Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu:

5.

Místo setkání:

MMB Zasedací místnost, Křenová 20

Datum: 12. února 2009

Program:
1. Přivítání účastníků, prezence
2. Seznámení s programem a cílem schůzky
3. Představení průřezových (systémových priorit)
4. Představení priorit pro pracovní skupinu „Osoby ohrožené soc. vyloučením“, jednotlivá
opatření a jejich realizátoři
5. Závěr
Přivítání, program setkání
Pracovníci referátu komunitního plánování přivítali všechny přítomné, rozeslali prezenční listinu a
seznámili účastníky s programem dnešní pracovní schůzky.
Termín příští schůzky: čtvrtek 12. března opět od 14. hod – bude to poslední schůzka nad finální
podobou kapitoly pracovní skupiny.
2-3 dny před březnovým setkáním dostanou všichni členové PS finální podobu kapitoly: popis
pracovní a cílové skupiny, přehled služeb, krátké zhodnocení 1.KP, vývojový trend do budoucna +
všechny priority a opatření, které vyplynou z našeho dnešního setkání.
Na příštím setkání společně projdeme výstup naší práce, doplníme či zapracujeme drobné připomínky
a poté společně schválíme.
další harmonogram:
polovina března
březen – duben

pátek 17. dubna
konec dubna
5. května
19. května

sestaven Návrh 2. Komunitního plánu
připomínkovací řízení
předložení matriálu do orgánů města (Sociální zdravotní komise, Finanční
výbor, politické kluby apod.)
IV. konference KPSS
uzavření připomínkovacího řízení a jeho vypořádání
finalizace 2. Komunitního plánu
předložení materiálu do Rady města Brna
předložení do Zastupitelstva města Brna ke schválení

Cílem dnešního setkání je představení a případná úprava priorit, jenž byly definovány z návrhů na
předchozích schůzkách a následně k nim byla přiřazena jednotlivá opatření. Tyto priority budou
vyvěšeny na webových stránkách v sekci aktuality. Podněty a připomínky jsou vítány, je možné se
vyjádřit prostřednictvím e-mailu.
Priority se dělí na systémové (průřezové), jenž vzešly ze všech pracovních skupin, a na priority
týkající se pracovní supiny „Osoby ohrožené soc. vyloučením“, jenž jsou výsledkem předchozí
diskuze. Opatření k prioritám navrhly a rozpracovaly jednotlivé organizace. Pokud se v tuto chvíli
nenalezne realizátor pro některá z opatření, je možné je umístit v rámci trendů do budoucna, aby
nebyla zcela odsunuta do pozadí.
V rámci priorit a opatření jsou rozpracována pouze rozvojová témata = vyčísleny náklady týkající se
zkvalitnění, navázání spolupráce, rozšíření apod.
Současný stav zabezpečování služby včetně finančních nákladů vycházející ze zpracované přehledné
tabulky služeb a bude popsán v úvodu kapitoly = nebude zahrnováno do opatření.
Stejně tak služby zařazené a financované v rámci IP JMK (služby prevence) – jejich udržitelnost po
skončení projektu a jejich financování bude do KP zapracováno v rámci aktualizací v průběhu roku
2010.

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Ad 3 Systémové (průřezové) priority
Z návrhu priorit a opatření všech pracovních skupin sestavila koordinační skupina tzv. systémové
priority, které zastřešují celý 2. Komunitní plán – podrobně je na setkání představila M.Galko.
Materiál s rozpracovanými opatřeními bude ke stažení na www.kpss.brno.cz v sekci aktuality + bude
rozeslán mailem do všech PS.
Priorita A: Podpora a rozvoj stávající komplexní sítě soc. služeb pro jednotlivé cílové skupiny a
její financování
A.1. - vychází z registrovaných služeb (síť) u MPSV
A.2. - smyslem je zpřehlednění a zprůhlednění systému
A.3. - vyhlašují Domovy potřebných, mělo by dojít k prohloubení již zavedeného systému
V rámci dotací je již počítáno i s navyšováním, jehož smyslem je vyrovnávat inflaci (cca 4%).
V komunitním plánu ale nelze přislíbit konkrétní částku nebo míru navýšení, jelikož to záleží na
konkrétním politickém rozhodování a každoročním schvalování rozpočtu.
Priorita B: Podpora zvyšování kvality sociálních služeb dle standardů kvality a postupné
zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků u všech poskytovatelů sociálních služeb v Brně
B.1.
-organizovaná pomoc při zavádění standardů kvality v organizacích a při přípravě na inspekce,
jenž bude probíhat formou konzultací. Realizátorem pravděpodobně nebude přímo město Brno, ale
bude se hledat jiný subjekt, jenž organizaci zajistí. Město bude v roli partnera.
B.2.
-Organizace akreditovaných vzdělávacích kurzů
Priorita C: Zajištění komplexní informovanosti v sociální oblasti.
- navazuje na první komunitní plán, dojde k oficiálnímu zpuštění socio-infocentra od dubna 2009.
Plánováno je např. jeho vybavení indukční smyčkou pro neslyšící. (spolupráce se skupinou smyslově
postižených).
C.2. -propojování spolupráce sociální a zdravotní oblasti v rámci magistrátu.
Priorita D: Podpora procesu plánování sociálních služeb v Brně, spolupráce při vytváření
krajského plánu a financování sociálních služeb.
Priorita E: Iniciace „sociálního bydlení“ v Brně (uvolňování bytového fondu) úzce propojeného
se sociálními službami typu chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení atd. pro jednotlivé
cílové skupiny.
- jedná se o těžko uchopitelné téma, objevila se řada návrhů jak postupovat. Např. uvolňování
bytového fondu a jeho následné přiřazení (dlouhodobé) konkrétním organizacím, jenž by měly byty ve
své správě.
Je možné tuto problematiku řešit ve spolupráci s pracovní skupinou pro integraci (vzešla ze skupiny
sociálních menšin). Existují dokumenty, jenž stanoví, jak nakládat s obecními byty, které náleží
jednotlivým městským částem, je zde problém s aktivní spolupráci a zapojením městských části.
- možno využít matriál od J.Peigra.
E.1.
-realizátorem bude magistrát a všechny dotčené odbory, městské části, zástupci jednotlivých
cílových skupin. Snahou je vytvoření dlouhodobé strategie řešení sociálního bydlení – zkomponovat
sociální otázky se strategií bydlení a Bytovým odborem MMB, jedná se o dlouhodobý plán, snaha o
systémové řešení.
Priorita F: Zviditelnění problematiky bezbariérovosti v Brně se zaměřením na oblasti
komunikace, dopravy, přístupnosti staveb apod.
- tato priorita odkazuje na iniciativu prvního náměstka, jenž se tomuto tématu věnuje. V současnosti
aktivní spolupráce s Ligou vozíčkářů. Cílem je zviditelnění problematiky, a to nejen u
architektonických bariér, ale i u těch komunikačních. Ideou není v nejbližší době odstranit všechny
existující překážky (nereálné), ale upozornění na problematiku.
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DNO: Dotaz ohledně sociálního zaměstnávání, proč se nestalo průřezovou prioritou, je třeba na tuto
problematiku upozorňovat, aby bylo iniciováno řešení.
Galko: Potřeba sociálního zaměstnávání nevzešla ze všech pracovních skupin, navíc se nejedná o
sociální službu. U PS zaměřených na osoby s postižením se toto téma řeší v rámci služby sociální
rehabilitace. Je ale možné uvést sociální podnik, zaměstnávání apod. v rámci trendů do budoucna, aby
byla tato oblast připomenuta a nebyla odsunuta do pozadí.
Ad 4. Priority pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
Priorita 1: Podpora informovanosti a preventivních programů v různých oblastech sociálního
vyloučení
1.1. realizátorem DNO: Brněnské dny sociální soudržnosti – navazují na Den boje proti chudobě a
konferenci o extremním soc vyloučení – bude pokračovat i letos, rok 2010 by měl být Evropským
rokem boje proti chudobě a vyloučení – v rámci Brna – zapojení různých organizací a spolupráce
s médii – propagace problematiky.
Popularizační cyklus besed – pro informovanou i neinformovanou veřejnost – cesty jak řešit
problematiku lidí v nouzi
Brožura: „Jak se nestát bezdomovcem“- poradenství pro veřejnost
Realizátoři:OSP MMB, DNO, Armáda spásy, …
Potřeba doplnit finanční náklady – alespoň odhad
1.2. a 1.3. se slučují, DNO by mohlo nabídnout jednodenní školení pro sociální pracovníky (v případě
zajištění financí by bylo možné zorganizovat školení již nyní, případně může být zpoplatněno a
nabídnuto jednotlivým městským částem). Je možné vytvořit i popularizačně vzdělávací kurz. Možno
propojit s aktivitami Občanské poradny…
1.4. Pravděpodobně by mohly realizovat Podané ruce ve spolupráci s další organizací, např. A-kluby
Priorita 2: Zmírňování vyloučení v rámci soc. služeb formou propojení nabídky služeb
poskytovatelů napříč cílovými skupinami (lidé bez domova, lidé závislí)
2.1. A-kluby- zmírnění dvojího vyloučení, harm reduction, realizováno v rámci služby sociálního
poradenství (terénní práce se registrovat nebude), potřeba rozpracovat náklady a zdroje
2.2 Podané ruce – Pasáž, snahy o rozšiřování. Případová práce – zapojení většího množství organizací,
které by navzájem spolupracovaly, aby nedocházelo k násobení v poskytování stejných služeb
jednomu klientovi a zefektivnilo se řešení životní situace klienta – zaměřeno na klienty s různorodými
problémy na jejichž řešení by se podílely různé služby a organizace.
Propojení sítě: Podané ruce, A-kluby, Rozkoš bez rizika, kurátoři, Armáda spásy, Charita…?
Nároky na vzdělávání v oblasti Case management, supervize ??
Určení garanta, koordinátora, vytvoření sítě
2.3. Vypracuje se seznam organizací, které přístup k bezplatnému internetu poskytují a bude začleněn
do připravovaného dotisku informační brožury, jenž vydává DNO.
Součástí by mohlo být i zpracování odborné metodiky, možná bude potřeba i zřízení více míst, kde by
byl přístup k internetu – uvažuje se o Podnásepní nebo Křenové (Centrum sociálních služeb) v rámci
individuálního projektu
Potřeba opatření rozpracovat.
Priorita 3: Podpora pobytových služeb
3.1. NPV – new people vision – softwarový program sloužící k evidenci klientů azylových domů,
propojení informací o klientech mezi sociálními kurátory a AD, bude realizováno v rámci
individuálního projektu
3.2 je propojeno se systémovou prioritou, jedná se o pilotní projekt, byt by byl svěřen do správy určité
organizace, a ta by tam následně ubytovala konkrétního klienta, se kterým by byla nadále v kontaktu a
společně by včas řešili nastalé problémy.

3

Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociálním vyloučením“
3.3. Křenová – v plánu je vybudování výtahu, rozšíření AD o ubytovací kapacitu v podkroví,
v současnosti hotová projektová dokumentace
3.4. Masná – přesun noclehárny z ulice Vídeňská, praktický lékař, DC, nonstop krizové středisko,
předpokladem je úzká spolupráce dalších subjektů, zpracovává se projektová dokumentace, začátek
realizace cca konec roku 2009 nebo začátek 2010
3.5 přepracovat jako zkvalitnění služby - přesun z Karlovy na Bratislavskou, do budoucna plánována
noclehárna. V současnosti financováno z individuálního projektu, ale po jeho skončení bude potřeba
zvýšení dotací. Problematika navýšení dotací v důsledku ukončení individuálního projektu se bude
řešit v rámci aktualizování komunitního plánování v průběhu příštího roku.
Opatření je potřeba rozpracovat a odůvodnit.
Potřeba azylových domů se spec. režimem bude zakotvena v úvodní části komunitního plánu, aby bylo
na problematiku upozorněno.
Priorita 4: Podpora zavedených služeb pro klienty závislé (alkohol, nelegální drogy, gambling)
- opatření si berou na starost Podané ruce a spojí se s A-kluby (případně dalšími organizacemi) a
společně opatření v případě potřeby zpracují.
Priorita 5: Podpora zaměstnatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
5.1. – Podané ruce, spolupráce s firmami, např. úhrada části platu klienta, aby firma byla motivována
klienta zaměstnat, „zaměstnání na zkoušku“, … V současnosti připravují projekt, jenž by měl být
financován z prostředků EU.
Nutné doplnit, že se jedná o projektový záměr.
5.2. se propojí s 5.1.
5.3. DNO, ve spolupráci s městskými částmi. Organizace veřejných prací a obecně prospěšných prací,
problém se spoluprácí s Úřadem práce a sociálním odborem, propojení je možné a bylo by žádoucí. Je
možné zařadit pod služby následné péče.

Do pátku 20. února je potřeba zaslat upravená opatření, připomínky apod.

další setkání pracovní skupiny:
čtvrtek 12. března 2009 ve 14:00
Křenová 20, Brno (MMB zasedací místnost)
Zapsala: Radka Vojtková a M.Galko
Dne: 12. února 2009
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