KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

pondělí 3. 11. 2014
14.00 – 16.00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Ustanovující Zastupitelstva města Brna
3. Dotační řízení na rok 2015
4. Připomínkování nového Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb JMK
5. Další body
6. Příští setkání

1. Zahájení a úvod
Členové schůze byli na úvod přivítáni a seznámeni s jejím programem. Ze setkání byla omluvena Blanka
Veškrnová.
2. Ustavující Zastupitelstvo města Brna
Diskuze se nejdříve týkala současné povolební situaci, kdy se čeká na ustavující Zastupitelstvo města Brna.
Do té doby nebudou známy termíny jednání komisí, výborů, Rady ani Zastupitelstva města. Až poté bude
OSP MMB vědět, kdy budou předloženy návrhy na rozdělení dotací v rámci programu I a II.
V současnosti byla podepsána koaliční smlouva mezi stranami (hnutími) ANO 2011, Žít Brno s podporou
Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro volební období 2014 – 2018: http://www.zelenebrno.cz/finalnizneni-koalicni-smlouvy-2014/. V koaliční smlouvě strany určují body, kterými se chtějí v rámci svého
volebního období zabývat (součástí je samozřejmě i sociální oblast – více viz odkaz).
3. Dotační řízení na rok 2015
Odbor sociální péče (dále jen OSP) vyhlásil dotační řízení na rok 2015 pro NNO poskytující soc. služby
v Programu I a pro NNO doplňující tyto služby v Programu II a postupně přijímá odevzdané žádosti. Nyní
mají možnost organizace konzultovat své žádosti, což je důležité zejména pro NNO nabízející služby
prevence, navracející se z IP JMK. OSP bude provádět formální i obsahovou kontrolu žádostí a s případnými
nedostatky bude organizace kontaktovat.
OSP z vyúčtování poskytovatelů služeb soc. prevence za rok 2013 (poskytnuto JMK, jakožto
realizátorem IP) sestavil odborný odhad potřebné finanční částky, o kterou je nutno navýšit celkovou částku
na sociální služby tak, aby bylo zajištěno povinné kofinancování služeb prevence v min. výši 20%. Tento
kvalifikovaný odhad byl předložen RMB, která s tímto navýšením souhlasila a uložila OSP jej nárokovat
v rámci rozpočtu města pro rok 2015. Jednalo se však opravdu o kvalifikovaný odhad, rozhodující je samotné
dotační řízení (tedy podané žádosti). Tyto výpočty ovlivnilo více faktorů – jednak nepřesné údaje od
organizací v rámci vyúčtování, některé podklady z JMK obdržel OSP na poslední chvíli (některé dokonce
vůbec), dalším faktorem je to, že někteří žadatelé následně na své služby prevence nepožádali o 20%, ale o
méně, někteří oproti původnímu předpokladu nepožádali vůbec, někteří neoptimalizovali své náklady dle
metodiky apod. Všechny tyto okolnosti budou mít samozřejmě vliv na změnu jednotlivých částek, které byly
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původně v materiálu týkajícího se kofinancování služeb prevence uvedeny (v materiálu je upozorněno, že
konečné částky budou samozřejmě navrženy až v souvislosti s vyhodnocením žádostí o dotace).
Ve specifické situaci se ocitla organizace Ruka pro život, která má schválené kofinancování vzniku
služby denní stacionář určený zejména pro potřebnou skupinu osob s poruchou autistického spektra. Jedná
se o dlouhodobou prioritu komunitního plánu města Brna. Organizace však nestihla stavbu do ukončení
dotačního řízení JMK zkolaudovat, nemohou tedy sociální službu včas zaregistrovat. Pro podobné případy
JMK plánuje vyhlásit druhé kolo dotačního řízení, určené jen pro konkrétní organizace, které nestihly
registraci z relevantních důvodů. OSP MMB bude muset tento svůj podíl financování tedy řešit specificky
(dotace nebude poskytnuta v rámci klasického dotačního řízení, nýbrž jiným způsobem až v roce 2015 –
podstatné je, aby zastupitelstvo kofinancování tohoto projetu schválilo).

4. Připomínkování nového Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb JMK
JMK předložil k připomínkování Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období
2015 – 2017. Dokument je celkově kvalitně zpracovaný, zmiňuje i různé problémové oblasti a neřešené
trendy apod., celkově lze říci, že je více méně „kompatibilní“ s prioritami města Brna (identifikovanými
v rámci procesu KP). Koordinační skupina poslala za město Brno JMK podklady a je zřejmé, že většina z nich
je v dokumentu nějakým způsobem reflektována. Následně rovněž OSP zpracovalo k navrženému
dokumentu několik připomínek, které byly přibližně z poloviny akceptovány a zapracovány.
5. Další body
Radim Janík oznámil, že organizace BETÁNIE - křesťanská pomoc zažádala o vyjádření k registraci
odlehčovací služby, plánuje také rozšířit dům důstojného stáří (kapacita 10 klientů), klienty budou zejména
senioři s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, kteří potřebují zvýšenou míru péče. Soulad s KP je
zde tedy zřejmý.
Dále koordinátor předal slovo ostatním členům KS:


Jitka Tesařová hovořila o konceptu bydlení s doprovodnými sociálními službami, zmínila současné
možnosti a pravidla pro takový způsob bydlení. Jako inspirace sloužila především Vídeň. V Brně díky
evropským fondům proběhl výzkum (provedený FSS MU v Brně), který se zaměřoval na preference
seniorů v oblasti možností sdíleného bydlení. S OSP MMB na projektu spolupracuje Kancelář
strategie města Brna. Vhodné prostory byly vytipovány na Zámečnické 2, prostor byl rekonstruován,
budou se ustanovovat pravidla pronájmu a následně další kroky pro spuštění pilotního projektu.
Správcem bude Centrum sociálních služeb. Pilotní projekt bude zaměřen na seniory ohrožené
chudobou, v případě úspěchu se další projekt může zaměřit na další potřebné cílové skupiny a jejich
případné propojení. Kromě Zámečnické se připravuje i projekt prostupného bydlení na ulici
Francouzská 4.



Centrum sociálních služeb by mělo spravovat i plánovaný DOZP pro autisty na ulici Ostrá.



Milena Němcová seznámila členy KS s novinkami v oblasti péče o osoby s PAS, hovořila o skupině
bojující za práva osob s PAS (materiál a leták v příloze emailu):
o

Iniciativa obhájců a sebeobhájců práv osob s postižením uspořádala několik seminářů na
půdě Poslanecké sněmovny ČR. Jednak seminář „Životní podmínky osob s PAS - autismem
v ČR“, který se uskutečnil 6. listopadu 2014 v Poslanecké sněmovně PČR pod záštitou
Výboru pro sociální politiku PS (prezentace přednášejících, audio záznam a videa pana
Tomáše Baxy najdete na webu: http://www.nadejeproautismus.cz/seminar/)

o

Dne 4. června 2014 proběhla prezentace s diskusí v prostorách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky pod záštitou pana Mgr. Petra Gazdíka - místopředsedy
Poslanecké sněmovny. Obsah semináře se týkal návrhu systémového řešení v oblasti sociální
s přesahem do oblasti zdravotnictví a školství, s cílem zavedení pozice "Koordinátor
podpory". Jedná se o řešení, které může v praxi poskytnout účinnou pomoc všem lidem,
kterým se náhle změní životní situace - tedy bez rozdílu typu a míry postižení.
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o

Současně byl vytvořen sdílený prostor na sociální síti - otevřená skupina Obhájci práv lidí s
postižením - projekt "Koordinátor podpory", kde jsou uloženy výchozí dokumenty a budou se
aktualizovat. Především je prostorem k šíření této myšlenky a další diskusi:
https://www.facebook.com/groups/OPpKP/

o

Iniciativa vytvořila petici proti nespravedlivému posuzování Lékařské posudkové služby.

o

Pilotním společným projektem Platformy Naděje pro Autismus byla osvětová kampaň „Česko
svítí modře“.

o

Kontakty na platformu Naděje pro autismus:
www.nadejeproautismus.cz
FB: Platforma Naděje pro Autismus
FB: Obhájci osob s postižením - Projekt "Koordinátor podpory"
FB: 5 minut po 12.

o

Iniciativa dosáhla svojí činností významného kroku, kdy 28. listopadu proběhlo 4. zasedání
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Tři body programu vzešly z podnětů spolků
osob se zdravotním postižením. První z nich se týkal problematiky rodin s dětmi postiženými
poruchou autistického spektra (PAS). Na základě přijatého usnesení vznikne Odborná
skupina VVZPO pro koncepční řešení problematiky osob s PAS. Požadavek ustavení skupiny
složené z odborné veřejnosti, zástupců dotčených ministerstev, obhájců i sebeobhájců vzešel
jako stěžejní a nejpodstatnější z požadavků vyhodnocení situace nastíněné v dokumentu
Popis situace osob s PAS - autismem v ČR v kontextu naplňování Úmluvy o právech osob se
zdravotním postižením, kterou Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany zaslalo
jménem předkladatelů - rodičů osob s PAS, v srpnu tohoto roku občanské sdružení Za
sklem. http://www.vlada.cz/…/vladni-vybor-pro-zdravotne-postizene…/.

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body.
6. Příští setkání
Koordinační skupina se v závěru dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:
dne 15. prosince 2014 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ Mečová 5. (2. patro)

Zapsali: V. Muthová, R. Janík
V Brně dne 20. listopadu 2014
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