Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání: středa 13. 6. 2018
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání:
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

PROGRAM:
1. Úvod
2. Reflexe květnových pracovních skupin KPSS
3. Harmonogram činností v následujícím období (dofinancování, pololetní vyúčtování, výpočet navýšení
rozpočtu na sociální služby, aktualizace sítě, zveřejnění dotačních programů)
4. Informace o činnosti Referátu koncepce (Klíčové aktivity projektu – Vytvoření Koncepce sociální
politiky města Brna do roku 2030, Návrh kreativní komunikační strategie pro zvýšení povědomí
obyvatel města Brna o poradně Socio-info Point (SIP) a portálu sociální péče v Brně) 5. Diskuze
6. Závěr

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byl omluven koordinátor R. Janík, který byl zastoupen M. Škorpíkovou. Dále byli omluveni členové
KS – Z. Hašová, L. Ptáček, H. Krištofová, J. Navrátilová, Z. Dlouhá a J. Tesařová

2. Reflexe květnových pracovních skupin KPSS
Přítomní vedoucí PS informovali o zásadních bodech a záležitostech, které se projednávali na setkání
pracovních skupin v květnu.
Na PS Osoby se zdravotním postižením bylo diskutováno stále aktuální téma týkající se nejen osob se
zdravotním postižením, ale i seniorů, a tím je nedostatek osobních asistentů a jejich nedostatečné
ohodnocení, jak finanční, tak i co se týče prestiže ve společnosti.
PS Senioři se zabývala velkou poptávkou seniorů a jejich rodinných příslušníků po umístění do domovů pro
seniory nebo do domovů se zvláštním režimem, ale míst je však málo a nelze tak této poptávce zcela
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vyhovět. Stále tak narůstá čekací doba v pořadnících žadatelů. Problémem v domovech pro seniory je rovněž
nedostatek kvalitních a spolehlivých pracovníků v sociálních službách v přímé obslužné péči. Totožný
problém trápí taky terénní pečovatelské služby.
Účastnice PS Osoby se zdravotním postižením, matka trojčat s těžkým kombinovaným postižením byla po
skončení jednání velmi skeptická k nabízeným sociálním službám pro její děti. Vzhledem k tomu, že chlapci
již budou dokončovat školní docházku a umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením prozatím
odmítá, tak na trhu chybí nějaká návazná služba. Vzhledem k tomu, že chlapci jsou 3, bylo by velmi náročné
až nereálné je každodenně dopravovat do denního stacionáře. Proto by se v rámci této problematiky opět
ráda

sešla

s

pracovníky

OSP

MMB

a

hledala

vhodná

řešení.

Vize matky je taková, že by bylo vhodné, aby vzniklo nějaké zařízení – bytový dům, kde by mohlo bydlet více
matek s takto postiženými dětmi. V bytě s nimi by zároveň bydleli i asistenti, kteří by se střídali a pomáhali
ženě s péčí o syny. Zároveň by v okolí byl zřízen denní stacionář, případně také rehabilitace, kam by děti s
asistentem docházely (nicméně v dosahu, kam by bylo možné je vozit pěšky na vozících). Ideální by bylo,
aby toto zařízení bylo součástí bytového domu.
Účastníci všech PS byli informováni o tom, že JMK plánuje revizi KISSOS a že je možné tedy vznést na JMK
případné požadavky či připomínky na úpravu systému. Rovněž byli zástupci organizací vyzváni, aby
aktualizovali údaje na brněnském Portálu sociální péče – především kontaktní osoby, mailové adresy,
telefonní kontakty apod. Stejně tak jsou samozřejmě vítány podněty či případné návrhy na vylepšení tohoto
webu.
Rovněž v této souvislosti zaznělo, že by bylo dobré, kdyby na portále byly zveřejňovány např. nabídky práce
pro ohrožené cílové skupiny (či spíše formou odkazů), dále různé akce a dny otevřených dveří apod.
Na portálu u cílové skupiny osoby s duševním onemocněním výrazně chybí odkaz na reformu zdravotní péče
o tyto osoby (bude doplněno).
Zástupci některých organizací se ptali, kam mají odkazovat klienty, pokud je jejich kapacita již naplněna. Na
to reagovali zástupci jiných organizací, že kapacitu v určitých časových úsecích mají a služba by tak mohla
být klientům poskytnuta, pokud se domluví. Bylo doplněno, že je to o vzájemné domluvě a ochotě společně
spolupracovat napříč organizacemi.

3. Harmonogram činností v následujícím období (dofinancování, pololetní vyúčtování,
výpočet navýšení rozpočtu na sociální služby, aktualizace sítě, zveřejnění dotačních
programů)
Dofinancování soc. služeb v rámci města Brna – do konce června se posílají žádosti, návrh bude zpracováván
během léta a předložen ZMB v září. MMB bude v této záležitosti komunikovat s JMK, jelikož i ten plánuje
služby dofinancovávat (hrozí tedy riziko překročení maximálních nákladů).
Projednává se novelizace zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., jeho připomínkování proběhne na
podzim a počítá se s následujícími změnami:
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1) navýšení příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni u osob, které jsou v domácím prostředí, nikoliv v pobytovém
sociálním zařízení,
2) rozčlenění azylových domů do několika typů,
3) vypracování materiálně technických standardů u pečovatelské služby,
4)

snížení

kapacity

u

domovů

pro

seniory

se

zvláštním

režimem

max.

na

12

klientů.

Nově by mělo být vytipováno 18 nepříznivých sociálních situací a konkretizovány cílové skupiny, tím pádem
by mělo být možné specifičtěji nastavit podporu a pomoc daným osobám. Některé služby např. často řeší
především smysluplné trávení volného času, nikoliv však primárně nepříznivou životní situaci klienta.
V dočasné síti je nyní cca 200 úvazků pracovníků v přímé péči.
V červnu KrÚ JMK schválil pravidla financování sociálních služeb na 2 roky dopředu.
KrÚ JMK se plánuje zaměřit na výkonnost jednotlivých sociálních služeb a rád by v této souvislosti více
spolupracoval s jednotlivými ORP, včetně města Brna.
U některých služeb zřejmě proběhne jejich transformace na jiný druh služby nebo dojde ke sloučení dvou
služeb do jedné.

4. Informace o činnosti Referátu koncepce (Klíčové aktivity projektu – Vytvoření Koncepce
sociální politiky města Brna do roku 2030, Návrh kreativní komunikační strategie pro
zvýšení povědomí obyvatel města Brna o poradně Socio-info Point (SIP) a portálu
sociální péče v Brně)
V průběhu letních prázdnin bude realizována příprava inovovaného webového Portálu sociální péče města
Brna, spuštění nové verze by mělo proběhnout v září 2018.
Senior Bus bude navyšovat počet automobilů, ze strany klientů je o tuto službu stále velký zájem, nicméně
přibývá počet stížností, jelikož je velmi problematické se dovolat na dispečink a službu si objednat (vysoká
poptávka ze strany klientů a velká vytíženost na straně služby).

5. Diskuse
Liga vozíčkářů, z. ú. bude pořádat 21. 6. přednášku na téma „Osamostatňování osob se zdravotním
postižením“. Také proběhne další setkání v sále Veřejné ochránkyně práv – konkrétně kulatý stůl s názvem
„S Ligou o Lize“.
Dále se diskutovalo o zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy je to především na samotných
lidech s postižením, aby si práci našli sami, Úřad práce v tomto svoji úlohu neplní a klientům s postižením s
hledáním zaměstnání prakticky nepomáhá. Klienti s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, kteří jsou na
ÚP dlouhodobě, mnohdy již pracovat ani nechtějí, často ztratili pracovní návyky, dělá jim potíž v určitou
hodinu vstát, někam docházet, dodržovat povinnosti a určitá pravidla apod.
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Na to zareagovala B. Veškrnová s tím, že s tímto tvrzením částečně souhlasí, že i u nich v organizaci se
stává, že zaměstnají člověka, který pracuje týden a pak odejde. Na druhou stranu Práh jižní Morava v roce
2017 zaměstnával 70 osob se zdravotním postižením.
Domov pro seniory (Dům pokojného stáří Brno - Královo Pole) organizace NADĚJE na ulici Ptašínského bude
na konci roku 2018 ukončovat službu z důvodu nevyhovujících prostor z pohledu požární bezpečnosti
(problém je tak zásadní, že jej není možné řešit formou rekonstrukce). Je proto potřeba do konce tohoto
roku všech 27 klientů umístit do jiných domovů v rámci Brna nebo JMK, domácí péče u většiny z nich již není
možná. Budova samotná by ovšem měla i nadále sloužit pro sociální účely – je v plánu zde zřídit dům
s pečovatelskou službou, přičemž v takovém případě nejsou kladeny tak vysoké nároky na požární
bezpečnost, jelikož se jedná o soběstačnější a mobilnější klienty. Kapacita by se měla pohybovat okolo 14
klientů.

6. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné body a dohodla se na dalším setkání, které se uskuteční

ve středu 22. srpna 2018 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: A. Gavendová, R. Janík

V Brně 30. června 2018
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