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

středa 31. 8. 2016
14:00 – 16:00
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Potvrzení plánovaných termínů setkání KS do konce roku 2016
3. Aktualizace sítě sociálních služeb města Brna
4. Dofinancování sociálních služeb
5. Výzkum potřeb uživatelů
6. Harmonogram činností do konce roku 2016
7. Ostatní, diskuze
8. Závěr

1. Zahájení a úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Setkání se zúčastnil M. Freund, omluveni byli J. Navrátilová, V. Sekaninová a T. Jurčík – zástup L. Šafránková
Pavlíčková.
2. Termíny setkávání KS v druhém pololetí roku 2016
Přehled plánovaných termínů setkání KS do konce roku 2016:




středa 5. 10. ve 14 hodin
středa 16. 11. ve 14 hodin
středa 14. 12. ve 14 hodin

3. Aktualizace sítě sociálních služeb města Brna
Dne 30. 8. 2016 byla na schůzi Rady města Brna č. R7/076 schválena Základní síť sociálních služeb města
Brna pro rok 2017 a její předpokládané kofinancování z rozpočtu města Brna v souladu s „Pravidly řízení o
přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb“ (dále jen Pravidla). Schválená síť bude oficiálně předána na KrÚ JMK. Celková krajská síť bude
schvalována na jednání ZJMK dne 22. 9. 2016. V srpnu proběhla aktualizace sítě, ale šlo spíše o upřesňování
úvazků.
V síti zůstávají služby zařazené do IP JMK, financovány však budou z projektu IP JMK. Azylové domy a
sociálně terapeutické dílny vstoupí do IP JMK od 1. 9. 2016, intervenční centra a domy na půl cesty vstoupily
do IP JMK od 1. 7. 2016. Služby by měly být z IP JMK financovány po dobu dva a čtvrt roku. Co se týče
financování služeb v příštím roce, vzhledem k tomu, že krajská Pravidla pro financování se na rok 2017
oproti roku 2016 příliš nezměnila, lze očekávat v příštím roce podobné problémy jako v roce letošním.
V Pravidlech již sice není fixně stanoveno kofinancování ze strany ORP, přesto bude i nadále rizikové
poskytnout maximální možné částky hned na poprvé, jelikož hrozí překročení optimálních plateb a vracení
prostředků do rozpočtu kraje. Zřejmě se tedy opět nevyhneme následnému dofinancování. Zástupci JMK
přislíbili, že Pravidla pro rok 2018 zpracují na základě aktuální analýzy nákladovosti služeb v kraji a rovněž je
do budoucna nutné celkově změnit systém tak, aby k dofinancování služeb nejlépe nedocházelo (tedy aby
bylo možné prostředky bez obav rozdělit najednou), případně jen ve výjimečných případech.
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Předpokládá se, že Základní síť na rok 2018 bude aktualizována hned počátkem jara 2017. KrÚ JMK již
v současné době avizuje, že možnosti rozvoje v rámci základní sítě budou velmi omezené. V roce 2017 se
sejde aktualizace sítě, novela zákona 108/2006, o sociálních službách (pravděpodobně dojde ke změnám ve
struktuře sociálních služeb, některé služby bude nutné přeregistrovat), tvorba 5. Komunitního plánu
sociálních služeb města Brna pro období 2018 – 2020 (dále jen 5. KP) a nového Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 – 2020 (dále jen SPRSS JMK). Bude nutné
postupovat v součinnosti s KrÚ JMK tak, aby bylo do nového SPRSS JMK zapracováno co nejvíce priorit z 5.
KP.
4. Dofinancování sociálních služeb
Návrh na dofinancování sociálních služeb bude dne 6. 9. 2016 projednávat ZMB. V rámci dofinancování bylo
rozděleno 15 980 000 Kč. OSP MMB obdržel 69 žádostí (jedna žádost byla žadatelem stažena) o individuální
dotaci na dofinancování registrovaných sociálních služeb od 33 organizací. Celkový objem požadovaných
finančních prostředků činil 27 023 904 Kč. Služby, které již od 1. 7. 2016 vstoupily nebo od 1. 9. 2016
vstoupí do IP JMK nebyly v rámci dofinancování podpořeny.
Na základě analýzy současné finanční situace žadatelů (tedy na základě podaných žádostí, ale také na
základě analýzy srovnání nákladů souvisejících s provozováním služby uznatelných dle Pravidel JMK a dosud
obdržených zdrojů) byla zjištěna oprávněnost požadavků u 55 žádostí, přičemž celková výše požadovaných
prostředků po odečtení neoprávněných požadavků činila 20 984 959 Kč. Rozdíl mezi těmito oprávněnými
požadavky a alokovanou částkou určenou na dofinancování činil 5 004 959 Kč, tedy téměř 24%. Z tohoto
důvodu byly vypočtené částky kráceny. Pobytové služby péče byly kráceny o 17%, ambulantní a terénní
služby sociální péče o 25%, služby prevence (kromě rané péče) o 40%, raná péče o 25% a služby
odborného sociálního poradenství o 25%. Mezi nejohroženější služby patřily pobytové služby sociální péče.
Z tohoto důvodu u nich bylo aplikováno nejnižší krácení. V celkovém objemu dofinancování tyto služby tvoří
cca polovinu (55%) rozdělovaných prostředků. Celkově byly požadavky organizací pokryty cca ze 75%.
Při analýze finanční situace dotčených služeb byla sledována optimální vyrovnávací platba určená pověřením
JMK tak, aby nedošlo k jejímu překročení. To byl také důvod, proč OSP MMB přikročil k dofinancování až po
dofinancování ze strany JMK. Nicméně JMK plánuje v září schválit další dofinancování služeb ve výši cca 40
mil. korun. Je velmi pravděpodobné, že u některých služeb tímto dojde k překročení optimálních
vyrovnávacích plateb. Pokud se tak stane, bude OSP MMB s JMK řešit vrácení poměrných částek do rozpočtu
města a také systém dofinancování tak, aby k těmto situacím nadále nedocházelo. Návrh OSP MMB na
dofinancování brněnských služeb byl JMK předán, ale bohužel nebyl ze strany JMK při návrhu krajského
dofinancování zohledněn.
B. Veškrnová sdělila, že JMK obeslal organizace se sdělením, aby si služby hlídaly překročení optimálních
plateb. Také sdělila, že služby v IP JMK budou ze strany JMK vyzvány k vrácení finančních prostředků § 101a
a § 105. R. Janík doplnil, že výzva k vrácení finančních prostředků bude i ze strany OSP MMB.
5. Výzkum potřeb uživatelů
Bylo zpracováno zadání a osloveno šest firem, z nichž pět podalo nabídku. ACCENDO – Centrum pro vědu a
výzkum, z.ú.; AUGUR Consulting s.r.o.; FOCUS – centrum pro sociální a marketingovou analýzu, s.r.o.;
Masarykova univerzita – fakulta sociálních studií a Sociotrendy, s.r.o. Vítězná nabídka vzešla z hodnocení
dodaných nabídek komisí na základě stanovených kritérií. Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka
Masarykovy univerzity, která výzkum pojala nejvíce do hloubky a zaměřila se především na kvalitativní
stránku (např. jako jediná upozornila na problém mezi skutečnými a domnělými potřebami apod.). RMB byla
zakázka schválena a v pátek 2. 9. proběhne schůzka s vedoucím Katedry sociální politiky a sociální práce
Fakulty sociálních studií MU doc. PhDr. Jiřím Winklerem, Ph.D. Na schůzce budou domluveny konkrétní kroky
a postupy. Koordinační skupina bude průběžně informována. Výzkum má být hotov do 15. 12. 2016.
Výsledky výzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro nastavování priorit 5. KP.
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6. Harmonogram činností do konce roku 2016
Program II – žádosti na rok 2017 bude možné podávat od 1. 10. do 31. 10. 2016. OSP MMB bude žádat o
navýšení finančních prostředků určených pro Program II na dva miliony korun. Na rok 2016 bylo alokováno
1 300 000 Kč. Minulý rok došlo k rozšíření účelu programu, bylo možné více podpořit dopravu zdravotně
postižených, nově byl účel rozšířen o podporu dobrovolnických center. Informace k Programu II jsou
zveřejněny na úřední desce, na Portálu sociální péče ve městě Brně, na webu statutárního města Brna a
organizacím budou rozeslány.
Program I – příjem žádostí musí probíhat v součinnosti s KrÚ JMK, a to kvůli vyplňování údajů do aplikace
KISSOS, která bude otevřena od 24. 10. do 7. 11. 2016. Informace budou zveřejněny na úřední desce, na
Portálu sociální péče ve městě Brně, na webu statutárního města Brna a organizacím budou rozeslány.
Bude probíhat výzkum potřeb uživatelů, konkrétní harmonogram bude domluven.
Průběžně se budou řešit projekty zařazené do ITI a KPSVL. Při aktualizaci dočasné sítě bude JMK reagovat
flexibilněji, a to na základě otevřených výzev. Nyní je dočasná síť od 15. 8. uzavřena, další aktualizace
proběhne pravděpodobně v lednu 2017. Velkou otázkou je systém vydávání pověření ze strany JMK na
projekty financované z fondů EU. Současný systém není ze strany řídících orgánů nastaven ideálně, neboť
není časově skloubeno zařazování do sítě a vydávání pověření s průběžně vyhlašovanými výzvami. Může také
nastat problém u investičních („tvrdých“) projektů s pětiletou udržitelností, na které jsou navázány „měkké“
projekty jejichž součástí je provozování soc. služby a které povinnou udržitelnost nemají, přičemž doba jejich
realizace bývá zpravidla tři roky. U takových projektů není jistota následného zařazení kapacit z dočasné sítě
do sítě základní a získání pověření, což znamená riziko neudržení dané služby a tím pádem i ohrožení
udržitelnosti investičního projektu (riziko vracení dotace).
I nadále bude OSP MMB spolupracovat s KrÚ JMK, kam by měla dne 10. 10. 2016 nastoupit nová krajská
koordinátorka plánování služeb (za Martinu Michalovou, roz. Blešovou).
Je očekávána výzva k předkládání projektů na podporu procesu komunitního plánování v obcích (14. 10 –
31. 1. 2016).
V průběhu podzimu bude probíhat výzkum potřeb uživatelů, což si vyžádá spolupráci mezi všemi aktéry (OSP
MMB, FSS MU, poskytovatelé služeb a další).

7. Ostatní, diskuze
Byla „oživena“ pracovní skupina dluhového a právního poradenství. Jedna schůzka se uskutečnila v květnu
minulého roku. Obsahem diskuze této pracovní skupiny je vymezení právního a dluhového poradenství, co je
a co už není jeho obsahem vzhledem k zákonem určených základních činností odborného soc. poradenství,
kdo je a kdo není cílovou skupinou tohoto typu poradenství apod. Poradny se občas dostávají do problémů
s Českou advokátní komorou. Dlouhodobě neřešeným problémem je skutečnost, že lidé, kteří si nemohou
dovolit zaplatit advokáta, nemají rovná práva jako lidé, kterým to jejich finanční situace umožňuje. Schůzka
proběhne dne 21. 9. 2016, měla by být dokončena diskuze ohledně právního poradenství, schůzky v říjnu a
v listopadu by měly být věnovány dluhovému poradenství. Výstupem by měl být „manuál“ jak pro klienty, co
mohou očekávat, tak pro organizace, co do jejich poradenství spadá a co již nikoli.
Dne 22. 9. proběhne u M. Freunda setkání s organizací Kolpingovo dílo České republiky z. s. Sídlo organizace
je ve Žďáru nad Sázavou. Organizace provozuje Terapeutickou komunitu Sejřek (péče o osoby závislé na
nealkoholových drogách) a Spektrum - centrum primární prevence a drogových služeb (zajišťuje služby
včasné krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci pro jedince ohrožené zneužíváním
návykových látek, uživatele drog a jejich sociální okolí). Pan Soukal má zájem začít provozovat pobytovou
následnou péči nebo chráněné bydlení pro osoby s duální diagnózou (duševní onemocnění a závislost).
Služba by měla navázat na reformu psychiatrické péče. Následná péče není v souladu s platným SPRSS JMK,
ale je v obecném souladu se 4. KP. Na schůzce se musí probrat možnosti – vstup do krajské sítě možný až
od roku 2018 (podmínkou účast na komunitním plánování), možný vstup do dočasné sítě, popřípadě vstup
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do sítě MPSV, pokud by se jednalo o nadregionální službu. Systém zařazování služeb do sítě MPSV není
znám.
B. Veškrnová sdělila, že Sdružení Práh s touto organizací spolupracuje a zkušenosti jsou dobré. Dále sdělila,
že Sdružení Práh spolupracuje s organizací Společnost Podané ruce, o. p. s. Vznikla platforma spolupráce při
péči o osoby s duální diagnózou „duševní onemocnění a závislost“.
R. Janík informoval o tom, že si na OSP MMB sjednala schůzku pracovnice OSPOD z ÚMČ Brno - střed.
Upozornila na problém mentálně postižených matek a jejich dětí, pro které neexistují služby. Stávajícími
službami jsou tito jejich klienti často odmítáni, jedním z důvodů bývá nespolupráce matky. OSPOD kapacitně
nezvládá poskytovat těmto rodinám adekvátní podporu. Toto téma bude otevřeno na pracovní skupině
Osoby s mentálním postižením.
E. Janáčková sdělila informace o záměru organizace Domov pro mne, z. s. registrovat sociální službu
chráněné bydlení v městské části Brno - Vinohrady, kam by se přestěhovali klienti nynějšího Nezávislého
bydlení. Organizace také jedná ohledně bytů s městskou částí Brno - Královo Pole. Problém není jen v otázce
volných bytů, ale hlavně v jejich vhodnosti co se týká bezbariérovosti pro osoby na elektrických či
mechanických invalidních vozících.
J. Tesařová podotkla, že projekty na výstavbu domů s pečovatelskou službou by měly obsahovat několik
bezbariérových bytů.
M. Freund navrhnul schůzku ředitelky Domova pro mne, z. s. a prvního náměstka primátora P. Hladíka,
v jehož kompetenci je mimo jiné bytová politika města Brna. Informoval o tom, že P. Hladík má v úmyslu na
ulici Zámečnická vybudovat další sdílené bydlení. Dále sdělil, že se bude připravovat nová strategie bydlení,
kde by měly být požadavky této cílové skupiny zahrnuty.
Na OSP MMB se obrátila s problémem J. Hubová. Do 15. 10. 2016 je termín pro odevzdání jejího projektu,
který reaguje na otevřenou výzvu a jehož cílem je vybudování Domova pro osoby se zdravotním postižením
pro osoby s PAS. Podmínkou podání je příslib vydání pověření ze strany KrÚ JMK na poskytování sociální
služby. KrÚ JMK však k této problematice zatím nezaujal žádné stanovisko. Je to obecnější problém, který se
bude týkat i projektů zařazených do ITI. Je nutné tento problém vyřešit, jinak by mnoho plánovaných
projektů financovaných z EU nemohlo být realizováno. KrÚ JMK plánuje k tomuto zpracovat pravidla.
Novela zákona č. 108/2006, o sociálních službách zatím stále není k dispozici pro připomínkování. Jakmile ji
obdržíme, bude rozeslána všem účastníkům KPSS.
B. Veškrnová pozvala koordinační skupinu na seminář „Aktuální stav reformy psychiatrické péče“ konaný dne
3. 10. 2016. Seminář proběhne v Administrativním a školícím centru KrÚ JMK Cejl 73, místnost 117.
Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod.

8.

Závěr

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího setkání,
které se uskuteční
ve středu 5. října 2016 ve 14:00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)

Zapsali: J. Stárková, R. Janík
Brno 31. 8. 2016
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