KOORDINAČNÍ SKUPINA
Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:

pondělí 4. 5. 2016
14:00 – 16:00

Místo konání:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5

PROGRAM:
1. Zahájení a úvod
2. Zhodnocení 3. KP
3. Síťování služeb pro rok 2017
4. Dofinancování služeb – aktuální situace
5. Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb
6. Ostatní, diskuze
7. 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.
Omluvené byly M. Němcová a E. Janáčková.

2. Zhodnocení 3. KP
Vyhodnocený komunitní plán bude ve formě informativní zprávy předložen na červnové schůzi Zastupitelstva
města Brna. Pracuje se na vyhodnocení systémových priorit, vyhodnocení pracovních skupin DMR, OOSV,
OSP, senioři. Již odevzdané podklady mají skupiny ODO, OMP, OZP, RC.
Koordinátor poděkoval vedoucím pracovních skupin za spolupráci.

3. Síťování služeb pro rok 2017
S procesem síťování soc. služeb souvisí:











zveřejnění stěžejního dokumentu „Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ a jeho
připomínkování do pondělí 9. 5. do 9 hodin. Dokument byl ze strany OSP MMB připomínkován a
rozeslán poskytovatelům soc. služeb ve městě Brně;
k těmto pravidlům proběhne 18. 5. seminář, na kterém bude dokument představen včetně
zapracovaných připomínek;
proběhlo nahlašování soc. služeb do sítě JMK;
nyní probíhají konzultace s poskytovateli na KÚ JMK (a se zástupci ORP) v rámci narovnání údajů
při vstupu do sítě 2017 – opravy formulářů potrvají přibližně do pátku 13. 5.
do 10. 6. mají obce povinnost předat na KÚ JMK deklarace potřebnosti soc. služeb;
23. 6. schvalování sítě soc. služeb včetně akčního plánu služeb na 2017 orgány JMK
v polovině července až pol. srpna proběhne aktualizace sítě soc. služeb na rok 2017 (poté bude
předložena ke schválení do orgánů JMK, aktualizace bude reagovat na změny úvazků, na dočasnou
sít KPSVL, ITI a také na IP JMK);
v návaznosti budou službám dle sítě vydána pověření, poté bude vyhlášeno dotačního řízení KÚ JMK
pro soc. služby dle §101 a §105 na rok 2017.
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4. Dofinancování služeb – aktuální situace











Dotace Program II – jsou podepsány smlouvy s poskytovateli, byly obeslány organizace
s neúspěšnými projekty, smlouvy nad 50 tis. Kč byly zveřejněny na úřední desce oficiálních
internetových stránkách města Brna;
Individuální dotace pro organizace Spondea (podpora projektu, zaměřeného na práci s agresory)
a Sdružení pěstounských rodin (služba Dům na půli cesty - kofinancování 153 tis. pro brněnské
klienty). Se statutárními zástupci byly podepsány smlouvy.
V současnosti probíhá schvalování návrhu na poskytnutí individuální dotace Generaci Care ve výši
200 tis. Kč (Sociálně-zdravotní komise zasedá 5. 5.). Jedná se o pečovatelskou službu,
která poskytuje své služby také do večerních hodin, víkendů a svátků, což je prioritou 4. KPSS.
KÚ JMK v rámci individuálních dotací částečně dofinancoval některé ohrožené soc. služby, následně
bude probíhat druhé kolo dotací z JMK dle §105.
Kvůli nejisté a neustále proměnlivé situaci související s probíhajícím dofinancováním ze strany JMK
a také kvůli riziku případného překročení vyrovnávací platby, posune OSP MMB dofinancování soc.
služeb s největšími výpadky na září 2016, kdy již bude možné reálně propočítat zdroje a výpadky
služeb (na základě aktuální situace po červnovém dofinancování ze strany JMK).
Materiály OSP, které budou předloženy na červnovém Zastupitelstvu města Brna:
o návrh na garanci potřebnosti soc. služeb ve městě Brně v roce 2017 (brněnská síť
podporovaných soc. služeb)
o kofinancování služeb v síti MPSV (formou individuálních dotací)
o Individuální dotace na pečovatelskou službu Generace care
o Informativní zpráva o plnění 3. KPSS 2013-2015
o Informativní zpráva o soc. péči za rok 2015

Materiály budou předkládány orgánům města v těchto termínech: Komise sociální a zdravotní 2. 6., Rada
města Brna 7. 6., Finanční výbor 16. 6., Zastupitelstvo města Brna 21. 6.

5. Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb
Plánovaný výzkum OSP MMB proběhne pravděpodobně na podzim 2016 ((zadání výzkume během léta) a
bude zaměřen na zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb na území města Brna. Podobný typ
hloubkového výzkumu byl naposledy realizován v roce 2007. Je tedy potřeba tato data aktualizovat a zajistit
tak podklady pro proces komunitního plánování města Brna.
Základním cílem výzkumu bude zjistit potřebné kapacity soc. služeb, které stále nepokrývají poptávku
ze strany uživatelů, na druhou stranu ale také případný převis nabídky nad poptávkou. Výzkum by měl
obsahovat jak kvantitativní, tak i kvalitativní část. Koordinátor požádal vedoucí pracovních skupin
o spolupráci při tvorbě zadání specifických oblastí a témat plánovaného výzkumu (nad rámec zmíněného
základního cíle výzkumu).

6. Ostatní, diskuze
R. Janík oznámil aktuality:





personální změna na KÚ JMK, paní Adéla Svobodová nastoupila na místo koordinátora pro oblast
plánování sociálních služeb z důvodu odchodu Mgr. Michalové na mateřskou dovolenou;
v kanceláři předsedy Komise sociální a zdravotní RMB M. Freunda proběhlo jednání se zástupci
organizace OS Amicus ohledně plánovaného zřízení pobytového zařízení pro osoby s duševním
onemocněním;
probíhá jednání OSP s Majetkovým odborem MMB ohledně řešení otázky poskytnutí sníženého
nájmu budov ve vlastnictví města Brna poskytovatelům soc. služeb z neziskové sféry. Situace
je pro zainteresované subjekty nová, kvůli vyrovnávací platbě je nutné ošetřit problém legitimně tak,
aby nedošlo k narušení rovného přístupu a nedovolené veřejné podpoře.
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B. Veškrnová seznámila přítomné s novým dokumentem Pravidla technicko-provozních standardů
pro Chráněná bydlení a Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Dokument nabývá platnost a účinnost
od 1. 5. 2016.

H. Krištofová shrnula předběžné poznatky z dotazníkového šetření „Registry week“ (šetření proběhlo v Brně
v rámci pracovní skupiny „Bydlení“ Koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit
k připravovaným projektům Rapid re-housing a Housing first. Jedná se o jedinečný projekt v ČR, inspirovaný
zkušenostmi ze zahraničí).
Město plánuje uvolnit 50 bytů, které se budou losováním přidělovat potřebným rodinám. S rodinami,
které byty získají, bude nadále udržován pravidelný kontakt formou intenzivní spolupráce se sociálními
službami, případně dalšími odborníky. Účelem bude podpořit oslabené kompetence rodin, aby byly schopné
si bydlení udržet.
Dotazníkové šetření probíhalo týden v dubnu 2016, respondenty se staly vytipované rodiny v bytové nouzi.
Bylo zaevidováno 328 žádostí o byty pro ohrožené rodiny s dětmi (celkem sesbíráno okolo 600 žádostí,
z nich byly vyřazeny rodiny, které nesplňovaly tzv. index ohrožení).
Cílem akce je vyfiltrovat ohrožené rodiny, sekundárním efektem je zisk velmi cenných a užitečných dat.
Při výzkumu byly zjištěny věci zásadního charakteru. Například že soukromý bytový fond není spravovaný,
jak by měl (je ve špatném technickém i hygienickém stavu atd.). Poměry v takových bytech jsou často horší,
než na ubytovnách:









většinu rodin v bytové nouzi tvoří malé rodiny (3-4 členové)
téměř polovina rodin zažila situaci, kdy nevěděla, kde s dítětem večer a druhý den spočinou (většina
lidí na ubytovnách, 60-70 v azylových domech, někteří v bytech, na ulici zřejmě jedna rodina, data
prozatím nejsou vyhodnocena)
problémem bylo dohledat lidi na adresách, žijí ze dne na den - nejistá životní situace, z hodiny
na hodinu
o romské rodiny se jednalo asi z ¼ (rodiny s alespoň jedním romským členem - cca 70 %)
typické bylo přelidnění bytů – 5-7 m2 průměrně na osobu
byly zjišťovány konflikty s policií, násilí, drogy, alkohol a další problémy
perfektní spolupráce s OSPOD Brno-sever, některá OSPOD se naopak o průzkum nezajímala

Více informací bude dostupných po analyzování dat.
J. Tesařová poznamenala, že OSP MMB čeká konkretizace projektových záměrů do ITI.

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

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 16. 5. 2016
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