Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Zápis ze 14. setkání Pracovní skupiny bydlení konané dne 11. 10. 2016
Místo konání: Brno, Malinovského nám. 3, místnost č. 153
Přítomni: dle Prezenční listiny
Program: 13.30 – 13.45, prezence a zahájení (Mgr. Veronika Peterková, ASZ)
13.45 – 14.15, KPSVL – fáze implementace, význam a role pracovních skupin v politice sociálního
začleňování na úrovni města Brna atd. (Mgr. Jan Mochťák, ASZ),
14.15 – 14.30, prezentace aktuální situace přípravy výzvy KPSVL OPZ – předání informací k
chystané výzvě, nastínění harmonogramu a podmínek výzvy atd. (Mgr. Jan Mochťák, ASZ),
14.30 – 15.15, informace o projektových záměrech města Brna v rámci oblasti Bydlení –
prezentace projektových záměrů MMB: Housing First + Pilotní testování zavádění koncepce
sociálního bydlení v Brně, Prevence ztráty bydlení, Rapid Re-housing a Sociálně nájemní agentura
(Mgr. Jan Snopek, konzultant MMB pro sociální bydlení, a hosté),
15.15 – 15.30, diskuse a shrnutí.
Přílohy: Prezenční listina
Seznam členů Lokálního partnerství – PS bydlení
7x prezentace

Úvod
V úvodu setkání (prezentace č. 1) byl aktualizován seznam členů Lokálního partnerství – PS bydlení na
základě „Jmenovacího dekretu“, přítomní byli vyzváni k návrhům na možné doplnění, bez návrhů. Byl
představen regionální experta na bydlení ASZ Martin Stanoev, Ph.D., proběhlo seznámení s termínem
konání následující PS – konec listopadu/počátek prosince, přítomní byli pozváni na vzdělávací seminář ASZ
„Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a některé související zákony“
konající se 20. 10. 2016.

2. a 3. blok
Ve druhém a třetím bloku (prezentace č. 2 a č. 3) se Mgr. Jan Mochťák věnoval bilanci dosavadního
působení ASZ v Brně, sdělil, že ASZ je zapojena na tvorbě obsahu a formě Výzvy OP Z č. 052, která bude
zveřejněna v lednu 2017 – jde zejména o větší míru úspěšnosti a čerpatelnosti v rámci KPSVL. SPSZ města
Brna bude aktualizován formou přílohy – aktualizovány budou jednotlivé typové aktivity v návaznosti na
klíčové aktivity zamýšlených projektů na území města – MPSV obdrží přehled o chystaných aktivitách a
jejich rozsahu na území Brna. V rámci ASZ proběhla systémová změna – ředitelem Mgr. Radek Jiránek,
zástupkyní Ing. Radka Soukupová, Brno spadá pod působnost Regionální centra východ ASZ se sídlem
v Ostravě – vedoucí Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., na něhož mohou směřovat dotazy ohledně KPSVL a
metodického rázu. Tým lokálních konzultantů ASZ v Brně personálně posílil, ASZ disponuje také týmem
expertů. Při příchodu ASZ do Brna neproběhl vstupní výzkum lokality, ale jako podklad pro SPSZ byly využity
stávající výzkumy. Také z tohoto důvodu budou ještě teď na podzim Agenturou realizovány tři výzkumná
šetření pro oblasti Prevence a bezpečnost, Rodina a zdraví a Zaměstnanost (podrobněji viz níže). Výzkum
v oblasti bydlení se nepřipravuje, neboť v Brně proběhl výzkum v rámci tzv. Registračního týdne a Brno je
dále zapojeno do projektu MPSV Analýza dostupnosti a stavu sociálních služeb typu azylové domy
s ohledem na připravenost na chystanou novou roli (jako „krizového bydlení“). Nyní se v rámci postupu
intervence ASZ a dosahování změny nacházíme ve fázi III, Implementace I – období soustředěné projektové
podpory. ASZ se podílí na komunikační strategii města – vyvracení hoaxů v oblasti sociálního bydlení
(projekty RRH, HF), připravují se infokarty pro obyvatele města, návaznými kroky bude inkluze na MŠ (od
1. 1. 2017) a velký projekt v rámci základního vzdělávání (od 1. 9. 2017). Desatero politiky sociálního
začleňování je dostupné i na webových stránkách města Brna.
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Role a činnosti ASZ aneb co Vám můžeme nabídnout:
1/ projektově poradenská: supervize žádostí – 3 fáze, soulad projektu se SPSZ  expert na OPZ  expert
na danou oblast  expert na sociální služby (jsou-li v projektu přítomny);
2/ monitorovací, evaluační a analytická: zadávací řízení pro tři oblasti – prevence a bezpečnost (mapování
kriminality na území města Brna a síťování institucí v rámci lokality, výzkum pocitu bezpečí), rodina a zdraví
(aspekt zdraví – budou se sledovat bariéry institucí, které realizují zdravotní pomoc ve vztahu k sociálně
vyloučeným – tedy s jakými bariérami se SV potýkají a jaké instituce mají nástroje k tomu tyto bariéry
odstraňovat, bude zmapováno, která zařízení SV navštěvují) a zaměstnanost (cíl prozatím není vyjasněn, ale
bude snaha postihnout černý trh práce v SVL, jakým způsobem je zajišťován příjem v SVL). Výsledky budou
známy na přelomu ledna a února 2017, rozpočet na jeden výzkum je stanoven částkou 75.000 Kč;
3/ vzdělávací, aktivizační a osvětová – nabídka seminářů:
o změna zákona o soc. službách, průvodkyní Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.,
o šest celků (vzájemně na sebe nenavazují, lze se tedy zúčastnit i pouze jednoho celku)
osmihodinového semináře zaměřeného na problematiku dluhů určeného zejména pro SP a
pracovníky státních institucí, první seminář s tématem exekucí se uskuteční již v listopadu
(pozvánku včas obdržíte), průvodkyní Mgr. Zdeňka Libišová Svobodová.
Pracovní skupina dostane novou podobu – bude aktivním subjektem politiky soc. začleňování, potažmo
sociální politiky v Brně vůbec. PS bude tematicky zaměřená, Vaše náměty na téma jsou vítány.
Výzva č. 052 OP Z
Výzva bude zveřejněna v lednu 2017 a pro přijímání projektů otevřena v březnu 2017. Podávání projektů
pro Brno bude možné po 6 měsíců. V rámci KPSVL mezi sebou projekty nesoutěží, ale mají do sebe zapadat,
proto bude ASZ identifikovat případné překryvy a pokud budou, vyvolá jednání, v jehož rámci by se mělo
dosáhnout dohody. KPSVL není prostředím konkurenčním, ale prostředí, kde by se mělo dosahovat
synergie. Pro jednotlivé žadatele je důležité držet se nastavené hranice finanční rozvahy (alokovaná částka
v garanční komisí schválené fiši), pokud si žadatel nedočerpá původní alokovanou částku, může si napsat
ještě další projekt – v tomto případě je ale nutné se držet SPSZ (priority, cíle a typových aktivit).
Nevyčerpané alokace ze schváleného SPSZ – 2 fáze:
1/ prostředky budou primárně použity na financování projektů, které připravilo město,
2/ prostředky budou využity na nové projekty – bude sestaven tematický přehled projektů a pracovní
skupina dá doporučení městu, který/é projekt/y přijmout.
Dotazy k OPZ:
o MPSV uznalo Brno jako celou sociálně vyloučenou lokalitu, projektová působnost se může týkat
celého území Brna, ale je třeba zdůvodnit ohrožení soc. vyloučením;
o definice cílové skupiny;
o přímé x nepřímé náklady;
o vzdělávání sociálních pracovníků a supervize.
ASZ má v Brně pobočku
Kancelář ASZ v Brně najdete ve 2. patře na adrese Novobranská 526/14, 602 00 Brno.
Dočasná síť sociálních služeb
Bude opět aktualizovaná v lednu 2017 v momentě vyhlášení výzvy OP Z č. 052, je tu tedy ještě jedna
možnost požádat si o rozšíření soc. služeb – lze zařadit pouze ty služby, které jsou v souladu se SPSZ města
Brna. Prozatím nevíme, jak JMK bude pracovat s novelou zákona o sociálních službách.
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4. blok
Projekt Housing First + Pilotní testování zavádění koncepce sociálního bydlení v Brně
Mgr. Jan Snopek (za přítomnosti Mgr. Ladislava Ptáčka, vedoucího odd. sociálních kurátorů) představil
původně dva samostatné projekty HF a Pilot, které byly sloučeny do projektu jediného. Projekt je realizován
v návaznosti na projekt MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních
agend“, jedná se o uzavřenou výzvu pro 14 měst a obcí, realizace 1/2017 – 12/2019 (3 roky). Aktuální
situace: MPSV byl zaslán projektový záměr, který je ve fázi posuzování, do konce měsíce října bude
vypracována a zaslána i projektová žádost. Mgr. Snopek představil cíl projektu, 2 kategorie soc. bydlení
(dostupné a sociální), informoval o přínosu v podobě obousměrného přenosu praxí mezi městem Brnem a
MPSV, představil klíčové aktivity (KA) projektu, přičemž za základní aktivitu označil KA 04 – ověřování
v praxi (podkladem pro práci budou v projektu vytvořené metodiky, které se na druhou stranu na základě
v praxi zjišťovaných skutečností budou upravovat). Počet městských bytů: 115 – 65 vyčleněných pro projekt
Housing First + 50 jako dostupné byty. Prezentace obsahuje také schéma organizačního a personálního
zajištění projektu.
Sociálně nájemní agentura
Projekt sociálně nájemní agentury představila vedoucí projektového týmu Mgr. et Mgr. Stanislava
Očenášková (CSS, p. o.). Projekt je připravován jako tříletý. Mgr. Očenášková jej popsala, uvedla cíl
projektu: uspokojení potřeby bydlení a stabilizace cílové skupiny, nastínila možná rizika a způsob jejich
řešení. Dále bylo uvedeno, že projektový tým realizoval dva výjezdy do organizací, které se zabývají
podobnými projekty – proběhla návštěva v Ostravě (Centrom, z. s.) a Praze (R-Mosty, z. s.). Projektový tým
se inspiroval modelem organizace R-Mosty, která jde formou standardního nájemního bydlení (nikoliv
podnájemního vztahu jako je tomu v případě Centromu). Přítomným NNO byla nabídnuta spolupráce na
zapojení do projektu (forma spolupracujícího subjektu).
Prevence ztráty bydlení
Projekt představila Mgr. Lucie Mádrová (Bytový odbor MMB). Projekt je připravován jako tříletý, zapojeno
je 9 MČ, mj. se jedná i o MČ s největším bytovým fondem (Brno-střed a Brno-sever). Mgr. Mádrová projekt
popsala a uvedla jeho cíl. Projekt vychází ze statistik, které mj. uvádí počty nájemců s dluhem nad 1.000 Kč.
Dále byly popsány výstupy projektu a realizační tým.
Rapid Re-housing
Již běžící projekt Rapid Re-housing představil Mgr. Adam Fialík (IQ Roma servis, z. s.). Projekt je dvouletý a
není financován v rámci KPSVL. Jeho základem je tzv. nepodmíněné bydlení. Pro projekt se počítá
s přidělením 50 městských bytů. V rámci tzv. registračního týdne (18.–24. duben 2016) bylo v Brně sečteno
421 rodin v bytové nouzi. Mgr. Fialík představil projekt, cílovou skupinu, partnerství, kritéria pro vstup do
projektu (přelidněný byt = <5 m2/1 osoba v domácnosti). Výzkum provádí Ostravská univerzita a je uplatněn
tzv. kvótní výběr (vybraná skupina x kontrolní skupina – v obou je zastoupen stejný podíl osob s 1, 2, 3…
dětmi). Již jsou známé výsledky tzv. Cost -Benefit analýzy nákladnosti bydlení rodiny v bytě x azylovém
domě x na ubytovně. Byly uvedeny dosavadní zkušenosti (co fungovalo/nefungovalo). Byla představena
role MMB, IQ Roma servisu, HVO Querido Amsterdam a Ostravské univerzity v projektu, metody práce,
metody podpory, principy podpory (nepodmíněná, nezásluhová, bez časového omezení), průběh.

Diskuse
1. Projekt Rapid Re-housing: Časový harmonogram projektu Rapid Re-housing? V posledních dvou
vlnách po 15 rodinách, různé délky zabydlování v různém čase. 6 rodin v první fázi – 1. 9. 2016
v bytech MMB, 1. 10. 2016 v bytech MČ Brno-střed, 1 rodina bude až v další vlně. U 8 rodin se
rozhodne do konce tohoto týdne. Je k dispozici celý bytový fond? Ne zcela, některé byty jsou
v horším technickém stavu či nevyhovují svojí velikostí. Další jistou komplikací je také ujednání, že
žádná MČ „nedostane svého dlužníka“. Vyjednává se o jiných bytech. Kontrolní skupina v projektu
Rapid Re-housing – vědí všichni z této skupiny, že jsou kontrolní skupinou? Vědí to všichni,
www.socialni-zaclenovani.cz
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maximálně v řádu jednotlivců to nevědí, některé je těžké dohledat (např. se již přestěhovali),
v tomto případě budou nahrazeni. (Odpovídají Mgr. Fialík, IQ RS, Mgr. Haráková, OSP MMB.)
2. Jakou formou se mohou do projektů města zapojit NNO? (Dotaz Ing. Stejskalová, Sdružení Práh.)
Pouze jako partner bez finančního příspěvku, případně spolupracující subjekt. (Odpovídají Mgr.
Snopek, Helena Krištofová, OSP MMB.)
3. Projektu Prevence ztráty bydlení: Diskuse nad uvedeným počtem zapojených klientů v (Podnět
Mgr. Fialík, IQ RS.) Jedná se stále o pracovní verzi, počet bude ještě dopřesněn v závislosti na
zkušenostech z činnosti spolupracujících subjektů. (Odpovídá Mgr. Mádrová, BO MMB.)

Zapsala: Veronika Peterková, ASZ
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