Pracovní skupina
„Osoby ohrožené sociální vyloučením“

ZÁPIS SETKÁNÍ
číslo zápisu: 1/2011

datum: 27. dubna 2011

PROGRAM
1. přivítání, program, prezence
2. co je nového od posledního setkání PS
3.
4.
5.
6.
7.

výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 - 2014
současná situace v oblasti sociální péče
financování sociálních služeb
další setkání PS

1. Přivítání, program, prezence
R. Janík přivítal účastníky setkání a seznámil přítomné s programem. Následně proběhla prezence
účastníků.
2. Co je nového od posledního setkání PS
www.socialnipece.brno.cz
- na základě zaslaných podkladů a informací jsou průběžně aktualizovány informace o akcích
pořádaných organizacemi
- prostor pro doplnění životních situací apod.
Právní občanská poradna Dialog (M.Lattenbergerová)
- zařazeni do asociace občanských poraden, specializace na právní poradenství tj. pracovně-právní a
finanční
- fungují už 10 let
- prodlužují se čekací doby klientů
- velká spolupráce s občanskou poradnou na Anenské, uvažují o propojení na manželské a rodinné
poradny
- neuspěli ve veřejné zakázce JMK na zajištění služby odborného sociálního poradenství – výpadek
financí
Občanská poradna Brno (D.Oplatek)
- nový ředitel David Oplatek
- člen asociace občanských poraden
- projekt OP LZZ zaměřený na dluhové poradenství – rozšířili návštěvní doby (je dobré se předem
objednat)
A kluby ČR (E.Lenner a V.Šuráňová)
- nové centrum v Židenicích – léčba závislosti a následná péče
- centrum podpory zaměstnanosti na Křenové
- realizují 2 projekty OP LZZ zaměřeny na zaměstnanost, 1 projekt na následnou péči
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-

otevřeli soc.bydlení pro klienty, kteří opouštějí léčbu – součást následné péče (doba 3 – 6 měsíců,
kapacita do 10 míst tj. 2 rodinné domky)

LOTOS Brno (L.Unčovská a A.Chládková)
- terapeutická komunita (byty na půli cesty) – zvažují změnu registrace
- centrum služeb soc. prevence – ambulantní, zaměření na práci, bydlení, řízení dluhů, rehabilitaci
vytvořili místo pro klienta
- projekt OP LZZ Zvýšení klíčových kompetencí pracovníků a klientů
Sdružení pěstounských rodin – Dům na půl cesty Pohořelice (L.Nevrkla)
- zapojeni v realizaci individuálního projektu Jihomoravského kraje „Zajištění vybraných sociálních
služeb prevence na území JMK“ (dále IP JMK)
- stabilizace jak personálu tak klientů
Centrum sociálních služeb p.o. (R.Jonasová, S.Vařeková)
- azylové domy a noclehárny
- rekonstrukce prostor na Křenové 20 (havarijní stav zapříčinil přestěhování na náhradních prostor
na Cejl 71 do konce tohoto roku) po přesunu zpět na Křenovou navýšení kapacity z 18 na 36 lůžek
- projekt „jídlo pro bezdomovce“ – cca 80 jídel denně, mají k dispozici 1 auto na rozvoz, výdej na
Armádě spásy a Podnásepní, chybí finance (v současné chvíli dotují ze „svého“)
www.menickaprobezdomovce.cz
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Centrum sociálních služeb p.o.
PARTNEŘI PROJEKTU:
Odbor sociální péče magistrátu města Brna
Krajská hygienická stanice v Brně
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela, Armáda spásy
- v roce 2010 realizace projektu v rámci Mezinárodního roku boje proti chudobě – vznikly nové
webovky www.socialni-vylouceni.cz
Odbor sociální péče – Oddělení sociální rehabilitace (T.Kratochvíl)
- azylový dům pro mladé dospělé a azylový dům pro mládež, dům na půl cesty a NZDM
- zapojeni v realizaci IP JMK
-

pro azylové domy nevyhovuje znění zákona 108 s ohledem na specifickou cílovou skupinu = jediné
zařízení v ČR, vhodnější by bylo propojení na sociálně-právní ochranu dětí, díky režimu služby
směřování do „ubytovny“ bez výchovně-vzdělávacího zaměření

Odbor sociální péče – Oddělení sociální prevence a pomoci (kurátoři) (J.Sejbal)
- v roce 2010 bylo na OSPP v evidenci sociálních kurátorů celkem 3.391 klientů tj. nárůst o 4,8%
- přímá práce s cílovou skupinou + koordinační, projektová a rozvojová činnost
- výplata dávek (problém: lidé nedokážou prokázat bydlení a díky tomu nedostanou dávku), sociální
práce s odsouzenými přímo ve věznici, poradenské a terapeutické práce s klienty, zprostředkování
možnosti bydlení v azylových zařízeních, depistážní činnost, vyhledávání TBC u rizikových osob
- sbírky oblečení v rámci sociálního šatníku
- sčítání bezdomovců 2010 – výstupy ke stažení na www.socialnipece.brno.cz v sekci Osoby
v sociální krizi
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ESEP o.p.s. (V.Peiger)
- představení nové organizace www.esep.cz
- zaměření na ekologicky prospěšné aktivity a možnost přivýdělku
- testovací/pilotní provoz služby svozu papíru z obytných domů na sídlištích = monitoring pro
projekt OP LZZ IOP – sociální firma se zaměřením na třídění odpadů, později rozšíření na úklidové
a zahradnické práce
nyní v rámci testování zapojeno cca 20 osob, problém legálního zaměstnání na DPP a čerpání
dávek, bohužel nefunguje spolupráce s ÚP
-

připravují žádost o statut přijímající a vysílající organizace – dobrovolnictví

DNO (P.Kocman, O.Šišáková)
- poskytují odborné sociální poradenství – dluhové
- získali příspěvek ÚP na 3 pracovnice, potýkají se s technickým zázemím
- spolupracují s advokátními poradnami, projekt rodinné finance
- hledají možnosti v rámci roku dobrovolnictví – statut vysílající a přijímající organizace
- spolupráce s ESEP na projektu sociální firmy
Armáda spásy (P.Kosorin)
- azylový dům, noclehárna, denní centrum – celková kapacita služeb 250
- spolupráce s CSS p.o. (projekt v rámci roku boje proti chudobě +
www.menickaprobezdomovce.cz)
- loni realizovali projekt nočního krizového centra – celkem pro 350 lidí
- 5 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (bezdomovci na smlouvu)
Sdružení Podané ruce (P.Nepustil)
- komplex služeb pro osoby ohrožené nebo závislé na návykových látkách
- Pasáž mění název: Poradenské centrum Pasáž, změna místa: Vídeňská 3
- mají ve správě 2 byty (4 místa) mimo režim sociální služby, řešeno v rámci projektu OP LZZ
- snaha o menší počet klientů a dlouhodobou případovou práci
-

projekt OP LZZ Case management – partnerství s dalšími organizacemi, setkání pracovní skupiny
probíhají každý měsíc, více na http://ies.podaneruce.cz/granty-a-projekty/case-management/

Oblastní charita Brno (K.Zoufalá, J.Strahovský)
- azylový dům Karlova – nová služba noclehárna 14 lůžek, nově sociálně aktivizační workshopy
/dílny 1x měsíčně, během roku přestěhování na Bratislavskou, potom by na Karlové mohli být více
soběstační klienti
- Bratislavská – bude probíhat rekonstrukce, chtějí také realizovat noční krizové centrum, ale dosud
nebyli podpořeni
- nízkoprahové denní centrum – zařazeno v rámci IP JMK
AGAPO (A.Džubálová)
- DOD a oslava 7 let proběhne 5. 5. v 15 hod v novém sídle na Zelném trhu 1 (4.patro)
- chystají změnu právní subjektivita z o.s. na o.p.s
- nové webové stránky
- zařazeni v rámci IP JMK
- zaznamenali velký nárůst lidí bez domova, chtěli rozjet nové kurzy zaměřené na dluhové
poradenství
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-

spolupracují s Pedagogickou fakultou MU – otázka zaměstnávání osob se znevýhodněním
z pohledu zaměstnavatele

Probační a mediační služba Brno (J.Salvet)
- cílová skupina: oběti a pachatelé trestné činnosti
- ztratili 1 funkční místo, přitom jsou nejvytíženější středisko v ČR, mají atest na testování alkoholu
a drog, snaha o větší terénní práci
- zvyšuje se podíl závažné trestné činnosti v rámci probačního dohledu – pracovníci budou
proškoleni v ochraně a využívání tekutých střel
- v souvislosti s novým trestním zákoníkem vznikly nové instituty: domácí vězení (v Brně 3 lidé) a
zákaz vstupu na sportovní akce (v Brně zatím neevidují)
- díky finanční podpoře ze Švýcarska nabízejí nově probační programy pro dospělé (programy pro
mladistvé jsou podporovány ze státního rozpočtu)
- spolupráce s Persefonou – projekt oběti domácího násilí
Městská policie Brno (L.Fiala)
-

na informačních centrech řeší často otázku dluhů
ukládání blokových pokut sociálně slabým – debata o tom, zda využívat či nevyužívat, je to jediný
nástroj; obdobě převozy na záchytku a vznik dalších dluhů
- projekt „strážce přechodu“ – původně směřováno na rodiče, prarodiče, tito ale nemají zájem
osoba na vybraném přechodu dohlíží na bezpečné přecházení, je označena oranžovou vestou
(problematické zaměňování za veřejnou službu – nezájem)
vyžaduje spolehlivé pracovníky
jedná se neplacenou službu
služba začíná mezi 7 – 8 hodinou a potom hodina kolem poledne
místo se vybírá v blízkosti bydliště klienta
veškeré vybavení dodává městská policie
měli vytipováno 6 klientů, ale zůstal 1 v rámci veřejné služby, dnes fungují 4 strážci přechodu
- projekt Bezpečná lokalita a bezpečné bydlení (financováno z MV ČR) – osamělé matky s dětmi na
ulici Koniklecová tj. 50 bytů MMB, 100 bytů městské části…
cílem je zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality (problémem jsou bývalí a současní partneři)
funkce domovníka + klubovna v přízemí pro děti
letos zaměřeno na děti (propojení na o.s.Lískáček, poté Drom…)
uvažují o možnosti zřízení detašovaného pracoviště občanské poradny
Maltézská pomoc (P.Vašíčková)
- projekt dopisování s vězni – zaměřují se nově na Brno, již delší dobu působí v Olomouci, využívají
hodně dobrovolníky
- práce má sociálně rehabilitační rozměr, doplnění práce probační a mediační služby a kurátorů
- momentálně ve fázi monitoringu

3. Výstupy analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Brně
V rámci krajského individuálního projektu na podporu plánování proběhl v celém Jihomoravském kraji
výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb, jehož realizátorem byla firma AUGUR Consulting.
Výzkum byl realizován v období květen – prosinec 2010 s využitím kombinace různých
metodologických postupů a technik sběru dat. Pro zpracování analýzy potřeb byly jako hlavní cílové
skupiny stanoveny:
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- senioři ve věku nad 70 let,
- osoby se zdravotním či tělesným postižením,
- osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismem,
- osoby se smyslovým postižením (omezení zraku a sluchu)
- osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním;
- děti mládež do 26 let a rodina;
- osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.
Různorodost cílových skupin a u většiny z nich i další vnitřní členění, vyžadovalo také uplatnění
odlišných přístupů ke sběru dat. Pro převažující skupiny uživatelů sociálních služeb, kterými jsou
zejména senioři a osoby se zdravotním postižením, byla data opatřena s využitím dotazníkového
šetření. V případě osob se zdravotním postižením byla současně data doplněna prostřednictvím
individuálních rozhovorů a skupinových diskusí. Obdobně byly techniky osobního rozhovoru a
skupinové diskuse využity u cílových skupin osoby s duševním nebo duševně chronickým
onemocněním, děti mládež do 26 let a rodina, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. U
vybraných cílových skupin byly pro doplnění dotazování také domácí pečovatelé osob s dlouhodobě
sníženou soběstačností.
Celkem bylo v Brně dotazováno více než 600 respondentů.
Závěrečná zpráva pro Brno je ke stažení na www.socialnipece.brno.cz v sekci aktuality nebo ZDE

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2012 – 2014
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro období 2012 – 2014
Harmonogram zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb JMK:
září – prosinec 2010

příprava, sběr a analýza podkladů

leden – březen 2011

zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(dále též SPRSS)

18. března 2011

finální návrh SPRSS

21. března – 22. dubna

připomínkovací řízení
kulaté stoly se zástupci obcí, poskytovateli, veřejností

26. dubna - 6. května

vypořádání připomínek

2. června 2011

projednání dokumentu v Radě Jihomoravského kraje

23. června 2011

projednání dokumentu v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje

Představovaný dokument tvoří rámec, v němž se budou sociální služby ve vymezeném
období pohybovat. Jeho aktuálnost bude zajištěna tvorbou jednoletých akčních plánů,
které umožní dílčí změny, každoroční aktualizace a přizpůsobení měnícím se podmínkám.
Tento způsob zpracování garantuje reálný dokument, v němž se promítnou změny ekonomické,
legislativní i v poptávce po jednotlivých typech sociálních služeb.
Výchozím podkladem pro jejich zpracování budou informace o naplňování stanovených priorit a
opatření získané z obcí s rozšířenou působností v JMK. Průběžná kontrola realizace plánovaných aktivit
bude probíhat v jednotlivých pracovních skupinách a zjištěné informace budou zpracovány do
monitorovací zprávy, kterou jedenkrát za rok koordinátoři KPSS obcí s rozšířenou působností
odevzdávají krajskému koordinátorovi komunitního plánování. Prostřednictvím těchto podkladů bude
probíhat vyhodnocení Střednědobého plánu, na jehož základě bude zpracován akční plán na
následující rok. Akční plány budou zpracovány ve spolupráci s Pracovní skupinou koordinátorů 21 ORP
JMK a Pracovní skupinou pro komunitní plán JMK tak, aby byly v podzimních měsících předchozího
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roku schváleny v orgánech Jihomoravského kraje a mohly být od začátku nového tj. aktuálního roku
realizovány.
Více informací na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz a www.socialnisluzby-jmk.cz.

5. Současná situace v oblasti sociální péče
Sociální reforma MPSV ČR
Na konci února MPSV zveřejnilo návrhy čtyř zákonů, které v celku tvoří sociální reformu:
Důvodová zpráva
Zákon o sociálně právní ochraně dětí.zip
Zákon o zaměstnanosti.zip
Zákon o sjednocení výplaty nepojistných dávek.zip
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.zip
V dubnu proběhlo připomínkovací řízení a ministerstvo zveřejnilo Vypořádání meziresortního
připomínkového řízení
Více informací je možné získat na webových stránkách www.crho.org nebo www.nrzp.cz
Individuální projekt MPSV Podpora procesů v sociálních službách
- legislativní změny systému soc.služeb včetně úpravy jejich financování
- identifikace a vyhodnocování sociálních jevů
- „karty“ sociálních služeb
- metodika síťování soc.služeb a financování
Více informací ZDE

6. Financování sociálních služeb
Dotace z rozpočtu MPSV ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělovalo v roce 2011 na sociální služby 90 % prostředků oproti
roku 2010. Dotace na sociální služby ve výši 6,1 mld. Kč, byly rozdělovány zejména na základě
doporučení krajů. Bohužel se ukázalo, že kraje v některých případech sice dopřály vlastním zařízením
nekrácenou stoprocentní podporu v porovnání s předchozím rokem, na druhou stranu ale některým
zařízením dotace dramaticky snížily - a tyto se ocitly na hranici existence, řekl ministr J.Drábek.
Ten se z tohoto důvodu rozhodl pro odklad platnosti zákona o sociálních službách (který počítal s
převedením kompetence rozdělování dotačních prostředků zařízením na kraje od 1.1. 2012) o dva
roky, tedy na 1. ledna 2014.
Pro další přidělování dotací na rok 2011 je k dispozici rezerva ve výši cca 150 mil. Kč. V příštím týdnu
chce MPSV rozhodnout o tom, zda a jak velký díl těchto prostředků bude rozdělen mezi nové projekty.
Zbývající částka by měla být využita na dofinancování stávajících služeb. MPSV přitom nepočítá s tím,
že by návrhy na jejich rozdělení zpracovávaly jednotlivé kraje.
Výhled na rok 2012 počítá opět s částkou 6,1 mld. Kč.
Individuální projekty krajů na financování služeb sociální prevence
28. 2. 2011 MPSV revidovalo výzvu vyhlášenou v rámci OP LZZ k předkládání individuálních projektů
krajů na financování těchto služeb.
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V rámci revize byla z výzvy vypuštěna možnost podpory vybraných služeb sociální prevence. V tuto
chvíli proto kraje nemají možnost předkládat individuální projekty zaměřené na tuto oblast. Ačkoliv se
tato změna nijak nedotýká projektů realizovaných v současnosti, znemožňuje krajům přípravu
projektů, které by navazovaly na projekty realizované v současné době a jejichž prostřednictvím by
služby sociální prevence mohly být financovány až do roku 2014.
Rozhodnutí MPSV o obnovení přijímání žádostí krajů do konce června zřejmě nepadne. Současně není
jasné, zda v případě pokračování individuálních projektů bude zachován stávající rozsah financovaných
služeb nebo zda některé typy služeb budou z dalšího financování vyřazeny.
Dotace z rozpočtu města Brna
V případě, že v rámci vypořádání rozpočtu předchozího roku budou k dispozici volné finanční
prostředky, přislíbilo vedení města pamatovat na podporu sociálních služeb dle KP. Vypořádání
rozpočtu bude projednáno na květnovém jednání Zastupitelstva města Brna. Následně by pak
proběhla 2. etapa dotačního řízení pro rok 2011.
Dotační řízení na rok 2012
Termín podání žádostí bude od 15. 6. do 31. 7. a jako každý rok proběhne v červnu setkání se
zástupci NNO – všem organizacím bude včas rozeslána pozvánka.

Na setkání bude představena aktualizovaná projektová fiche a postup hodnocení žádostí s ohledem na
výše uvedené skutečnosti týkající se financování služeb prevence.

7. Další setkání PS
Příští setkání pracovní skupiny proběhne po prázdninách v září či říjnu – bude včas upřesněno
pozvánkou + na webových stránkách.
Obsahem setkání bude příprava podkladů pro zpracování Akčního plánu JMK na rok 2012 (viz
výše), bližší informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2012 a dotačním řízení apod.

Zapsali: M. Galko a R. Janík
dne 27. dubna 2011
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