KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

středa 11. 2. 2015
14:00 – 16:00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Úvod
2. Administrativní záležitosti (základní listina KPSS a jednací řády PS)
3. Potvrzení březnových termínů setkání pracovních skupin KPSS
4. Schválení dotací pro rok 2015 ZMB
5. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
6. Setkání ohledně projektu prostupného bydlení (Francouzská 42)
7. Spolupráce s Agenturou pro soc. začleňování
8. Ostatní, diskuze
9. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byla omluvena Zuzana Dlouhá a Milena Němcová.
2. Administrativní záležitosti (základní listina KPSS a jednací řády PS)
Základní listina KPSS je ustavující základní dokument, na jehož základě byl vystaven proces
komunitního plánování v Brně. Základní listina upravuje základní podmínky, principy a hodnoty
procesu komunitního plánování obecně. Jedná se o veřejný dokument – je zveřejněn na Portále
sociálních péče ve městě Brně: http://socialnipece.brno.cz/texty/20/podmenu/327/zakladni-listinakomunitniho-planovani-socialnich-sluzeb-kpss-ve-meste-brne-/. Originál s podpisy členů KS je uložen
na Odboru soc. péče MMB, Oddělení koncepce a plánování služeb.
V rámci změn vedoucích pracovních skupin bylo nutné tento dokument aktualizovat. Koordinátor
vyzval členy KS, aby si aktualizovanou listinu přečetli a poté ji podepsali, pokud s jejími podmínky
a změnami souhlasí. Členové KS se seznámili se současnou podobou a základní listinu podepsali.
Stejné změny pak proběhly u jednacích řádů jednotlivých pracovních skupin (tedy těch, u kterých
došlo ke změnám). Řády byly aktualizovány, podepsány vedoucími pracovních skupin a zveřejněny na
portále soc. péče pod jednotlivými cílovými skupinami: http://socialnipece.brno.cz/.

3. Potvrzení březnových termínů setkání pracovních skupin KPSS
Termíny pracovních skupin v březnu:
Senioři – středa 11. 3. v 9:30
Děti, mládež a rodiny – pátek 13. 3. v 9:30
Osoby s duševním onemocněním – pondělí 9. 3. ve 14:00
Osoby s mentálním postižením – pondělí 16. 3. v 9:30
Osoby se zdravotním postižením – pondělí 9. 3. v 9:30
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Osoby se smyslovým postižením – úterý 17. 3. ve 13:00
Osoby ohrožené sociálním vyloučením – úterý 10. 3. ve 13:00
Romové a cizinci – středa 11. 3. ve 14:00
Předběžný program setkání pracovních skupin: aktuální informace ohledně komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Brně, dotačních programů, financování, plánování JMK, plánování projektů
v sociální oblasti v rámci brněnské metropolitní oblasti, tvorba 4. Komunitního plánu soc. služeb města
Brna, časový harmonogram práce na rok 2015 a další.
4. Schválení dotací pro rok 2015 ZMB
Zastupitelstvo města Brna 10. 2. schválilo návrh dotací 64 761 tis. Kč pro organizace poskytující
sociální služby (Program I) a 500 tis. Kč určena pro NNO poskytující doplňující služby v sociální oblasti
(Program II).
OSP MMB bude vyhlašovat ještě 2. etapu rozdělování dotací, podrobnosti viz. zápis z minulého setkání
KS ze dne 21. 1. 2015.
Některé organizace oznámily změnu právní formy v průběhu procesu schvalování dotací a před
podpisem smluv, konkrétně se jedná o organizace Betánie a Nový prostor. Je proto nutné přepracovat
rozpočtové opatření a tyto změny nechat znovu schválit ZMB (na březnovém zasedání). Bohužel se
tímto posune termín vyplacení první splátky dotací u dotčených organizací.
5. Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Cílem zákona ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 1 je zajistit větší transparentnost
hospodaření s veřejnými prostředky v územních rozpočtech a snížení legislativních a nelegislativních
bariér implementace evropských fondů v programovém období let 2014 – 2020.
Stávající podoba zákona měla diskriminační charakter a nebyla slučitelná s evropským právem. Novela
zákona přinese řadu změn, na který bude muset OSP reagovat. Například nově vzniká povinnost
písemně vyrozumět neúspěšné žadatele s odůvodněním, proč jim dotace nebyla schválena. Žadatelé o
dotaci mohou rozhodnutí procesně napadnout. Změní se také postup a systém celého dotačního řízení
– ohledně tohoto je nutná spolupráce s JMK, který by měl tento systém nastavit.
Podstatou změny je podpořit transparentnost, průhlednost a spravedlnost ohlášení, průběhu
a vyplácení dotací z veřejných zdrojů a rozpočtů. Na druhou etapu dotačního titulu I se nové právní
předpisy ještě vztahovat nebudou, jelikož se tento dotační titul byl vyhlášen ještě v minulém roce
(tedy za tehdy platné legislativy).
6. Setkání ohledně projektu prostupného bydlení (Francouzská 42)
Koordinátor předal slovo J. Tesařové, aby přítomné seznámila s novinkami v oblasti projektu.
J. Tesařová hovořila o posledním setkání zainteresovaných osob k projektu prostupného bydlení,
v současnosti se dokončují postupy, pravidla a způsob provozu objektu na Francouzské 42, kde bude
zaveden pilotní projekt prostupného bydlení. Jsou navržena kritéria výběru žadatelů (velký důraz na
motivaci žadatelů), způsob podání žádostí, návrh nájemní smlouvy, variablitita 1. a 2. stupně a
přechodu mezi stupni bydlení (zde je velmi důležitá flexibilita). Skupina se dále shodla, že výše
nájemného není pro uživatele hlavní motivační faktor, protože rozdíly dorovnají dávky ze sociálního
systému. Hlavním motivačním kritériem klientů pro přechod do dalšího stupně bydlení je vyšší
1

Zákon ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
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samostatnost nájemníka v 2. stupni bydlení oproti prvnímu, možnost vybavit si zde byt vlastním
nábytkem, menší kontrola podpůrných služeb. Na setkání se projednávalo složení výběrové komise
(správcem bude Centrum sociálních služeb, dalšími členy bude například zástupce odboru soc. péče,
bytového odboru, zástupce úřadu práce, kurátoři a další) a časový harmonogram. Již zpracovaný
materiál bude předložen Radě města Brna v březnu, v dubnu se očekává zahájení zveřejňování
informací o projektu a jeho představení veřejnosti. V květnu je plánováno vyhlásit výběrového řízení
na personální zabezpečení chodu objektu, v srpnu kolaudace, pořízení vybavení a zejména i výběr
žadatelů. V říjnu se předpokládá podepsání prvních smluv a zařazení klientů do propustného systému
bydlení.
H. Krištofová doplnila, že se jedná o citlivou záležitost a je nutné principy zvážit do důsledků. Projekt
je primárně určený osobám mající dluhy, ať už částečné nebo celé rodině. Je třeba myslet na motivaci
uživatele, pokud se do bytu vezme zadlužený člověk bez motivace řešit svoji situaci, je
nepravděpodobné, že by prostupné bydlení situaci takového člověka vyřešilo. Také veřejnost
nepříznivě vnímá podobné objekty, lidé se obávají bydlet v sousedství podobných zařízení. Cílem je
nastavit kritéria výběru budoucích uživatelů tak, aby podle nich bylo pravděpodobné, že ze zájemců
bude vybrat takový uživatel, který bude motivovaný, bude si nabídnuté možnosti na řešení jeho
situace vážit, bude mít tak šanci při podpoře zvrátit svoji situaci a po určitém časovém úseku bude
schopný bydlet a žít samostatně v komerčním typu ubytování, a to bez dluhů.
Koordinační skupina poté přešla k řešení aktuálního problému neregistrovaných ubytoven, u kterých je
pravděpodobné jejich ukončení činnosti. Aktuálním problémem je ubytovna v Přerově, která
momentálně ukončuje smlouvy klientům a ty si postupně přebírají města, kde mají tito lidé trvalý
pobyt. Situaci řešily také sociální pracovnice Odboru sociální péče a kurátoři města Brna, klienti se
nacházeli ve velmi zanedbaném stavu, byli ošetřeni v nemocnicích, někteří z nich museli v nemocnici
zůstat, většina ostatních byla umístěna do různých domovů pro seniory.
Situace se momentálně intenzivně řeší – zmíněné klienty se umístit podařilo, nicméně je zde
předpoklad, že v budoucnu ukončí smlouvy s klienty další podobná zařízení a v takovém případě již
město v současnosti nemá další kapacity. V rámci uvažovaných projektů, které jsou plánovány
v brněnské metropolitní oblasti (skrze fondy EU) je navrženo i zařízení, které by tento problém mělo
řešit. Nicméně zde je výhled realizace několik let. Je tedy nutné nějaké kapacity zřídit již nyní, co
nejdříve. V rámci OSP MMB se nyní zvažují schůdné a dostupné varianty řešení.

7. Spolupráce s Agenturou pro soc. začleňování
Na minulém setkání KS Jitka Tesařová představila možnost spolupráce města Brna s Agenturou
pro sociální začleňování, a to především v oblasti tzv. „Koordinovaného přístupu k řešení problematiky
sociálně vyloučených lokalit“. Byla vyplněna přihláška a rozsáhlý dotazník, které byly odeslány
v termínu komisi. Přihlášky a obsah dotazníku budou prověřeny a vyhodnoceny komisí. Ve druhém
výběrovém kole bude uchazeče hodnotit Monitorovací výbor Agentury na svém zasedání. Na tento
Monitorovací výbor pojedou zástupci za Brno v pondělí 16. února představit prezentaci o aktuální
situaci sociálně vyloučených lokalit v Brně. Zástupci za Brno budou JUDr. Jitka Tesařová, vedoucí
Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB, Ing. Miroslav Foltýn, vedoucí Odboru sociální péče
a předseda Sociální a zdravotní komise Bc. Martin Freund.
8. Ostatní, diskuse
Koordinátor předal slovo členům KS, aby se podělili o významné informace a novinky
-

L. Ptáček obeznámil přítomné s akcemi kurátorů:
 sběr oblečení na sociální šatník - šatstvo se sbírá každou středu v měsíci;
 sbírka potravin do potravinové banky - příští dny proběhne sběr potravin v budovách
Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje. V další fázi bude probíhat sběr
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potravin v pravidelných intervalech, chystá se nastavení spolupráce s velkými
obchodními domy, prozatím se o podrobnostech jedná.
-

V. Muthová seznámila přítomné se seminářem Diakonie Českobratrské církve evangelické,
který pořádala 10. 2. 2015. Jednalo se o vzdělávací a diskusní setkání k problematice
zdravotně sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností. Seminář byl zaměřen na systém
integrovaných podpůrných služeb a podporu přátelského prostředí seniorům. Na semináři
vystoupili hosté a odborníci, teoretickou část vedl MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Více informací
o semináři naleznete zde: http://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/pozvanka-na-vzdelavaci-

seminare/.
-

Koordinátor připomněl, že v rámci pracovního harmonogramu budou zainteresované
organizace hodnotit Akční plán JMK 2014, poté Akční plán města Brna 2014 a následně
na pracovních skupinách stávající aktuální situaci a průběžné plnění 3. Komunitního plánu

města Brna.
-

Koordinační skupina pokračovala tématem sociálně – právního poradenství, členové KS
se shodli, že je potřebné zmapovat současnou síť nabízeného právního poradenství, společně
zvážili možnosti vzájemné spolupráce města Brna, neziskových organizací, městských částí
a právníků. Právní poradenství je součástí priority současného komunitního plánu soc. služeb.
KS se shodla, že nejužitečnější by bylo svolat setkání zainteresovaných organizací, kde by se
konkretizovaly veškeré problémové oblasti a možnosti řešení. Také podotkli, že je nutné
myslet na legislativní omezení, kdy návrh na konkrétní legislativní změny by mohl být dalším
výstupem této skupiny.

-

T. Jurčík hovořil o jedné z aktivit „Eurocities“, jež sdružuje velká evropská města a zasluhuje
se o rozvoj spolupráce a sdílení zkušeností a dobrých praxí v mnoha oblastech. T. Jurčík
konkrétně zmínil činnost pracovní skupiny „Imigrace, integrace“, které by se rád v budoucnosti
více věnoval.

-

R. Janík na výše uvedené navázal, že v rámci pracovní skupiny pro problematiku
bezdomovectví při Eurocities byli její členové vyzváni, aby se v případě zájmu přihlásili k
hostování studijní návštěvy („study visit“) k problematice lidí bez domova, kteří se potýkají
s vícečetnými problémy a potřebami. Jedná se o program na den a půl, nicméně je to
organizačně dosti náročné. Oddělení koncepce plánování toto zvažuje, nicméně je třeba vzít
v potaz, že v prvním pololetí bude nutné soustředit se především na práci při tvorbě 4. KP a
také řešit náročné změny v rámci financování služeb (výše zmíněná novela), stejně tak bude
nutné pracovat na dalších projektech. Studijní návštěva by měla proběhnout v červnu 2015.
Pokud se nakonec Oddělení rozhodne nepřihlásit, není vyloučeno hostování takové akce
v budoucnu, kdy nebude tolik úkolů a práce najednou.

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body.
9.

Příští setkání

Koordinační skupina se dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:

ve středu 4. března 2015 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
Brno 21. února 2015
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