KOORDINAČNÍ SKUPINA
Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 11. ledna 2016
14:00 – 16:00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Schvalování návrhu dotací
Předběžný nástin harmonogramu práce v roce 2016
Průběžné informace a plánované aktivity
Ostatní, diskuze
Příští setkání

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání
byli omluveni L. Ptáček a J. Navrátilová. Jednání se zúčastnil host, předseda Sociálně zdravotní komise,
Martin Freund.
Na Koordinační skupině byla představená Mgr. Renata Haráková, romská poradkyně Oddělení sociálního
začleňování OSP MMB, která bude členkou pracovní skupiny Romové a cizinci ohrožení soc. vyloučením.

2. Schvalování návrhu dotací
Návrh rozdělení dotací na sociální služby (Program I) byl předložen Sociálně zdravotní komisi (SZK) 7.
ledna 2016, jejíž členové materiál po zodpovězení dotazů všemi hlasy přítomných doporučili ke
schválení. Návrh bude následně předložen Radě města Brna 19. ledna a 2. února Zastupitelstvu města
Brna. Poté bude orgánům města předložen návrh rozdělení dotací v rámci Programu II, určený na
doplňující a návazné programy na služby sociální.
V lednu budou příjemci dotací zpracovávat vyúčtování za rok 2015. Připravit vyúčtování bude
komplikovanější než v minulých letech, jednak vzhledem k sjednocování systému s JMK a jejich
informačním systémem KISSOS, jednak kvůli dofinancování v podobě 2. etapy, která probíhala v druhé
polovině roku 2015. Z těchto důvodů budou některé služby vyúčtovávat více formulářů. Poskytovatelé
budou vyúčtování odevzdávat do 31. ledna 2016. Poté bude Odbor soc. péče vyúčtování zpracovávat a
kontrolovat.

3. Předběžný nástin harmonogramu práce v roce 2016
Setkání koordinátorů na KÚ Jihomoravského kraje, tvorba harmonogramu
Harmonogram bude upřesněn po setkání koordinátorů JMK, které proběhne 14. ledna 2016. Na setkání
bude koordinátorka JMK M. Michalová informovat o činnostech v rámci plánování a financování služeb z
krajské a ministerské úrovně, s čímž bude souviset i stanovování termínů o obcích s rozšířenou
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působností. Pro vzájemnou informovanost a vysvětlení určitých problémů, které nastaly a které se budou
muset v budoucnu řešit (především v rámci procesu financování služeb), se setkání zúčastní vedoucí
Odboru soc. věcí Mgr. Martin Petřík a zástupci ekonomického oddělení OSV JMK. Je nutné i nadále
spolupracovat na sjednocování procesu financování a dotačního řízení JMK a ORP.
Po setkání Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB stanoví harmonogram práce na první
polovinu roku 2016 na následující oblasti:






zhodnocení 3. Komunitního plánu ve spolupráci s realizátory jednotlivých opatření a následné
zpracování Informativní zprávy o plnění 3. KPSS v Brně
rozvojové záměry pro tvorbu akčního plánu JMK na rok 2017 – komunikace s poskytovateli (v
rámci pracovních skupin a následného zasílání podkladů)
aktualizace sítě soc. služeb v Brně a JMK (komunikace s poskytovateli soc. služeb v Brně,
zpracování kapacit v rámci projektů ITI a KPSVL)
předání podkladů do orgánů města Brna
vše finalizovat do března - května, předání informací na KÚ JMK

4. Průběžné informace a plánované aktivity
Projekty v rámci ITI (konkrétně chystané dva DZR)



domov se zvláštním režimem (DZR) pro vícečetné diagnózy – ulice Mostecká (více viz předchozí
zápis)
projekt na ulici Nováčkova (Husovice), zaměřený na bydlení pro skupinu osob s duševním
onemocněním (ODO) s vyšší potřebnou mírou podpory

Domov se zvláštním režimem na ulici Nováčkova (Husovice), zaměřený na bydlení pro skupinu osob
s duševním onemocněním (ODO) s potřebou vyšší míry podpory. Budova stojí v řadové zástavbě a
disponuje i menší zahradou a prostory pro případnou dílnu. V přízemí by mohlo být umístěno krizové
lůžko. Na jednání skupiny bylo připomenuto, že záměr vybudovat domov se zvláštním režimem pro ODO
s 24 hodinovým režimem je dlouhodobý požadavek příbuzných (pečujících) o ODO, který dlouhodobě
prosazují na pracovních skupinách komunitního plánování v Brně. DZR by měl být speciálně zaměřen na
lidi, kteří jsou propuštěni po dlouhodobém pobytu v psychiatrické nemocnici a nemají kam jít, nebo
potřebují vyšší míru podpory a nemají patřičné zázemí (případně mají, ale hrozí jim jeho ztráta – odchod
pečujících apod.). Vedoucí pracovní skupiny ODO B. Veškrnová však upozornila, že je důležité, aby
objekt vyhovoval potřebám klientů, tj. osob s duševním onemocněním. Je nutné si rozmyslet, jestli se
zde potřeby pečujících a jejich „dětí“ s DO shodují. M. Freund upozornil, že zařízení v dané podobě se
blíží spíše ústavnímu charakteru a neodpovídá současným trendům. Dále podoktnul, že by bylo vhodné
srovnání s projekty z jiných zemí EU. B. Veškrnová souhlasila, že řešení situace těchto konkrétních osob
spočívá spíše v posílení prevence, terénních služeb a zřízení tzv. multidisciplinárních týmů, které by byly
schopny, v případě nutnosti, včas zasáhnout. Sdružení Práh se soustředí právě na tento způsob práce
s lidmi s duševním onemocněním. Jsou zde však různé pohledy na věc ze strany pečujících, ze strany
odborníků na danou oblast a ze strany samotných lidí s DO (kteří především hovoří o potřebě bydlení
jako takového, s případnou nižší či vyšší mírou podpory. Tyto pohledy se již střetávaly v minulosti, kdy
byla problematika mnohokrát diskutována na pracovních skupinách.
Vedoucí PS OMP Z. Bradová a vedoucí PS S J. Tesařová upozornily na další cílové skupiny, pro které
chybí pobytové zařízení s vyšší mírou podpory (DZR případně DOZP) - jednak pro lidi s mentálním
postižením v kombinaci s psychiatrickou diagnózou (případně poruchy chování), vyžadující vysokou míru
podpory, která je v klasických zařízeních pro OMP velmi náročná a pak také pro lidi v seniorském věku
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(případě od cca 50 let) rovněž s psychiatrickými diagnózami, kteří nejsou přijímáni v rámci domovů pro
seniory či DZR určených pro seniory. Tyto potřeby byly také zmíněny v komunitních plánech.
Přítomní se shodli, že je tedy zásadní u daného projektu jasně definovat cílovou skupinu uživatelů a
případně přehodnotit, zda se má jednat o zvláštní režim nebo jiný typ pobytového zařízení. Koordinátor
navrhl uspořádat setkání na půdě magistrátu, kterého by se zúčastnili uživatelé služeb určených pro soby
s duševním onemocněním, jejich zástupci (příbuzní, pečující), odborníci na danou oblast a předseda SZK
M. Freund. Na jednání by se znovu prodiskutovaly postoje a názory všech zúčastněných na tuto
problematiku a na základě tohoto by byl plánovaný projekt upřesněn. M. Freund i členové KS se
svoláním takového setkání souhlasili, koordinátor KPSS jej tedy zorganizuje.
Využití objektu Jelenice
M. Freund ohledně objektu hovořil s náměstkyní Liptákovou a také se zástupci Bytového odboru s tím,
že i nadále trvá záměr města objekt koupit.
KS se shodla, že objekt by bylo vhodné využít pro odlehčovací služby a krizová lůžka. K tomuto účelu by
Odbor soc. péče využil 30 bytů z celkových 50 (zbylých 20, by využil pro své účely Bytový odbor). J.
Tesařová k tomu podotkla, že je nedostatek bytů pro přechodný pobyt (odlehčovací služby) a krizového
bydlení. Objekt Jelenice by mohl začít fungovat nejdříve za 2 roky, kvůli končící odlehčovací službě
Diecézní charity Brno (15 míst) a nedostatku krizového bydlení je však nutné začít řešit situaci dříve.
Určité prostory pro odlehčovací služby by mohly být zajištěny v rámci šesti městských středisek
pečovatelských služeb. Ta však prozatím nejsou zařízena pro imobilní klienty. Bylo by nutné navýšit
finance na rekonstrukci a na personální kapacity.
R. Janík dodal, že městská střediska pečovatelské služby by se měla také zaměřit na rozšiřování
poskytovaných služeb do večerních hodin a víkendů, jak doposud činili někteří poskytovatelé z řad
neziskových organizací. S tím souvisí také lepší koordinace práce středisek pečovatelských služeb. Jedná
se o prioritní oblasti v komunitních plánech města Brna.
M. Freund požádal o sepsání těchto potřeb a vyčíslení požadavků na rekonstrukce středisek
pečovatelských služeb.
Připomínkování dokumentu „Strategie bydlení města Brna“
M. Freund upozornil na finalizaci „Strategie bydlení města Brna 2016 – 2026“ ze strany Bytového odboru,
přičemž zástupci OSP upozornili, že dokument zatím neměli možnost zhlédnout a případně
připomínkovat. Zástupci OSP, včetně dalších členů KS tedy dokument obdrží a do konce příštího týdne
pošlou své připomínky.
Koncept sdíleného bydlení
Koordinační skupina se dále zabývala tématem sdíleného bydlení a „co-housingu“, jakožto moderního
trendu, o kterém se čím dál více hovoří. V letošním roce by měl být zprovozněn pilotní projekt sdíleného
bydlení pro seniory na Zámečnické ulici. Předseda SZK M. Freund se dotázal na předpoklad zájmu o
takové bydlení ze strany seniorů. Vedoucí pracovní skupiny Senioři J. Tesařová poukázala na studii
„Zajištění odborných studií a analýzy pro účely sestavení 3. Komunitního plánu sociálních služeb města
Brna pro období 2013 – 2015“, která byla zpracovávaná FSS MU v rámci úkolové pracovní skupiny
Bydlení s doprovodnou soc. službou. Z jejích výstupů vyplynulo, že v současnosti senioři (a běžně
občané) nemají příliš široké povědomí o takových možnostech. Dle výsledků by senioři za určitých
podmínek (v případě finanční krize a možnosti zachování samostatnosti) na takový koncept bydlení
přistoupili. Poukázala také na široké a pozitivní zkušenosti s podobným typem bydlení ve Vídni. Uvedla,
že se jedná o řešení bydlení pro osoby osamělé a s nízkým příjmem. Koordinátor doplnil, že senioři mají
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samozřejmě často jiné představy o vlastním bydlení, ale v případě, že jim hrozí ztráta dosavadního
bydlení, sdílené bydlení se stává určitě lepší alternativou než ubytovny anebo jiné nestandardní bydlení.
Samozřejmě se obecně jedná o otázku potřeby sociálního bydlení jako takového. J. Tesařová doplnila, že
by bylo vhodné, aby vznikla správa bytového fondu, která by se věnovala rozvoji takových typů bydlení.
M. Freund ohledně sdíleného bydlení pro osoby se zdravotním postižením (OZP) oslovil vedoucího
Bytového odboru J. Lahodu, od kterého získá seznam prázdných bytů ve vlastnictví města. Ohledně
dostupného bytového fondu kontaktoval i některé zástupce městských částí. Předseda se také domluvil
na setkání s ředitelkou organizace Domov pro mne Jarmilou Vokálovou, se kterou budou jednat o
možnosti přidělení bytů pro využití konceptu sdíleného bydlení pro OZP.
KPSVL
Ve čtvrtek 14. ledna proběhla Řídicí skupina, která schválila všechny fiche od MMB, NNO a dalších
brněnských institucí, které se v rámci KPSVL připravují. Dne 21. ledna bude Řídicí skupina schvalovat
Strategický plán sociálního začleňování, který je připravován ke schválení na jednání ZMB dne 15. března
2016.

5. Ostatní, diskuse
Koordinátor představil přítomným výsledky testování plánovaného projektu „Senior bus“: testování
probíhalo v prosinci 2015 po dobu 14 dnů. O službu byl velký zájem, občas bylo nutné zájemce
i odmítat (je zřejmé, že jeden vůz pro Brno poptávku neuspokojí). Zpětná vazba od klientů byla velmi
pozitivní. Za 14 dní zkušebního provozu bylo najeto 2 307 km a 122 jízd. Provozní doba od 6:00 do
22:00 se ukázala jako odpovídající. Byl upraven ceník, aby manžele mohli cestovat za společné jízdné:
50 Kč za jednu cestu + max. 15 minutová přestávka. Počet jízd na měsíc pro osobu bude omezen na 4
jízdy. Bude se dále jednat o dalších detailech nastavení služby. Nyní bude nutné pracovat na smlouvě,
realizovat výběrové řízení na nákup vozů, výběr a proškolení řidičů a operátorů. Provoz by mohl být
zahájen v květnu/červnu 2016. Předpokládané náklady na roční provoz dvou vozů činí cca 3,5 mil. Kč
(ovšem v roce 2016 se bude jednat cca o 6 až 7 měsíců). Je pravděpodobné, že se do budoucna podle
poptávky počet vozů zvýší.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

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

ve středu 10. února 2016 ve 14 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 21. ledna 2016
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