PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 3.12.2012
12:00 – 14:00 (občerstvení zajištěno)
budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3
zasedací místnost 153

PROGRAM:

1. Přivítání, program, prezence
2. Finální diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny osob ohroženým
sociálním vyloučením a jejich odsouhlasení pracovní skupinou (navázání na poslední setkání a
konečné odsouhlasení)
3. Jiné

ad 1. Přivítání, program, prezence
Vedoucí pracovní skupiny L. Ptáček přivítal účastníky a seznámil je s úkolem setkání. Z časových
důvodů je nezbytně nutné finálně dopracovat témata, která byla na minulém setkání 21. 11. 2012
otevřena. Na tomto setkání tedy již musí dojít k finálním formulacím znění priorit a opatření,
k závaznému přihlášení realizátorů a jejich odsouhlasení pracovní skupinou. Rovněž je také potřeba se
shodnout na tématech pro chystanou kapitolu 3. KPSS „Neřešené oblasti a trendy do budoucna
v rámci problematiky osob ohrožených sociálním vyloučením“. Na posledním setkání skupina pracovala
na znění první a druhé priority a jejich opatření. Nikdo z přítomných již neměl k navrženým prvním
dvěma prioritám a opatřením žádné připomínky, a tudíž vedoucí pracovní skupiny zahájil diskuzi o
dalších navržených prioritách.
ad 2. Finální diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny osoby
ohrožené sociálním vyloučením a jejich odsouhlasení pracovní skupinou (navázání na
podsední setkání a konečné odsouhlasení)
Priorita 3 – Realizace konkrétních aktivit a metod sociální práce ve prospěch osob
ohrožených sociálním
Opatření 3.1 Podpora rozvoje terénní sociální práce s lidmi bez domova
Realizátoři: Armáda spásy, DCHB Oblastní charita Brno, Oddělení sociální prevence a pomoci MMB
P. Kosorin, Armáda spásy. Během následujícího tříletého období bude pro organizaci prioritní zaměřit
se na terénní sociální práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
K. Zoufalá, DCHB Oblastní charita Brno – Denní centrum pro lidi bez domova. V rámci denního centra
by organizace chtěla vyčlenit úvazek pouze na terénní práci.
Koordinátor KPSS R. Janík přednesl pracovní skupině návrh J. Vycpálka z organizace Exit, o.s., který
byl zaslán e-mailem. Z osobní účasti na minulém i tomto setkání se J. Vycpálek omluvil. J. Vycpálek
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navrhuje realizaci večerního terénního programu pro lidi bez přístřeší. Jedním z úkolů programu by
bylo formou depistáže vyhledávat osoby, které nejsou „podchyceny“ v rámci žádné sociální služby a
byla by jim na místě poskytována pomoc, krizová intervence apod. Neexistovaly by žádné
kontraindikace poskytnutí pomoci, např. vliv omamných a psychotropních látek, vliv alkoholu apod.
Právě pro tyto skutečnosti nemohou být tito lidé přijati např. noclehárnou, protože nesplňují podmínky
nastavené daným zařízením. Organizace předpokládá širokou spolupráci dalších organizací.
R. Janík se zeptal pracovní skupiny, zda také vnímají existenci takového problému.
D. Štandlová, protidrogová koordinátorka OSP MMB uvedla, že člověk pod vlivem alkoholu bývá
odvezen na záchytnou stanici. Vliv alkoholu může způsobit nejrůznější zdravotní komplikace a je
otázkou, kdo by nesl případnou zodpovědnost za špatný zdravotní stav člověka, pokud organizace
nemá k dispozici vyškolený zdravotnický personál.
J. Dolák, Sdružení Podané ruce, o.s. vyjádřil názor, že řešení stavu intoxikace je záležitostí
zdravotnictví.
D. Rájová, A Kluby, podotkla, že s člověkem pod vlivem alkoholu většinou není možná žádná domluva.
Pokud lidé chtějí využít pomoci a možností, které se naskýtají, měli by respektovat nastavené
podmínky daných zařízení.
P. Kosorin, Armáda spásy, vyjádřil názor, že je utopií chtít realizovat projekt bez infrastruktury
v pozadí. Např. organizace Naděje v Praze má k dispozici sanitku. Městské středisko krizové sociální
pomoci na Masné ulici, které nahradí noclehárnu Centra sociálních služeb na Vídeňské, je dle P.
Kosorina průlomovým zařízením. Dle P. Kosorina jsou na ulici i takoví lidé, kteří sociálních služeb využít
nechtějí. Ty je potřeba motivovat k tomu, aby si chtěli nechat pomoci. Považuje za důležité dostat se
ke všem lidem, kteří jsou na ulici a kteří by měli zájem služeb využít. Považuje za důležité zvýšit mezi
těmito lidmi informovanost o možnostech a službách.
K. Zoufalá, DCHB Oblastní charita Brno – Denní centrum pro lidi bez domova. Vyjádřila názor, že další
non stop zařízení není v Brně potřeba. Brno je službami nočních krizových center poměrně dobře
pokryto.
R. Vaníčkem, Diecézní charita Brno – CELZUS, původně navrhované Opatření 3.2 Zajištění přístupu
k internetu pro (bývalé) klienty organizací pracujících s OOSV mimo poradenský režim sociálních
služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. bylo po diskuzi pracovní skupiny staženo, neboť vyšlo
najevo, že v rámci organizací se najdou volné kapacity pro zajištění přístupu lidí ohrožených sociálním
vyloučením k internetu, a to i v případě, kdy člověk nebude klientem dané organizace.
R. Vaníček, Diecézní charita Brno – CELZUS, navrhoval, že přístup k počítači a internetu by mohly
zprostředkovávat Krajské pobočky Úřadu práce ČR. Organizace zkusila ÚP v tomto smyslu
kontaktovat, bez dalšího vysvětlení se organizaci dostalo odpovědi, že toto se v minulosti neosvědčilo.
P. Kosorin namítl, že prostory ÚP by nebyly vhodné, protože tam momentálně vládne zmatek a
nervozita. P. Kosorin sdělil, že organizace dostala darem počítač, jejich záměrem je vytvořit extra
počítačovou stanici pro klienty.
J. Dolák, Sdružení Podané ruce. V organizaci může kdokoli (přednostně klienti a bývalí klienti) využít
přístupu k internetu dva dny v týdnu po dobu dvou hodin. Přítomni jsou stážisté.
D. Rájová, A Kluby. V organizaci mohou využít přístupu na počítač a internet klienti, bývalí klienti a po
domluvě nyní také lidé, kteří přijdou na základě doporučení jiné organizace, např. Diecézní charity
Brno – CELZUS. S těmito lidmi proběhne v organizaci vstupní pohovor. Počítačová učebna je otevřená
denně od 8:00 do 16:00 (pokud tam neprobíhá kurz).
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M. Lattenbergová, Právní občanská poradna DIALOG. Také jejich organizace dostala darem počítač, u
kterého je klientům k dispozici dobrovolník. Po domluvě a vstupním pohovoru u něho mohou
vyhledávat informace vztahující se k zaměstnání i lidé, kteří nebudou využívat jiné služby poradny.
R. Kasanová, o.s. Lotos Brno, sdělila, že po vstupním pohovoru (na objednání) bude také v jejich
organizaci možné poskytnout přístup k internetu.
Opatření 3.2 Podpora a rozvoj individuálního a rodinného poradenství pro osoby závislé
na alkoholu nebo jiných drogách a jejich blízké
Realizátoři: A Kluby, Sdružení Podané ruce, o.s. Lotos Brno
R. Janík vznesl dotaz, zda nechat opatření 3.2 a 3.3 rozdělené nebo zda je sloučit do jednoho
opatření. Organizace vnímají poradenství a léčbu jako dvě záležitosti, zůstane tak tedy u prvního
návrhu dvou opatření.
Opatření 3.3 Podpora ambulantní léčby gamblingu a alkoholových závislostí
Realizátoři: A Kluby, Sdružení Podané ruce, o.s.
Pokud o.s. Lotos Brno vykomunikuje spolupráci s jinou organizací, mohou být dodatečně přidáni jako
realizátoři opatření.
Organizace A Kluby uvažovala nad přidáním opatření 3.4 Podpora programů primární prevence.
Vedoucí pracovní skupiny však podotknul, že tato oblast nespadá do oblasti zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Primární prevenci se věnuje také Sdružení Podané
ruce, o.s. O.s. Lotos Brno nemá momentálně kapacitu se primární prevenci věnovat. Do budoucna
organizace uvažovala nad zapojením bývalých úspěšných klientů. Podpora programů primární
prevence sociálně patologických jevů bude zařazena v kapitole „Neřešené oblasti a trendy do
budoucna“.
Priorita 4 – Podpora rozvoje služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v oblasti
bydlení s návazností na systémovou prioritu XXX:
R. Janík znovu zopakoval, že problematika zachování stávající sítě sociálních služeb ve městě Brně
bude ošetřena v rámci systémové priority. Systémové priority bude koordinační skupina generovat na
závěr procesu navrhování všech priorit a opatření všech cílových skupin.
Opatření 4.1 Podpora realizace a rozvoje služby Chráněné bydlení pro osoby ohrožené
syndromem závislosti
Realizátoři: A Kluby, Sdružení Podané ruce, o.s.
J. Dolák, Sdružení Podané ruce, o.s., sdělil, že organizaci se v září 2012 podařilo získat registraci
sociální služby Chráněné bydlení.
J. Dalajka, A Kluby, sdělil, že organizace také provozovala chráněné bydlení, ale z ekonomických
důvodů musela být tato služba zrušena. V budoucnu (následující tři roky) by se organizace chtěla
k poskytování této služby vrátit.
Původně navrhovaná Opatření Příprava a realizace systému možnosti sociálního (ekonomicky
dostupného) stabilního bydlení pro osoby z cílové skupiny OOSV navazující na úspěšný předcházející
sociálně terapeutický program a práci s klientem, Příprava a realizace projektu Sociálního bydlení
v režimu sociálního podnikání a Vybudování Domova se zvláštním režimem pro klienty s duální sociální
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diagnózou z cílové skupiny OOSV, pro které není k dispozici zajištění základních sociálních potřeb (v
oblasti bydlení, zdravotní a sociální péče) žádná jiná sociální služba či zařízení byla po diskuzi pracovní
skupiny buďto stažena nebo přeřazena do „Neřešených oblasti a trendy do budoucna“.
P. Kosorin, Armáda spásy, k výše zmíněným tématům dodal, že v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, není předpokládáno, že by klient po opuštění azylového domu
nebyl schopen zajistit si bydlení. Klienti nemají kam dál ze sociální služby odejít. Městské části nemají
vůli poskytovat organizacím byty k dispozici. K sociálnímu podnikání P. Kosorin sdělil, že výzvy EU jsou
určeny pro o.p.s. nebo s.r.o. Občanská sdružení se výzvy zúčastnit nemohou. Dle P. Kosorina by
musela existovat sociální firma, která by dotovala sociální bydlení. Pokud by byly na sociální bydlení
sehnány finance z EU, nastal by problém s udržitelností. Pokud by byl nasazen tržní nájem, tak by se
nejednalo o sociální bydlení a pokud by byla výše nájmu pod tržním, tak takové bydlení nebude
udržitelné. P. Kosorin podotkl, že Krajský úřad Jihomoravského kraje má v plánu vystavět osm nových
domovů pro seniory. Navrhuje projednat s Krajským úřadem, zda by některý z nich (nebo část
každého) nemohl být vyčleněn pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
K. Knoflíčková vidí jako velký problém nevyřešenou oblast následné péče, a to především u lidí bez
domova, kteří po propuštění z nemocnice či LDN nemají kam jít. Jejich zdravotní stav nevyžaduje
akutní léčbu, ale v mnoha případech trvalý zdravotnický dohled. Z tohoto důvodu je nemohou přijmout
azylové domy, neboť jim chybí zdravotnický personál.
Neřešené oblasti a trendy do budoucna v rámci cílové skupiny osob ohrožených sociálním
vyloučením:
Organizace či konkrétní členové pracovní skupiny uvedení v závorkách zpracují krátký text týkající se
problému do formuláře „Neřešené oblasti a trendy do budoucna v rámci cílové skupiny osoby
ohrožené sociálním vyloučením“. Pokud podklady, komentář k danému bodu někdo nedodá, nebude
daný bod do 3. KPSS zařazen.

-

-

-

podpora rozvoje sociálního zaměstnávání a jeho návaznosti na zákon o zaměstnanosti
(J. Peiger)
podpora sociální rehabilitace (J. Peiger, Diecézní charita Brno - CELSUZ)
sociální asistent na pracovišti (J. Peiger)
podpora programů primární prevence sociálně patologických jevů (A Kluby)
sociální podnikání ???
Příprava a realizace systému možnosti sociálního (ekonomicky dostupného) stabilního
bydlení pro osoby z cílové skupiny OOSV navazující na úspěšný předcházející sociálně
terapeutický program a práci s klientem (Oddělení sociální prevence a pomoci MMB)
Vybudování Domova se zvláštním režimem pro klienty s duální sociální diagnózou z cílové
skupiny OOSV, pro které není k dispozici zajištění základních sociálních potřeb (v oblasti
bydlení, zdravotní a sociální péče) žádná jiná sociální služba či zařízení – pozn. krátkodobá
péče (Oddělení sociální prevence a pomoci MMB)
Podpora myšlenky zřizování kontaktních pracovišť (v rámci JMK) pro realizaci odborného
sociálního poradenství (Právní občanská poradna DIALOG)

Pracovní skupina přistoupila k hlasování o znění priorit, opatření a realizátorů 3. KPSS. Pracovní
skupina plným počtem členů odsouhlasila hlasování o všech bodech dohromady. Všichni členové
pracovní skupiny souhlasili s hlasování o všech bodech najednou (nikoliv po jednotlivých prioritách a
opatřeních).
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Hlasování:
Pro: 16 účastníků
Proti: 0 účastníků
Zdržel se: 0 účastníků
ad 3. Jiné
R. Janík se zeptal zástupců organizací, zda všem přišel e-mail s formuláři pro komunitní plán, akční
plán a formulář pro „neřešené oblasti a trendy do budoucna“. Připomněl, že termín zaslání vyplněných
formulářů na e-mailové adresy kpss@brno.cz a ptacek.ladislav@brno.cz je stanoven na 14. 12. 2012.
Na závěr R. Janík znovu požádal zástupce organizací, aby si v rámci připomínkovacího řízení návrh
dokumentu 3. KPSS důkladně přečetli a upozornili na případné formální chyby, např. v přesném znění
názvů organizací apod.
Vedoucí pracovní skupiny L. Ptáček se poté s poděkováním za aktivní účast rozloučil se členy pracovní
skupiny a ukončil tak setkání.

Zapsali: J. Stárková, R. Janík
Dne: 3. 12. 2012
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