KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:

pondělí 4. 4. 2016
14:00 – 16:00

Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Schválení návrhu rozdělení dotací (dotační titul II)
3. Shrnutí setkání pracovních skupin v březnu
4. Aktualizace sítě soc. služeb v JMK pro rok 2017
5. Dofinancování soc. služeb + kofinancování služeb zařazených do celostátní sítě MPSV
6. Zhodnocení 3. KP
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 zúčastnili hosté: předseda Komise sociální a zdravotní RMB M. Freund a M. Kanioková,
vedoucí Úseku sociálně-kulturního M. Foltýn. Omluven T. Jurčík.
2. Schválení návrhu rozdělení dotací (dotační titul II)
Dotační titul II (Program II) – alokováno 1 300 000 Kč. Účel dotačního programu byl oproti minulým
letům rozšířen – konkrétně o podporu koordinace dobrovolnické činnosti a více byla podpořena
doprava klientů sociálních služeb. Třetí hodnocenou oblastí zůstal původní účel, tzn. svépomocné
aktivity, doplňující služby apod. ZMB rozhodlo o rozdělení dotací projektům 15. března 2016. Výsledky
byly zveřejněny 30. března 2016. Úspěšní žadatelé byli vyzváni k podpisu smluv od 6. do 15. dubna
2016. Neúspěšní žadatelé budou obesláni s vyjádřením, proč jim nebyla dotace navržena.
3. Shrnutí setkání pracovních skupin v březnu
Pracovní skupiny byly rozděleny do několika částí, v první části sdělil koordinátor komunitního
plánování R. Janík přítomným informace z oblasti plánování a síťování sociálních služeb v roce 2016
a nastínil harmonogram činností. Poté hovořil o dotačním řízení města Brna na sociální služby pro rok
2016. Dále dal prostor ostatním na dotazy. Po koordinátorovi představili aktuální situaci v daných
oblastech vedoucí pracovních skupin a předali slovo přítomným. Posledním bodem byla diskuze
ohledně současné situace v jednotlivých organizacích.
Výstupy pracovních skupin:
Obecně nejdiskutovanějším tématem na pracovních skupinách byly finanční propady sociálních služeb
a potřeba jejich dofinancování. Poskytovatelé se shodli, že za daných okolností je velmi problematické
plánovat sociální služby na následující období v roce 2017.
Nejistá situace ve financování služeb má obecně negativní dopady na jejich kvalitu, protože (jak má
Referát KPSS informace od některých poskytovatelů) finanční nejistota způsobuje u některých služeb
odchod dlouholetých, kvalifikovaných zaměstnanců, což obzvláště u některých typů služeb a cílových
skupin je citelným zásahem (např. osobní asistence u lidí s poruchou autistického spektra, kdy si klient
na asistenta zvyká i několik měsíců...).
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Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením
Výstupy ze setkávání pracovních skupin v rámci KPSVL byly zpracovány do dokumentu Strategický
plán sociálního začleňování města Brna 2016 – 2019, který byl dne 15. března 2016 schválen
Zastupitelstvem města Brna. V rámci příprav SPSZ bylo definováno sedm tematických kapitol
(Podmínky a prostředí aktivního sociálního začleňování, Zaměstnanost – posilování zaměstnanosti
a dispozic příslušného trhu práce, Bezpečnost a prevence rizikového chování, Zdraví a rodina, Cizinci
a uprchlíci – integrace, Vzdělávání a Bydlení). Od dubna 2016 začne činnost pracovních skupin,
frekvence setkávání bude cca 1x za jeden až dva měsíce.
Osoby s duševním onemocněním
Vedoucí pracovní skupiny B. Veškrnová předala informace k chystané reformě psychiatrie.


Na MZČR znovu začaly fungovat pracovní skupiny - celkem jich je 9 (Tvorba standardů a
metodik, Rozvoj sítě psychiatrické péče, Humanizace psychiatrické péče, Destigmatizace a
komunikace, Vzdělávání a výzkum, Legislativní změny, Udržitelné financování, Meziresortní
spolupráce, Prevence).

Bližší informace lze najít na www.reformapsychiatrie.cz


MZČR připravuje 6 pilotních projektů, kdy nositelem těch projektů bude samotné ministerstvo
1) Vznik a pilotní provoz center duševního zdraví (CDZ)
2) Vznik a pilotní provoz rozšířených psychiatrických ambulancí
3) Humanizace a vznik nových služeb akutních oddělení všeobecných nemocnic
4) Transformace a humanizace psychiatrických nemocnic
5) Analyticko-metodická podpora reformy
6) Kompletní destigmatizační kampaň



V současné době se upravuje obsah standardu CDZ, rozšířené psychiatrické péče a akutních
lůžek.
Od května r. 2015 se scházela pod vedením náměstka hejtmana JMK pracovní skupina, která
provedla analýzu sociálních a zdravotnických služeb v JMK a připravila Memorandum, které
bylo schváleno Radou JMK v únoru. Dostala také za úkol vytvořit koncepci služeb pro osoby
s duševním onemocněním v JMK.
5. dubna 2016 od 10h bude představen ve velkém sále Café Práh návrh koncepce sociálnězdravotní péče v JMK. Pozváni budou všichni poskytovatelé služeb a zainteresované osoby
z JMK. Návrh koncepce systému komunitní péče o lidi se závažným duševním onemocněním
v JMK
je
k dispozici
na
webových
stránkách
JMK
http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=23&TypeID=1. Náměty a připomínky ke koncepci je možné
zasílat emailem na adresu zdenka.soukupova@prah-brno.cz do 15. dubna 2016 včetně.
Pilotní CDZ se chystá vytvořit FN Bohunice – PK + Sdružení Práh (na toto téma již proběhla
informace v médiích).
23. března byli na MZČR svoláni ředitelé PN – bylo jim zadáno vytvořit transformační plány.








Zástupci OS AMICUS se vyjadřuje v tom smyslu, že město Brno nemá zájem organizaci, co se týče
vybudování DZR se čtyřiadvacetihodinovou péčí, pomoci. Organizace jedná o možnosti vybudovat DZR
s městem Kyjov. Město Brno však vhodnými prostory pro tento záměr nedisponuje. Ovšem fakt, že
město nemá vhodné prostory samozřejmě neznamená, že město nemá zájem v této věci organizaci
pomoci. OSP MMB si velmi dobře uvědomuje potřebu pobytového zařízení pro lidi s duševním
onemocněním a také v tomto směru v minulosti činilo a i nyní činí potřebné kroky (včetně podpory
organizace v rámci projektu do IPRM v minulém programovém období EU či zařazení této potřeby do
KP a následně do ITI). Organizaci také nic nebrání zaslat projekt do otevřené výzvy (podporu z města
by měla). Prostory v objektu na Nováčkové jsou menší, než by pro zvláštní režim vyhovovalo, proto se
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záměr bude pravděpodobně ubírat směrem ke chráněnému bydlení. Nicméně se rýsuje i možnost
vybudovat zvláštní režim pro tuto cílovou skupinu v MČ Černovice (záležitost je v jednání).
Osoby se zdravotním postižením
Obecně služby poskytující osobní asistenci zaznamenaly propad ve financování, některé zvedly ceny za
hodinu osobní asistence. Organizace mají problém najít kvalitní zaměstnance na pozici osobního
asistenta, protože platové ohodnocení neodpovídá náročnosti práce. Organizace Svaz tělesně
postižených v ČR, městská organizace Brno informovala na pracovní skupině o tom, že stoupá
náročnost dotazů, je méně rodných čísel, ale více intervencí. V oblasti zaměstnanosti organizace
eviduje více nabídek a méně zájemců. Existují programy na podporu zaměstnávání OZP, ale není vidět
efekt, chybí propojení mezi tím, co by zaměstnavatelé potřebovali a tím, jaké jsou pro OZP nabízeny
kurzy apod.
Organizace Domov pro mne, z.s., řeší přestavbu bytu na Vinohradech (4 klienti ve 4. stupni závislosti),
buď pro účely Nezávislého bydlení, nebo pro účely chráněného bydlení, které by bylo na dobu
neurčitou. Vše je v jednání (ÚMČ Brno – Vinohrady, JMK, MMB – nutné schválení v komisích, RMB a
ZMB).
Záměr ÚMČ Brno – Královo Pole je opravovat staré domy a budovat v nich bezbariérové byty. Ty by
byly určeny především pro klienty opouštějící organizaci Centrum Kociánka. V bytech by bylo
realizováno chráněné bydlení, možným poskytovatelem by byl Domov pro mne, z.s. První opravy jsou
naplánovány na začátek roku 2017, služba by tak byla poskytována od roku 2018.
Děti, mládež a rodiny
U této cílové skupiny nejsou finanční propady tak extrémní, neboť hodně služeb spadá do sociální
prevence. Výjimku tvoří azylové domy (organizace Na počátku, Magdalenium, DCHB – Domov sv.
Markéty). FOD Klokánek Brno - k 31. prosinci 2015 byla ukončena registrace sociální rehabilitace.
Armáda spásy v ČR - od 1. února 2016 byla zrušena sociální služba azylový dům Staňkova (celé
rodiny), byty přešly pod sociální službu terénní programy – Prevence bezdomovectví. CSS, příspěvková
organizace - k 31. prosinci 2015 bylo zrušeno poskytování sociální služby azylového domu Zvonek.
Organizace mají projekty v rámci KPSVL, azylové domy – možný přechod do IP (pravděpodobně od
září). Organizace Ratolest Brno realizuje dva preventivní programy Změnit směr (mladiství 15 – 18 let)
a Aristoteles (děti do 15 let). Nepodařilo se zajistit návazné financování pro individuální program
Křižovatka (mladiství a mladí dospělí od 15 do 24 let). Je dobře nastavená spolupráce různých
poskytovatelů SAS pro rodiny s dětmi, probíhají setkání v rámci case managementu. Současný stav
pracovní skupiny (koordinátor: Ratolest Brno, členové: Spondea, o.p.s., TRIADA – Poradenské
centrum, z.ú., HoSt Home – Start ČR, IQ Roma servis, z.s., SOS dětské vesničky, z.s., a Teen
Challenge International ČR. Klienti z větší míry přichází z OSPOD, poptávka převyšuje nabídku.
Senioři
Velké finanční propady u služeb sociální péče, velmi špatná finanční situace u domovů pro seniory,
např. organizace Naděje, Domov Ludmila, o.p.s., Diecézní charita Brno. Co se týká příspěvkových
organizací (domovy pro seniory), dle jejich sdělení je finanční situace srovnatelná s minulým rokem,
ovšem řeší požadavky hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, které jsou pro ně těžko
splnitelné. Co se týká sdíleného bydlení, bytový odbor opravuje prostory na ulici Zámečnická. Koncem
roku 2016 by měly být dokončeny stavební práce (zdržení je zapříčiněno skluzem ve výběrovém
řízení). Obsazování pokojů bude v režii bytového odboru - ve spolupráci s OSP. Evidovat a přijímat
žádosti bude pan Pavel Sedlák, referent samosprávy bytového odboru (přijato již cca patnáct žádostí).
Sdílené bydlení bude předstupněm pro bydlení v domě s pečovatelskou službou. Byt bude pod správou
příspěvkové organizace města Brna – Centrum sociálních služeb. Postupně budou k tomuto účelu
vyhrazeny další byty.
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Osoby se smyslovým postižením
Organizace TyfloCentrum Brno, o.p.s. má v plánu sloučit tři SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (Brno, Břeclavsko a Vyškovsko) do jedné, a to pod Brnem (nejedná se o rozvoj, ale pouze
o transformaci služby). Znojemsko zůstane registrované i nadále zvlášť. V ITI má organizace zařazen
projekt „Projekt Krajského střediska pro nevidomé“. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy „Dům
služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky“, která je v havarijním stavu. Organizace také podala projekt
„Nevidomí na trh práce II“. 10 míst určených pro rekvalifikaci – košíkářská výroba, keramické práce,
zvukový design, správce linuxové sítě atd. Realizace projektu od ledna 2017. Organizace Tyfloservis,
o.p.s., ocenila vstřícnost města ohledně kofinancování služeb zařazených v ministerské síti. Organizace
Česká unie neslyšících má zaregistrované dvě tlumočnické služby, identifikátor 5839760 – registrace
služby pod Brnem, zařazena v ministerské síti a identifikátor 4358523 – registrace rozšířena z Prahy do
JMK. Obecně na tom nejsou finančně služby pro cílovou skupiny OSP špatně.
Osoby ohrožené sociální vyloučením
Vedoucí pracovní skupiny se setkání nemohl zúčastnit, ze zprostředkovaných informací sdělil, že
organizace mají podané projekty přes KPSVL, např. poradenství pro závislé na alkoholu a jejich blízké,
rozšíření terénní služby atd. Organizace poskytující služby azylových domů a domů na půl cesty doufají
v zařazení do IP (Diecézní charita Brno, Sdružení pěstounských rodin, SOS dětské vesničky). Armáda
spásy v ČR výhledově, v řádu několika let, uvažuje v Brně nad zřízením „Přístavu“, což je domov se
zvláštním režimem pro lidi bez domova, starší, zdravotně znevýhodněné či s různými kumulacemi
hendikepů. Takové zařízení (dvě) provozuje Armáda spásy v ČR již několik let v Ostravě.
Osoby s mentálním postižením
M. Němcová předala informace o dílčím pokroku v situaci osob s PAS. Vláda ČR na svém zasedání dne
8. února 2016 schválila dokument „Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin“. V březnu 2016 se
na Úřadu vlády ČR uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro koncepční řešení problematiky života
osob s poruchami autistického spektra (PAS) při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany
(VVZPO). Hlavním bodem programu jednání byla diskuse k postupu prací na implementaci návrhů
řešení uvedených ve výše zmíněném dokumentu. Jedná se například o distribuci informačních
materiálů, zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních
prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost, podporování rozvoje dětské psychiatrie a psychiatrie,
vytvoření podmínek pro zavedení postgraduálního vzdělávacího programu ABA terapie,
standardizování činnosti a postupů práce poradenských pracovníků ve školských poradenských
zařízeních tak, aby mohla být prováděna preventivní opatření u žáků s PAS, nastavení optimálních
standardů pro chráněné bydlení osob s PAS, vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS
a jejich rodin a další. Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě ČR předložena zpráva o
postupu prací na řešení problémů popsaných v materiálu. Jednotlivé resorty (MPSV, MŠMT, MV a MZ) i
zástupci dalších organizací informovali o tom, co v nejbližší době bude v této oblasti učiněno. Systém
včasného záchytu je v posledním kole připomínek, brzy by tedy měl být uveden praktickými lékaři pro
děti a dorost do praxe. MPSV nastavuje priority pro dotační řízení tak, aby byla vyzvednuta potřebnost
podpory služeb rané péče a sociální rehabilitace pro lidi s PAS.
Dále informovala o existenci Platformy NADĚJE PRO AUTISMUS http://www.nadejeproautismus.cz/.
Dne 2. dubna byl spuštěn III. ročník kampaně Naděje pro autismus u příležitosti Světového dne
povědomí o autismu (WAAD) - Česko svítí modře. Trvání 2. až 30. dubna 2016. Téma Vzájemná
komunikace. Je připravován Komunikační soubor (Komunikace s lidmi s poruchou autistického
spektra).
Komunikační soubor představuje materiály, které mají výrazně usnadnit komunikaci veřejnosti
(odborné i laické) s osobami s autismem a naopak. V roce 2006 NRZP ČR vytvořila DESATERO
KOMUNIKACE pro nejčastější typy zdravotního postižení, s cílem pomoci veřejnosti s bezproblémovou
komunikací s lidmi se zdravotním postižením. Základní sada DESATER byla doplněna v roce 2008 díky
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iniciativě APLA-JM o Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra. Aktualizovaná
podoba z roku 2011 je ke stažení zde: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-prokomunikaci-s-ozp.html. Protože PAS představuje natolik specifické postižení, že problémy v komunikaci
s veřejností nelze vyřešit jen Desaterem, vzniká výše zmíněný Komunikační soubor, který je složený
z jednotlivých dílčích materiálů:


Informační leták



Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi



Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra



Průkaz osoby s PAS (v současné době je připravován, bude vydáván dětskými lékaři)



Komunikační profil držitele průkazu (v současné době je připravován)

Cílem Komunikačního souboru je přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady
komunikace s lidmi s PAS, ale také pomoci detekovat člověka, se kterým mají takto komunikovat.
Odborné veřejnosti, tj. lékařům, zdravotnickému personálu, záchranářům, požárníkům, policii,
úředníkům, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, pedagogickým a dalším
pracovníkům různých rezortů, pomůže tento soubor lépe zvládnout i pro ně zátěžovou a náročnou
situaci, která je často výsledkem nedorozumění, plynoucího z nedostatku informací.
Co se týká PAS (nejenom), je potřeba prvně posílit služby rané péče a následně také služby sociální
rehabilitace a osobní asistence. MPSV by měla být vypracována metodika krizových situací, kdy náhle
dojde k „výpadku“ pečující osoby - péče by byla poskytována ideálně v domácím prostředí. Pro osoby
s PAS je idea podpory v domácím prostředí neufinancovatelná. Další otázkou je, co bude s dospělými
„dětmi“ s PAS, až tu jejich rodiče nebudou. Je nutné nastavit systém podpory pro lidi s PAS, kteří jsou
schopni bydlet ve vlastním bytě, aby o byt nepřišli např. kvůli neplacení nájmu. Variantou jsou také
chráněné bydlení, ovšem pro maximálně čtyři osoby.
APLA-JM, o.s., otevřela 27. listopadu 2014 ulici Nerudova 7 ve 4. patře - Centrum PASPOINT. Centrum
poskytuje služby rodinám v období, kdy čekají na diagnózu dítěte, nebo kdy je dítě starší sedmi let a
nemůže být proto přijato do služby rané péče. Centrum se zaměřuje na rodiny s dětmi od 0 do 18 let
věku, mimo jiné i proto, že stále není výjimkou stanovení diagnózy PAS až ve školním či dokonce
adolescentním věku. Množí se také případy, kdy zavolá třeba i padesátiletý člověk s čerstvou
diagnózou PAS, který byl chybně diagnostikovaný (např. jako schizofrenik). Finance z Nadace Sirius
jsou do srpna 2016. Organizace hledá možnosti dalšího financování, ovšem zatím neúspěšně.
Služby osobní asistence, denní stacionáře, chráněné bydlení zaznamenaly finanční výpadek.
Organizace mají problém najít kvalitní zaměstnance na pozici osobního asistenta, protože platové
ohodnocení neodpovídá náročnosti práce, jak už bylo zmíněno u OZP. Uzavírání smluv s klienty pouze
na dva měsíce či na půl roku z důvodu finanční situace organizace na klienty nepůsobí dobře. Co se
týká rané péče, je dle poskytovatelů nereální splnit požadavek 50% přímé péče.
4. Aktualizace sítě soc. služeb v JMK pro rok 2017
Síťování sociálních služeb
Do 19. února probíhal od poskytovatelů sběr rozvojových záměrů na rok 2017. Jednalo se o
předběžné plány, o informaci, jaký rozvoj daná organizace plánuje, a to včetně záměrů v rámci KPSVL,
ITI či v rámci otevřených výzev. Záměry samozřejmě musely být v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 – 2017. Podklady byly následně
předány na JMK, který na základě uvedených informací ze všech ORP vytvořil rozvojovou strategii na
rok 2017 - Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2017. Dne 10.
března RJMK Pravidla pro tvorbu sítě schválila a dne 14. března pak proběhlo na JMK setkání
s poskytovateli sociálních služeb ke tvorbě sítě pro rok 2017, kde byla představena Pravidla pro tvorbu
sítě, příslušné formuláře a postupy pro jejich vyplnění. Termín pro odevzdání formulářů (nutný podpis
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statutárního zástupce a čestné prohlášení) je dnešní pondělí, tedy 4. dubna 2016. Formuláře
organizace odesílají na e-mailovou adresu sit2017@kr-jihomoravsky.cz a na e-maily jednotlivých
koordinátorů ORP, za město Brno tedy na e-mail janik.radim@brno.cz a v kopii také na
sekaninova.vera@brno.cz. Po sběru dat proběhne na JMK (tak jako minulý rok) setkání s některými
poskytovateli sociálních služeb k narovnání údajů do Základní sítě (případných konzultací se budou
účastnit i zástupci Referátu KPSS). Ve formulářích rozvoje (nové služby + rozšíření stávajících) je
požadováno potvrzení potřebnosti dané ORP. V roce 2016 bylo v síti města okolo 225 služeb, je tedy
potřeba zkontrolovat docela vysoký počet formulářů kvůli souladu se strategickými dokumenty města
Brna a sítí za rok 2016.
Formuláře trojího typu:
1) formulář pro sociální služby nerozšiřující se nad rámec kapacit zařazených v Základní síti JMK pro
rok 2016
2) formulář pro rozvojové záměry sociálních služeb pro nově vznikající služby/pro služby poprvé
vstupující do krajské sítě/pro služby rozšiřující kapacity nad rámec kapacit Základní sítě JMK 2016
3) formulář pro projektové záměry na vznik nové služby/rozšiřující se kapacity stávajících služeb
žádající o finanční podporu v rámci evropských projektů - vznik tzv. dočasné sítě (bude existovat
paralelně vedle Základní podporované sítě sociálních služeb v JMK).
Projekty, které budou v roce 2017 financovány z EU (KPSVL, ITI, otevřené výzvy) – pokud se v rámci
těchto projektů budou rozšiřovat kapacity sociálních služeb, pak i tyto kapacity financované z těchto
zdrojů musí být zařazeny do krajské sítě (v tomto případě tedy do zmíněné dočasné sítě). I na tyto
kapacity bude organizace dostávat „Pověření“. Tímto je ošetřena problematika nedovolené veřejné
podpory.
Během června proběhne schvalování Základní sítě v ZJMK, a to včetně rozvojových záměrů. Před tímto
procesem musí proběhnout schválení sítě a případného rozvoje v jednotlivých ORP. ORP musí vědět,
kolik finančních prostředků bude případný rozvoj představovat, proto musí předtím JMK schválit
Pravidla řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb (dále jen Pravidla) – JMK pracuje na jejich aktualizaci. Jedná se
především o to, jakým způsobem se změní nastavení vzorců pro výpočet finanční podpory u
jednotlivých služeb a také výše kofinancování ze strany ORP pro rok 2017. Kdy budou Pravidla
schválena, není nyní známo. Připomínkování Pravidel bude od 27. dubna do 9. května 2016 do 8:00.
Do konce června by JMK měl předat schválenou Základní síť na MPSV. Během srpna pak ještě
pravděpodobně dojde k aktualizaci Základní sítě, kapacity nahlášené v dubnu bude možné ještě
poupravit, avšak pouze u již zařazených služeb do Základní sítě (nebude již možné zařadit novou
službu).
5. Dofinancování soc. služeb + kofinancování služeb zařazených do celostátní sítě
MPSV
Dofinancování sociálních služeb v síti JMK
Co se týká dofinancování sociálních služeb, OSP MMB s tímto počítá, konkrétní způsob dofinancování
je předmětem jednání mezi městem Brnem a JMK. V lednu organizace obdržely dopis od pana Mgr.
Marka Šlapala, náměstka hejtmana JMK, který se týkal druhého kola řízení o přiznání finanční podpory
ze strany JMK a dalšího dofinancování služeb. Finanční propady se týkají především služeb sociální
péče (případně i prevence, především pobytové služby). Pravidla řízení o přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb určila obcím
spolufinancování ve výši 5% u odborného sociálního poradenství, 20% u služeb sociální prevence a
pečovatelské služby a 8% u služeb sociální péče. Přičemž před tímto nastavením kofinancování město
podporovalo služby sociální péče zpravidla ve větší míře než pouze 8%. To byl jeden z důvodů
zmíněného propadu ve financování u některých služeb. Proběhla analýza výsledků dotačních řízení, na
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jejímž základě bude zvolen v součinnosti s JMK další postup. Dle předběžných analýz by rezerva MMB
(cca 17 000 000 Kč) spolu s avizovanými prostředky JMK (viz zmíněný dopis náměstka hejtmana) měla
na pokrytí finančních výpadků ve službách teoreticky stačit. Při dofinancování bude přednostně
přihlíženo k největším výpadkům ve financování (s tím, že ne všechny služby zaznamenaly propad
oproti minulému roku). Celkově by tedy měl být objem finančních prostředků dostačující a nemělo by
dojít k zásadnímu ohrožení služeb. Dofinancování je plánováno vyřešit systémem výpočtů dotací na
úvazek přímé soc. péče (případně lůžka), od optimálních čísel budou odečteny obdržené dotace ze
zdrojů město, JMK a MPSV. Takovým způsobem by měly být transparentně zohledněny finanční
výpadky. K dofinancování služeb ze strany JMK by mělo dojít v červnu (v průběhu dubna již částečné
dofinancování ze strany JMK proběhlo), dofinancování ze strany města Brna proběhne v září
(problémem je, že z důvodu rizika překročení vyrovnávací platby musí dofinancování ze strany města
proběhnout až po tom krajském).
Kofinancování služeb v síti MPSV
Stejně, jako se ORP připojují svými dotacemi ke krajskému pověření, je možné se ze strany ORP
připojovat i k pověření MPSV (v případě celostátní sítě MPSV) – u služeb, které přešly do této
celostátní sítě, by k tomuto mělo dojít zřejmě během června (jedná se především o služby, které
město Brno již dříve před přechodem do celostátní sítě MPSV spolufinancovalo). Vše je však odvislé od
finančních možností. Žádosti o individuální dotace organizace zařazené v celostátní síti MPSV budou
podávat od 29. dubna do 11. května 2016.
6. Zhodnocení 3. KP
Bude potřeba vyhodnotit realizaci 3. Komunitního plánu. Realizátoři opatření vyplní jednoduchý
formulář, zda opatření bylo naplněno nebo nikoliv, případně bylo naplněno pouze částečně (+
odůvodnění či komentář). Na základě těchto informací bude zpracována Informativní zpráva o plnění
3. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013 – 2015, která bude předložena
ZMB na vědomí. Vedoucí pracovních skupin organizacemi zaslané formuláře vyhodnotí a upraví a do
29. dubna zpracované zašlou na e-mail sekaninova.vera@brno.cz nebo starkova.jana@brno.cz.
7. Ostatní, diskuze
Na koordinační skupině se projednávalo téma snížených nájmů, symbolických nájmů a výpůjček
poskytovatelům sociálních služeb ze strany města, kdy je potřeba ošetřit veřejnou podporu.
Koordinátor zde upozornil na potřebu zakomponování tohoto do nájemních smluv.
Dne 12. dubna na JMK proběhne setkání koordinátorů ORP, kde snad budou sděleny bližší informace
např. k problematice dofinancování 2016 a k problematice financování roku 2017. Do 10. června ORP
předloží JMK garanci potřebnosti služeb (bez konkrétně deklarovaných částek pro jednotlivé služby).
Na konci dubna z JMK odchází na rodičovskou dovolenou Mgr. Martina Michalová, krajská
koordinátorka sociálních služeb.
Současně dne 12. dubna zasedá ZMB, kde je předložen ke schválení materiál na individuální dotaci pro
organizaci SPONDEA, o.p.s., projekt „Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích“ a pro
organizace Sdružení pěstounských rodin, projet „ Dům na půli cesty“.
V úterý 5. dubna proběhne ve velkém sále Café Práh od 10:00 prezentace návrhu pracovní skupiny
Jihomoravského kraje na vytvoření koordinovaného systému péče pro lidi se závažným duševním
onemocněním v Jihomoravském kraji.
8.

Závěr

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na datu příštího
setkání, které se uskuteční:
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ve středu 4. května 2016 ve 14.00 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5. (2. patro)
Předběžný termín dalšího setkání: středa 15. června 2016 v 14:00

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 12. dubna 2016
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