KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

čtvrtek 7. 11. 2013
13.00 – 15.00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Administrativa
3. Vzdělávání koordinační skupiny
4. Průběžné informace ohledně stanovování priorit do Akčního plánu sociálních služeb na rok
2014
5. Závěr a shrnutí
6. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové schůze byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Nejdříve se členové koordinační
skupiny (dále jen KS) věnovali administrování dokumentů, vzdělávání a zejména prioritám do Akčního
plánu na rok 2014 a obsahu pracovních skupin, které proběhnou v listopadu 2013.
2. Administrativa
Členové koordinační skupiny projednali podklady týkající se dokumentace k podpoře komunitního
plánování na území města Brna.
3. Vzdělávání koordinační skupiny
V rámci vzdělávání KS nastaly komplikace ohledně nabídky možností vzdělávacích kurzů a omezených
termínů. Proto budou ohledně aktuálního termínu členové KS průběžně zkontaktováni, jakmile bude
termín stanoven.
4. Průběžné informace ohledně stanovování priorit do Akčního plánu sociálních
služeb na rok 2014
Radim Janík nejdříve v rámci plánování sociálních služeb hovořil na téma sjednocení termínů v oblasti
plánování na následující období do Akčních plánů Jihomoravského Kraje a města Brna.
V současné době panuje nesoulad mezi plánováním města Brna a Jihomoravským krajem, co
se týče sběru informací ohledně rozvojových záměrů NNO na následující rok. Kraj požaduje informace
o rozvojových záměrech již na jaře (cca květen), přičemž město Brno až na podzim. Cílem je tyto
termíny sjednotit. Na další rok tedy bude město priority do Akčního plánu na rok 2015 projednávat
s organizacemi již na jaře v roce 2014 v souladu s JMK.
Dále pak koordinátor upřesnil podobu Akčního plánu na rok 2014. Kromě systémových priorit
bude plán klasicky obsahovat 8 kapitol (v rámci jednotlivých cílových skupin). U každé kapitoly
(skupiny) budou nejdříve uvedeny rozvojové záměry, které jsou již schválené Radou města Brna
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následně pak Jihomoravským krajem a ty budou přesně specifikovány a podloženy konkrétními údaji
(v podstatě zde budou překlopeny již zpracované údaje pro JMK). V druhé části každé kapitoly pak
budou uvedeny prioritní oblasti pro rok 2014 (v rámci dané cílové skupiny). Toto bude zpracováno
v hypotetické rovině – tedy ve smyslu: „budou-li finance na soc. služby navýšeny, je pro cílovou
skupinu XXX v roce 2014 prioritní posílit/podpořit tuto/tyto službu/služby“. Přičemž přednost budou
mít záměry, které jsou již schváleny v rámci AP JMK 2014. Tyto prioritní oblasti tedy budou finálně
stanoveny na nastávajících pracovních skupinách. Priority budou obsahovat popis záměru, zdůvodnění
potřebnosti, kvantifikace nákladů, personálního zabezpečení a kapacit, včetně uvedení realizátorů
(případně i partnerů).
Úkolem koordinační skupiny je shrnout, co se událo na jednotlivých skupinách, a vyzdvihnout,
jaké priority a opatření byly na pracovních skupinách identifikovány. Protože úkolem příštích
pracovních skupin bude priority jasně pojmenovat, na KS je třeba si vytvořit představu o možném
vývoji, aby vedoucí měli na skupinách podklady. Návrh Akčního plánu 2014 je nutné zpracovat do
konce listopadu. Vedoucí jednotlivých skupin budou na „své kapitole“ spolupracovat s realizátory
navržených opatření.
Pracovní skupina Senioři
= Důraz především na Domovy se zvláštním režimem, v rámci této cílové skupiny je již několik
záměrů schváleno v Akčního plánu JMK.
Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením
= posledně bylo navrženo dluhové poradenství, ovšem nejedná se o sociální službu dle zákona a
navíc již v tuto chvíli bylo požádáno o dotace na příští rok. To znamená, že se můžeme zabývat pouze
službami, na které byly podány žádosti o dotace. Další zmíněnou oblastí byly terénní služby. Poté
padl návrh společné platformy na zaměstnávání problémových skupin, kde je ambice
vytvoření společného půdorysu více organizací. Podpůrné služby pro zaměstnávání jinak fungují
v rámci stávajících služeb.
= Na skupině účastníci řešili problém „neumístitelných klientů“, kteří jdou napříč více cílovými
skupinami, a navíc těchto případů bude přibývat. Možností řešení by mohlo být rozšíření speciálních
lůžek pro takové klienty na Štefánikove. Je zde tedy potřeba rozšíření kapacit – zřejmě skrze
(částečnou) transformaci stávajících sociálních služeb (především asi DZR), přičemž je třeba
zohlednit i např. bezbariérovost. Problém je zařazen do Komunitního plánu v rámci systémových priorit
(„specifická témata“), otázkou je zda jej znovu opakovat v AP.. Je na zvážení kde a jak na problém
dále ještě upozornit (MPSV a MZ, další relevantní instituce..). V takovém případě je ale nutné mít
podloženou potřebnost konkrétními údaji (např. od kurátorů, poskytovatelů a institucí, které tyto
případy řeší). Bylo by vhodné tyto statistiky např. zapracovat do každoroční výroční zprávy, kterou
zpracovávají kurátoři. Přínosné by bylo doložit trend nárůstu těchto případů. S čímž souvisí také
současná problematika propouštění pacientů z Psychiatrické nemocnice. V současnosti je v plánu
v rámci této problematiky schůzka vedoucího Odboru sociální péče, vedoucí Odboru zdraví a ředitele
Psychiatrické nemocnice.
Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením
= Na pracovní skupině byly prozatím identifikovány následující potřeby: posílení terénní služby,
osobní asistence a další podle konkrétních výstupů pracovní skupin.
Pracovní skupina Osoby s mentálním postižením a poruchou autistického spektra
= prioritami jsou: rozšíření terénní soc. služby, posílení soc. rehabilitace, osobní asistence,
komplikace se soc. rehabilitací organizace APLA-JM, o.s., kdy organizace službu dosud
nezaregistrovala a nemůže tedy na ni žádat dotace.
Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním
= vedoucí skupiny hovořila o potřebě vybudování Domova se zvláštním režimem, který však nelze
řešit v rámci běžných dotací. Velký problém je propouštění pacientů z Psychiatrické nemocnice. Paní
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Rakovská na skupině hovořila o problémech s jejím synem, který byl propuštěn, nyní netuší co dál.
Sdružení Prah se chystá podat projekt na vytvoření Asertivního komunitního týmu, který by pomohl
propuštěným lidem, nicméně je nutné řešit situaci hned, než vznikne asertivní tým, bude na různé věci
pozdě. Podobná služba je však drahá, nezaplatí ji město, je nutné, aby ji financoval stát a EU.
= Priorita: návrh podpořit terénní sociální rehabilitaci = podpora lidí v domácnostech, kteří se tam
mohou za podpory udržet.
Pracovní skupina Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením
= bylo by dobré pomoci projektům, které byly a nyní již nejsou (nebo v blízké době nebudou)
financovány v rámci EU projektů, organizace v současnosti snižují stavy a budou v tom nespíše muset
pokračovat. Hlavní prioritou se tedy jeví především sanace současných ztráty. S JMK proběhla debata
o možnosti IP zaměřeného na problematiku vyloučených lokalit (a cílové skupiny Romů ohrožených
soc. vyloučením), avšak návrh byl zamítnut.
= prozatím navržené priority skupiny, možnost podpořit sociálně aktivizační služby (vzdělávání
mládeže), terénní služby (spolupráce mezi subjekty, Úřad práce, NNO), terapeutická poradna
pro osoby závislé (především na heroinu) a možnosti řešení bydlení (vznikla nová metodika
ohledně využívání ubytoven, kdy zpřísňuje kritéria, a hrozí tak uzavírání některých ubytoven. Na druhé
straně otázka adekvátního bydlení, tisíce volných bytů ve městě Brně a ceny sociálních bytů).
= Radim Janík navrhl v rámci prolínání a podobnosti prioritních opatření skloubit priority pracovních
skupin Romové a cizinci a Osoby ohrožené sociálním vyloučením (to je ovšem k diskuzi na těchto
pracovních skupinách, kdy s tím musí členové obou skupin souhlasit).
Pracovní skupina Osoby se smyslovým postižením:
= informovanost, tlumočení. Organizace navrhly, že chtějí pomoci s distribucí materiálů (OSP,
Zdravé město, SIC), hlavně u opatření pro hluchoslepé. Problémová je také například špatná
signalizace na přechodech. Návrh udělat osvětu u pracovníků veřejné správy, potřeba na
skupině podložena konkrétními příklady. Návrh možnost vést osvětu i přes internetové sociální sítě.
Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny:
= je zde třeba společný postup, skupina má své podskupiny (domácí násilí, rodiny s dětmi, NZDM). Je
vysoká pravděpodobnost, že „vyhraje“ návrh podpořit jednotlivé služby, že se členové pracovní
skupiny nerozhodnou podpořit konkrétní prioritu. Možností tedy může být stanovit pro každou
podskupinu jednu prioritu nebo podpořit zachování stávajících služeb.
5. Závěr a shrnutí
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body, zejména pak dosavadní průběh
pracovních skupin, témata pracovních skupiny na listopad a návrh na možnosti stanovování priorit do
Akčního plánu na rok 2014. Samotné jejich ustanovení bude výsledkem listopadových pracovních
skupin
6. Příští setkání
Koordinační skupina se v závěru dohodla na datu příštího setkání (POZOR ZMĚNA – původně byl čas
dohodnut na 14:00), které se uskuteční:

dne 2. prosince 2013 ve 13.00 hod.,
Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ Mečová 5. (2. patro)

Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
V Brně dne 12. listopadu 2013
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