty pro muže na Štěpánské – kapacita 14 míst, služba je vytížena, je vytvořena i
čekací listina. Službu zabezpečují čtyři pracovníci. Byty pro ženy – 6 lůžek na Kolikové, fungují zde
tři pracovníci, klienti spolufinancují částkou 3150 Kč/měsíc. Klienti během dne pracují, večer se
schází k terapiím. Jsou také povinni navštěvovat svépomocnou skupinu Anonymních alkoholiky.
Spolupráce probíhá s psychiatrickými léčebnami, psychiatry a je zde také provázanost s ostatními
službami v rámci celého sdružení (např. služby následné péče apod.).
Sdružení Podané ruce o.s.
Pocestný mlýn: Komunita určená maximálně pro 15 klientů – závislých na nelegálních drogách, kteří
prošli detoxikační kůrou. Zde zůstávají 9 až 12 měsíců. Služba je plně využita, poptávka je výrazně
vyšší než nabídka. Služba určená pro klienty z celé ČR. Služba je spolufinancována.
§ 69 TERÉNNÍ PROGRAMY
Sdružení Podané ruce o.s.
Rozkoš bez rizika

Terénní programy Brno
Terénní programy

počet organizací: 2

počet zařízení: 2

Sdružení Podané ruce o.s.
Terénní programy Brno: služba určená pro problémové uživatelé drog, pracovní doba je
přizpůsobená lokalitě, ať už realizovaná pochůzkami pracovníka nebo výjezdním autem. V současné
době tvoří klientelu až z 80% Rómové. Programy zajišťují čtyři pracovníci na částečný úvazek +

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
dobrovolníci, vzniká personální nedostatek – poptávka je vyšší. Kapacita je vyjádřena přepočtem
klientů na vydaný materiál – tzn. cca 10. 000 jehel měsíčně.
Rozkoš bez rizika
Terénní programy: Určeny pro ženy, jenž provozují prostituci. Spádovost: Jižní Morava, Zlínský a
Olomoucký kraj a kraj Vysočina. Klientek je v průměru 15 na výjezd – cca 1.000 klientek ročně.
Pracovníci jsou zejména sociální pracovníci – z toho plynou omezení na provádění testů na pohlavní
choroby (testy mohou provádět pouze zdravotníci). Organizaci tedy chybí zdravotní sestry. Pracovní
doba je přizpůsobená klientkám, jde tedy zejména o noční hodiny.
§ 70 SOCIÁLNÍ REHABILITACE
AGAPO o.s.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
Nový prostor

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
Časopis Nový prostor

počet organizací: 3

počet zařízení: 3

AGAPO o.s.
sociální rehabilitace: určeno pro lidi co potřebují podporu a pomoc při hledání zaměstnání. Ročně je
s klienty uzavřeno asi 35 smluv. V jednu chvíli může probíhat maximálně pět intervencí. V přímé péči
o klienta vystupují čtyři pracovníci, celkově na tři úvazky, snaha je navýšit ještě o jeden úvazek.
Poptávka převyšuje nabídku, je zaveden pořadník. Spádovou oblastní je Brno – město a část Brna –
venkova. AGAPO spolupracuje s úřady práce, sociálními odbory, psychology a psychiatry. Služba je
poskytována zdarma. Pracovní doba je od pondělí do pátku.
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno
sociální rehabilitace:
Služba je určena pro všechny cílové skupiny bez rozdílu věku. Pracovní doba je pondělí až pátek 8-18
hod. Organizace poskytuje řadu aktivit ( vzdělávací kurzy, pomoc při hledání práce, sociálně-právní
poradenství, psychologické poradenství, aktivizační programy, hlídání dětí, multikulturní přednášky
aj.). Služby jsou poskytovány zdarma, platí se pouze kurzy. Dlouhodobý kurz stojí 300,- KČ.
Organizace spolupracuje s řadou organizací (Domov sv. Markéty, Denní centrum pro lidi bez domova,
Na počátku, Drom, Liga za práva vozíčkářů, A-kluby, IQ Roma servis) a také se sociálními kurátory,
ÚP a pracovníky sociálních odborů jednotlivých městských částí. Co se týká kapacity, tak v oblasti
vzdělávání a také pomoci při hledání zaměstnání organizace nedokážeme vždy zcela uspokojit
poptávku. Stejně tak i v případě právního a psychologického poradenství.
Nový prostor, o. s.
sociální rehabilitace:
Projekt je v zásadě určen všem, kteří splňují požadavek věku 18 let a cítí se schopni pracovat. Počet
klientů -30 (okamžitá kapacita), 100 klientů (roční kapacita). Nový zájemce může vstoupit do služby
každý všední den, od 09:00 do 10:00 a od 13:00 do 14:00 hod. V první fázi účasti v projektu je cílem
zejména psychická stabilizace uživatele a podpora při zajištění jeho základních životních potřeb.
(např. pomoc při vyřizování dokladů, úpravy zevnějšku, řešení zdravotních problémů, hledání
možností ubytování). Teprve po této základní stabilizaci jedince je možné stupňovat požadavky
v sociální a pracovní rovině. Uživatel se postupně zapojuje do pracovních aktivit - výběr prodejního
místa, vlastního prodeje časopisu, a s tím souvisejících úkonů (objednávání časopisu, plánování si
pracovní doby, evidence svých dosažených pracovních výkonů...) Počáteční pracovní zatížení je
naplánováno v závislosti s výchozími schopnostmi a možnostmi uživatele. Pracovní zátěž uživatele je
postupně zvyšována, cílem je (u zdravých jedinců v produktivním věku) obnovit schopnost podávat
stabilní pracovní výkon běžnou 8 hod. pracovní dobu. U uživatelů s objektivním omezením je cílem
nalézt takovou hranici zátěže, která jim umožní uplatnit se na trhu práce co nejefektivněji a snížit tak
svou závislost na sociálním systému i posílit svoje sociální kontakty a sebedůvěru.
ad. 3 termín příštího setkání

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Na pracovní skupině nebyli přítomni zástupci všech organizací a někteří z přítomných neměli
k dispozici přesné informace. Společně se zápisem bude rozeslána členům tabulka ve které budou
zaznamenány informace, jenž byly na skupině uvedeny. Žádáme členy pracovní skupiny o doplnění a
zkontrolování údajů v tabulce. Tabulka bude členěna dle sociálních služeb, ne dle organizací. To
znamená, že je třeba uvést data ohledně každé služby jenž organizace poskytuje. V případě, že některá
organizace poskytuje službu pro cílovou skupinu osob ohrožených soc. vyloučením, jenž není
definována zákonem (nelze ji registrovat) – bude na konci tabulky prostor pro služby „bez registrace“.

další setkání pracovní skupiny:
čtvrtek 11. prosince 2008 v 14:00
Křenová 20, Brno

Zápis: Erik Nezhoda, Radka Vojtková a Radim Janík
dne: 27. listopadu 2008

