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

středa 29. 3. 2017
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Shrnutí dosavadní práce na 5. KP
3. Harmonogram dalších činností
4. Ostatní
5. Závěr

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání se omluvila J. Tesařová, Z. Hašová, T. Jurčík a V. Sekaninová.
2. Shrnutí dosavadní práce na 5. KP
R. Janík poděkoval koordinační skupině za spolupráci při rozeslání, sběru a kontrole formulářů ohledně priorit
a opatření 5. KP. Termín odevzdání zpracovaných informací týkajících se především plánovaného rozvoje
sociálních služeb (mimo dočasnou síť a projekty skrze KPSVL) na KrÚ JMK byl prodloužen do pátku 31. 3. 2017
(původně 27. 3. 2017). Poté bude 6. 4. 2017 následovat schůzka s krajskou koordinátorkou, na které si Brno
a JMK vzájemně upřesní priority a možnosti.
V rámci pracovních skupin OOSV, RC a DMR bude rozvoj probíhat převážně skrze projekty KPSVL. Mnohdy
jsou také dotčené organizace jedinými realizátory daného opatření. Je tedy ještě otázkou diskuze, jakým
způsobem budou projekty v rámci KPSVL do 5. KP zpracovány (samozřejmě nemá smysl překlápět celý
Strategický plán do KP). Nicméně k propojení dojde, jen je ještě ponecháno k diskuzi, jakým způsobem. Stejně
tak budou v 5. KP zmíněny také projekty realizované skrze ITI.
Co se týká odevzdaných formulářů, některé organizace zpracovaly do jednoho formuláře více opatření. Tento
způsob je chybně, organizacím byly formuláře vráceny k předělání. Jiné organizace zaslaly k jednomu opatření
např. i čtyři formuláře – za každé zařízení organizace. To je nutno organizacím taktéž vrátit, nechť vedení
zpracuje informace za jednotlivá zařízení do jednoho formuláře.
J. Navrátilová vidí jako problematické, že se na pracovních skupinách střídají za organizaci různí zástupci,
přičemž někteří nemají potřebný přehled a kompetence sdělit za službu rozvojové záměry. Daná služba může
být tímto poškozená, neboť nedojde k předání relevantních informací městu. Dále je problém, že si lidé
v organizacích evidentně nepředávají o procesu komunitního plánování informace.
R. Janík potvrdil, že se tak děje a že to opravdu způsobuje určité problémy. Daná služba/organizace se tak
poškozuje sama, pokud k procesu KPSS přistupuje takovýmto nesystematickým způsobem. V minulosti byla
spolupráce s organizacemi v rámci procesu KPSS formálně ošetřena, kdy vedení organizace podepisovalo
„dohodu“ o spolupráci. Je pravdou, že je to již několik let a od té doby se v organizacích vyměnilo spousta
pracovníků. Pro další plánovací proces by bylo vhodné tyto dohody aktualizovat a znovu podepsat. V rámci
této písemné dohody by měla každá organizace určit kompetentní osobu, která bude oficiálním zástupcem
organizace v rámci procesu KPSS a která bude rovněž zodpovědná za předávání informací z KPSS v rámci
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organizace (jedna z povinností, které by byly v daném dokumentu zakotveny). Zároveň by byla určena i
zastupující osoba pro případ nemoci, dovolené apod.
Dále R. Janík sdělil, že u některých opatření možná dojde k úpravám či k posunutí číslování opatření. Důvodem
je, že některá organizace např. od realizace opatření ustoupila nebo co se týká města, některé avizované
projekty nebude reálné do roku 2019 realizovat. Nejreálnější je realizace „Mostecké“ a „Nováčkové“ – tyto
projekty by mohly být do roku 2019 realizovány. U projektu „Mostecká“ (zařízení pro osoby s duální diagnózou,
sociální služba pak dle platné legislativy) muselo dojít ke snížení na patnáct lůžek (standardy apod.). U obou
zařízeních se uvažuje o zřízení dvou či tří krizových lůžek. Otázkou je, zda registrovat sociální službu krizová
pomoc.
Opatření, kde je realizátorem město, bude zpracovávat OSP MMB.
Dle názoru B. Veškrnové je krizová pomoc velmi drahá. Pokud budou fungovat terénní týmy, krizová lůžka na
„Nováčkové“ být nemusí. K tomuto názoru se připojil i L. Ptáček. Pokud bude na „Mostecké“ pouze patnáct
lůžek, držet ještě některá volná nebude příliš efektivní. Krizová lůžka by mohla vzniknout v Městském středisku
krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni na ulici Masná 3b.
3. Harmonogram dalších činností
V prvním dubnovém týdnu budou vedoucím pracovních skupin rozeslány formuláře na vyplnění informací
(stručně, pár vět, ve formuláři bude omezeno počtem znaků) k „Přesahovým oblastem, neřešeným oblastem
a trendům do budoucna“, jejich seznam, tak jak byl vygenerován na pracovních skupinách a seznam emailových kontaktů na všechny členy daných pracovních skupin. Pokud nějaké téma zůstane nezpracováno,
bude v 5. KP uvedeno toto téma pouze ve formě bodu bez dalších komentářů. Případně toto téma zpracuje
vedoucí pracovní skupiny, uzná-li to za vhodné. Na vyplnění formulářů budou mít NNO dva týdny, dva týdny
budou mít poté vedoucí na zpracování došlých podkladů. V dubnu vedoucí pracovních skupin také zpracují
stručný popis cílové skupiny a stručný popis jednotlivých priorit. V květnu se pak bude 5. KP zpracovávat,
pokud to bude časově možné v červnu by byl 5. KP (zřejmě opět bez úvodních kapitol jako v předchozích
případech) zveřejněn k připomínkování (ideálně po dobu tří týdnů). Bylo by dobré, kdyby se podařilo předložit
5. KP Zastupitelstvu města Brna na říjnové zasedání. NNO by se tak při podávání žádostí o dotace na rok 2018
odkazovaly již na nový 5. KP.
H. Krištofová zmínila, že v popisu cílové skupiny by měla být zahrnuta také kvantifikace problému. Ze
statistických údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vyplývá, že v Brně je pouze 167 Romů. Je důležité vědět,
kolik lidí je v dané životní situaci, s jakými problémy se potýkají. Celý proces KPSVL měl začít vstupními
analýzami, což se bohužel nestalo. V současné době podávané projekty se tak nemohou opřít o provedené
analýzy.
R. Janík souhlasil a dodal, že u některých cílových skupin jsou statistická data k dispozici, u některých
minimálně. OSP MMB má v plánu s FSS MU dále spolupracovat a výzkumy prohlubovat. Záleží ale také na
finančních prostředcích.
M. Němcová jako nedostatek provedeného výzkumu vidí skutečnost, že do něj nebyli zahrnuti lidé, kteří by
službu potřebovali, ale nevyužívají ji. Dále sdělila, že dle jejího názoru je zvláštní zkoumat potřeby klientů
v přítomnosti poskytovatelů sociálních služeb.
J. Navrátilová reagovala, že pokud by měl v rámci výzkumu proběhnout reprezentativní výběr, „tak se
pohybujeme v jiných cenách, než jaká byla na výzkum určena“.
4. Ostatní
M. Němcová sdělila, že dne 28. 4. 2017 bude na Úřadu vlády na zasedání Odborné skupiny Vládního výboru
pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení situace života osob s PAS prezentována část Analýzy
potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně týkající se osob se zdravotním postižením, konkrétně část
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věnovaná osobám s PAS. Prezentovat bude Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., přizván je také doc. PhDr. Jiří Winkler,
Ph.D.
Informovala také o IV. ročníku celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“, která usiluje o lepší
vzájemné poznání a pochopení majoritní společnosti a lidí s autismem. Motto letošní kampaně zní „JINÍ… Ne
horší.“ Naděje pro Autismus – platforma založená z iniciativy rodičů, obhájců osob s autismem a sebeobhájců
v březnu roku 2014 realizovala 1. ročník této kampaně a dokázala tak propojit akce na výraz podpory lidem
žijícím s autismem různých subjektů v jednotlivých krajích a tím zvýšit pozornost široké veřejnosti k pojmu
autismu. Historicky poprvé si svět připomněl existenci autismu 2. dubna 2008. Valná hromada OSN v reakci
na jeho prudce vzrůstající výskyt, vyhlásila v roce 2007 tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu
– WAAD. Celosvětová kampaň nese název „Light It Up Blue!“ – modrá barva symbolizuje komunikaci a
sebevyjádření - jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou.
Kampaň „Česko svítí modře“ vyzývá k tomu, aby byla rozsvícena modrá světla v noci ze dne 2. 4. na 3. 4. v
domovech, zaměstnáních, či na významných budovách. Kampaň navazuje na realizaci opatření v jedné z deseti
základních oblastí "Podnětu pro zlepšení života osob s PAS a jejich rodin", jehož naplnění bude vláda v červnu
letošního roku hodnotit. V rámci kampaně se odbornou i laickou veřejnost seznámí s podobou a možnostmi
využití Průkazu osoby s PAS a jeho úlohou v procesu pochopení a přijetí jinakosti lidí s autismem společností.
Nedílnou
součástí
kampaně
je
zveřejnění
Komunikačního
souboru
a
Průkazu
osoby s PAS https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/komunikace-s-lidmi-s-poruchou-autistickehospektra---komunikacni-soubor-139070/
Dále informovala o tom, že „je na spadnutí“ spuštění české mutace Simple steps, která bude dostupná pro
kohokoli, kdo si zakoupí on-line přístup přímo u vlastníka české verze Simple steps, kterým bude autor Simple
steps, organizace PEAT (Parents Education as Autism Therapists). Rodinám dětí, které projdou včasným
záchytem v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost s pozitivním výsledkem
(vyslovení podezření na PAS), bude poskytnut on-line přístup k české verzi výukového kompletu zdarma. Jedná
se o multimediální výukový balíček, který se skládá z knihy, CD a DVD a odkazuje i k dalším online materiálům.
Cílem těchto materiálů je pomoci rodičům lépe porozumět autismu a chování jejich dítěte. Simple steps
seznamuje s tím, jak může být chování modifikováno aplikací postupů a principů aplikované behaviorální
analýzy (ABA). Pomocí praktických video ukázek jsou srozumitelně vysvětleny základy ABA terapie. Simple
Steps je velmi dobře strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a
lidské chování. Nenahrazuje univerzitní vzdělání vědního oboru aplikované behaviorální analýzy (ABA), je
výukovým nástrojem – vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde není
ABA zatím více dostupná. Vznikl, aby pomohl rodinám, pro které byla a je aplikovaná behaviorální analýza
(ABA) nedostupná. Více informací je k dispozici na stránkách České odborné společnosti aplikované
behaviorální alanýzy http://csaba.cz/.
J. Navrátilová seznámila přítomné s akcí Týden pro rodinu 2017 (14. – 20. května), kterou pořádá Asociace
center pro rodinu. 15. května je Mezinárodním dnem rodiny. Více informací lze získat na odkaze:
http://www.acer-cr.cz/tyden-pro-rodinu-2017.html. Jedna z akcí, kterou pořádá Centrum pro rodinu a sociální
péči, proběhne dne 15. května. Jedná se o Kulatý stůl na téma „Rodinná politika města Brna“. Také informovala
o činnosti Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu, který organizačně spadá pod Odbor zdraví Magistrátu
města Brna a který spolu s Oddělením prorodinné polity naplňuje opatření rodinné politiky ve městě Brně. Dle
jejího názoru by bylo žádoucí, aby se koordinátor Koordinační skupiny Komunitního plánování ve městě Brně
zasedání Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu zúčastňoval, aby docházelo k propojování informací,
akcí apod. Seznam členů – viz Příloha č. 1.
R. Janík sdělil, že k propojení dochází u Centra pro rodinu a sociální péči, které se zúčastňuje obou platforem.
Mgr. Eva Rossi, vedoucí Oddělení prorodinné politiky, se zúčastňuje komunitního plánování za pracovní skupinu
senioři. Dále uvedl, že je členem Poradního sboru pro bezbariérové Brno při Radě města Brna.
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Ve smlouvě o poskytnutí dotace s JMK je stanoveno, že z dotace JMK nelze hradit pohyblivé složky mzdy.
ANNOJMK o tomto velmi problematickém bodě s KrÚ JMK jedná, v červnu by měl být k dispozici výsledek
jednání.
OSP MMB „vidí“ jen část účetnictví, která se týká vyúčtování dotace poskytnuté na službu z OSP MMB. JMK by
měl mít přístup do celého účetnictví organizace (kontroluje celou vyrovnávací platbu).
O chystaných Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb nejsou zatím žádné nové informace. Údajně má dojít k navýšení
procentuální spoluúčasti ORP.
Krajská rada na svém jednání dne 22. března 2017 schválila programové prohlášení Rady Jihomoravského
kraje pro volební období 2016 – 2020. K dispozici zde:
http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=333802&TypeID=2
SOCIÁLNÍ OBLAST A NEZISKOVÝ SEKTOR
Podpoříme budování kvalitního zázemí pro seniory i rodiny s dětmi. Budeme odstraňovat sociální bariéry.
Podpoříme rozšíření služeb mobilních hospiců a paliativní péče v domácím prostředí.
Podpoříme zvýšení počtu míst v domovech pro seniory i domech s pečovatelskou službou. Zavedeme centrální evidenci
žadatelů o místa v těchto domovech.
Zajistíme větší informovanost občanů o nabízených sociálních službách.
Podpoříme rozvoj domů na půli cesty, které zajišťují ubytování mladým lidem do 26 let,
a dalších služeb sociální prevence.
Zavedeme jasné a transparentní podmínky pro financování sociální péče v našem kraji. Dotace na činnost poskytovatelů
sociálních služeb budeme poskytovat hospodárně
a efektivně. Zohledňovat budeme reálně poskytovanou péči a nikoli typ jejich zřizovatele.
Zasadíme se o zvýšení společenské prestiže a ohodnocení pracovníků v sociálních službách.
Podpoříme sociální začleňování.

R. Janík k tomu doplnil, že nerozumí zmíněné podpoře domů na půli cesty. Tato zařízení dlouhodobě nejsou
plně obsazena a poptávka rozhodně nepřevyšuje nabídku. Daná cílová skupina potřebuje především sociální
bydlení (případně s doprovodnou soc. službou), nikoliv domy na půl cesty, které pro ně více méně znamenají
přechod z jedné instituce do druhé…
V Bučovicích má vzniknout v budově bývalých jeslí v Zahradní ulici domov pro seniory. Objekt patří JMK.
B. Veškrnová informovala o tom, že organizační strukturu Transformace psychiatrie tvoří Řídící výbor složený
ze zástupců politické reprezentace a Odborná rada složená z devatenácti členů, které jmenuje ministr
zdravotnictví. B. Veškrnová byla do této Odborné rady jmenována. Seznam členů – viz Příloha č. 2. Role
Odborné rady – viz Příloha č. 3.

5. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
ve středu 26. 4. 2017 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)
Předpoklad setkání:
•

v květnu: 31. 5. 2017

Zapsali: J. Stárková, R. Janík
Brno 29. 3. 2017
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Příloha č. 1
Seznam členů Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu

Titul, jméno, příjmení

Instituce

PhDr. Jitka Crhová

Zástupce rodin

Mgr. Ivana Draholová

Magistrát města Brna
Kancelář Brno-Zdravé město

Mgr. Petr Hladík

I. náměstek primátora města Brna

Mgr. Olga Hubíková

Fakulta sociálních studií MU Brno

Mgr. Andrea Múdra

Bethesda – manželská a rodinná poradna

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Fakulta sociálních studií MU Brno

PaedDr. Lucie Nečasová

SVČ Lužánky - CRA LATA
vedoucí pobočky

Marcela Ondrůjová

Centrum pro rodinu a sociální péči
statutární zástupce

PhDr. Ing. Marie Oujezdská
PhDr. Hana Pokorná

Národní centrum pro rodinu
Magistrát města Brna, OSP
vedoucí Odd. péče o rodinu a děti

MUDr. Zora Prosková

Magistrát města Brna
vedoucí Odboru zdraví

Mgr. Bořivoj Sekanina

JMK
referent pro rodinu

Mgr. Alena Stejskalová

Rodinné centrum PASTELKA o.s.

Jitka Svobodová

Rodinné centrum Matáta

Ing. Františka Střižová

Rada seniorů ČR
Regionální pracoviště Brno

Mgr. Lenka Štěpánková

Magistrát města Brna, OSP
Koordinační centrum prevence

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

Sdružení pěstounských rodin
statutární zástupce

Dagmar Švédová

Klára pomáhá z.s.
poradkyně pro pečující a pozůstalé

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Mgr. Marie Pařilová

Zastupitelka MČ Brno - Líšeň
Magistrát města Brna, OSP
Referent sociálního začleňování
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Příloha č. 2
Složení členů Odborné rady
1. doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. - předseda PS ČLS JEP, akutní péče
2. prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová - Výzkum a vzdělávání
3. MUDr. Martin Hollý - Psychiatrické nemocnice
4. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. - Všeobecné nemocnice
5. MUDr. Juraj Rektor - Sociální psychiatrie, CDZ
6. MUDr. Simona Papežová - Ambulantní psychiatrie
7. Pavel Novák - Sociální služby, NNO
8. Mgr., Mgr. Martin Fojtíček - Sociální služby, NNO
9. PaedDr. Blanka Veškrnová - Sociální služby, NNO
10. PhDr. Karel Koblic - Sociální služby , NNO
11. Mgr. Pavel Říčan - Sociální služby, NNO
12. MUDr. Vanda Franková - Gerontopsychiatrie
13. MUDr. Michal Goetz, Ph.D. - Dětská a dorostová psychiatrie
14. MUDr. Petr Nevšímal - Adiktologie
15. Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. - Zdravotní sestry
16. PhDr. Petr Winkler - Sociální psychiatrie, NÚDZ
17. Jana Poljaková - Pacienti/peer konzultanti/rodiny
18. RNDr. Dana Chrtková, CSc. - Pacienti/peer konzultanti/ rodiny
19. prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - budoucí předseda PS ČLS JEP, NÚDZ

Příloha č. 3
Role Odborné rady
1) Rada připomínkuje a oponuje:
a) koncepční a strategické materiály vztahující se k péči o duševně nemocné
b) metodické podklady a materiály potřebné pro realizaci dílčích kroků Reformy
c) hodnocení různých přístupů v péči o duševně nemocné a vytváření závazných doporučení
d) návrhy a stanoviska garantů jednotlivých oblastí projektů Reformy z odborného hlediska
2) Rada poskytuje:
a) odbornou podporu pracovníkům Ministerstva zdravotnictví v oblasti péče o duševní zdraví
b) odbornou podporu garantům jednotlivých oblastí projektů Reformy
c) informuje o probíhající reformě v rámci odborných aktivit jednotlivých členů Rady
3) Rada navrhuje:
a) členy výběrových a hodnotících komisí za odbornou veřejnost
b) složení zahraničního poradního týmu
c) zaměření, obsah a formát zaměřených akcí v rámci Reformy
4) Rada schvaluje:
a) metodické podklady a materiály potřebné pro realizaci dílčích kroků Reformy
b) standardy, odborné postupy, doporučení a metodiky práce s duševně nemocnými
c) kritéria výběru a posuzování návrhů a možných variant řešení z odborného pohledu
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