KOORDINAČNÍ SKUPINA

Zápis setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

čtvrtek 10. 12. 2015
13:00 – 15:00 (občerstvení zajištěno)
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5
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1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byla
omluvena B. Veškrnová. Na setkání dorazil host, předseda Sociálně zdravotní komise, Bc. Martin Freund.

2. Schválení rozpočtu SMB na rok 2016
Zastupitelstvo města Brna dne 8. 12. 2015 schválilo rozpočet města, včetně rozpočtu na sociální oblast, přičemž na
dotační program I (registrované soc. služby) byla schválena částka v celkové výši 78 801 tis. Kč a na dotační
program II („doplňující a navazující“ služby) částka v celkové výši 1 300 tis. Kč.

3. Dotační řízení OSP MMB
Oddělení koncepce a plánování OSP MMB v současnosti provádí administraci a hodnocení přijatých žádostí o dotace
z rozpočtu města Brna na sociální služby (Program I) a na projekty, které na sociální služby vhodně navazují
(Program II).
Program I: OSP MMB přijal žádosti o dotace, nyní probíhá jejich hodnocení. Do konce prosince bude hotový návrh
rozdělení dotací, který bude předložen ke schválení orgánům města Brna v průběhu ledna a února 2016 (7. 1.
Sociálně zdravotní komise a 2. 2. Zastupitelstvo města Brna).
V rámci Programu I požádalo o dotace 64 organizací na 151 projektů, celkový požadavek činí 67 mil. Kč.
Program II: celková částka byla navýšena z 0,5 mil. Kč. na 1,3 mil. Kč. O dotace na Program II požádalo 44
organizací na 51 projektů. Celkový rozpočet projektů dosahuje 15 mil. Kč, přičemž požadavek na OSP z toho činí
necelých 3,5 mil. Kč. Návrh rozdělení dotací v rámci dotačního titulu II bude předložen orgánům města Brna během
února až března 2016 (4. 2. Sociálně zdravotní komise a 15. 3. Zastupitelstvo města Brna).
V současnosti Oddělení koncepce a plánování služeb očekává výsledky dotačního řízení Jihomoravského kraje,
které je určující i pro jednotlivé ORP včetně města Brna. Poskytovatelé, kteří nedosáhnou minimální požadované
hranice bodů dle krajských pravidel nebudou zařazeni do reálné sítě soc. služeb JMK pro rok 2016 a budou tak
vyřazeni z financování.
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Z předběžných modelových propočtů, které po zveřejnění nových pravidel JMK Oddělení koncepce a plánování OSP
MMB učinilo, vyplynul předpoklad, že mnohé organizace se budou v roce 2016 potýkat s velkými výpadky ve
financování. OSP předpokládá, že v rámci dotačního řízení na sociální služby nebudou vyčerpány všechny
alokované prostředky (finance jsou nyní nastaveny na maximální hranici kofinancování dle schválené sítě a
pravidel, přičemž reálně někteří žadatelé mohou žádat méně). Určitou úsporou by měl také přinést plánovaný
navazující individuální projekt JMK na vybrané služby prevence (předpoklad zahájení – polovina roku 2016). Tyto
prostředky by pak bylo možné použít právě na následné dofinancování očekáváných výpadků. Nicméně je jasné, že
toto situaci zcela nezachrání a dofinancování služeb by mělo rovněž (a především) přijít ze strany JMK,
který pravidla pro rok 2016 nastavil daným způsobem. Zástupci OSP MMB na tento problém JMK upozorňovali
jak písemně, tak i při osobním jednání. Předpokládá se, že JMK k určitému dofinancování služeb přistoupí. Je však
jisté, že pravidla budou muset doznat změn, protož e ve stávající podobě jsou nevyhovující (což se v roce 2016 ve
financování služeb projeví). Bylo by dobré, aby nastavování pravidel probíhalo i za spolupráce zástupců měst a obcí
a také poskytovatelů. Zásadní je v rámci vytvoření nových pravidel před jejich schválením provést modelové
výpočty tak, aby se otestoval jejich dopad (což zjevně v roce 2015 učiněno nebylo..). Co se týče služeb
nadregionálního nebo celostátního charakteru - MPSV stále nezveřejnilo celostátní sít soc. služeb a pravidla pro
financování této sítě. Až se tak stane, bude možné zjistit, zda a za jakých podmínek bude případně možné finančně
podpořit i tyto služby, které na území města Brna působí.
4. Průběžné další informace a plánované aktivity
Spolupráce s JMK
Financování NNO roku 2016 je propojeno s JMK více, než doposud. Nová pravidla JMK udávají, že obce mají služby
kofinancovat ve výši 5 – 20 % (dle typu služby). JMK pak dle těchto pravidel služby kofinancuje ve výši 3 - 4%
z celkových nákladů.
Na prosincovém zastupitelstvu JMK (17. 12.) bude předložen návrh rozdělení dotací, 10. 12 bude zasedat Rada
JMK, kde budou schvalována pověření poskytovatelům služeb. OSP MMB tedy čeká na tato rozhodnutí, aby mohlo
předložit finální návrh rozdělení dotací na soc. služby. Návrh rozdělení dotací ze státního rozpočtu (bývalé dotace
MPSV) bude předložen ZJMK nejpozději v březnu 2016.
V lednu 2016 proběhne na KÚ JMK setkání koordinátorů KPSS 21 ORP, na kterém bude diskutován další postup
spolupráce mezi JMK a ORP – jednak v rámci plánování služeb a jednak v rámci jejich financování. Poté bude na
setkání KS vypracován harmonogram práce v rámci procesu KPSS v roce 2016.
Setkávání ITI
U projektů ITI probíhá podrobnější nastavování indikátorů a specifikují se kapacity, úvazky, prostorové požadavky
apod. U projektů města Brna v rámci ITI se nyní podrobněji specifikují zejména dva projekty:


domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním s vyšší mírou podpory
(souvisí s reformou psychiatrické péče).



domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených (tzv. vícečetné diagnózy kombinace sociálních a zdravotních hendikepů, nízkopříjmovost atd.). Tyto osoby jsou obtížně umístitelné
do běžných zařízení. Potřeba takovýchto zařízení roste (např. v Ostravě tyto specifické DZR jsou zřízeny již
dva a buduje se třetí ve Frýdku Místku). Zástupci OSP měli možnost tato DZR v Ostravě (Domov Přístav)
osobně navštívit a shodují se, že se jedná přesně o ten typ zařízení, který v Brně dlouhodobě chybí.

V případě obou objektů se jedná o náročné zařízení ve smyslu přísných kritérií a norem, cílové skupiny, nákladného
průběžného provozu, náročných standardů. Pro konkretizaci bude potřeba vyjednat s odborníky, jak nejlépe tyto
prostory a služby vybudovat a nastavit.
KPSVL:
Příští týden se budou scházet tzv. garanční skupiny, je připravená celková tabulka s přehledem plánovaných
projektů, kterou připravoval lokální konzultant Jan Mochťák. Do 31. 12. by měly být záměry poslané tzv. Řídící
skupině. Garanční skupina se má sejít ještě jednou do poloviny ledna, aby finalizovala strategický plán.
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Koordinátor R. Janík upozornil, že je nutné přesně spočítat plánovaný narůst kapacit v rámci sociálních služeb a
tyto následně projednat s JMK tak, aby byly zakomponovány do Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb JMK
(zřejmě dodatkem..?) a následně dočasně zařazeny do sítě soc. služeb v JMK. Bez tohoto nebude takový rozvoj
možný.
T. Jurčík k tomuto dodal: v rámci projektů KPSVL je plánován vznik pěti nových soc. služeb, rozšíření stávajících
okolo 20 služeb. Navýšení sociálních pracovníků - cca o 80 úvazků. Navýšení pracovníků v soc. službách - o 15
úvazků.
Předpokládaný harmonogram: předložení do orgánů města Brna v březnu 2016. Bude probíhat proces
připomínkování a plánuje se konference lokálního partnerství, na kterém se budou projekty představovat. Vše
proběhne po setkání Garančních skupin Řídící skupiny v lednu. Termíny budou upřesněny. Dále se začne pracovat
na projektech, jejichž realizace má začít v roce 2017.
Ukončení poskytování sociálních služeb:
Diecézní charita Brno – Správa DCHB a Služby Brno (dále DCHB) bude rušit službu odlehčovací služby Denní
a přechodný pobyt. Jedná se o specifické odlehčovací služby v Brně, které přijímají klienty imobilní a v těžkých
stupních závislosti. Organizace službu zrušila, protože nedokázala vyřešit problém s provizorními, nevhodnými
prostory stávajícího zařízení (všechny objekty, které byly DCHB nabízeny nesplňovaly náročné standardy, které jsou
takového zařízení požadovány). DCHB zrušila také přechodný pobyt, jedná se o služby finančně náročné, jelikož ne
vždy jsou plně vytížené. Služby jsou však velmi potřebné a budou v systému chybět. V současnosti se zvažuje pro
tyto účely využít (bývalý rekreační) objekt Jelenice na Brněnské přehradě – objekt je z hlediska standardů
vyhovující, záleží však, zda nakonec město objekt koupí do svého vlastnictví. Službu by zde teoreticky mohla
poskytovat DCHB, která má v této oblasti dlouhodobé zkušenosti. Zvažuje se také zařazení tohoto projektu do ITI.
Rovněž organizace Naděje ukončila poskytování služeb dvou svých denních stacionářů (Bohunice a Řečkovice),
dále pak Centrum pro rodinu a soc. péči ukončilo poskytovaní SAS pro rodiny s dětmi a rovněž organizace Kontakt
bB ukončila poskytování SAS pro seniory a OZP.
Proběhlo setkání s Odborem zdraví ohledně tématu aktivního stárnutí, vedoucí MUDr. Prosková vyjádřila potřebu
vzniku respitních krizových lůžek. Čtyři již vznikly v rámci nemocnice Milosrdných bratří, ale to není zdaleka
dostatečný počet.
Další zmíněné problémové oblasti:


stárnutí pečujících osob a jejich nedostatečná podpora;



nedostatek návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením (včetně mentálního postižení a PAS) problém, kdy po ukončení povinné školní docházky jsou nedostačující kapacity návazných služeb (denní
stacionáře, chráněná bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením..). Problémem je, že v těchto
případech pak často pečujícím nezbývá než ukončit zaměstnanecký poměr a zůstat s dítětem doma. S tím
souvisí fakt, že děti a dospívající, kteří takto zůstanou doma, ztrácejí veškeré návyky a dovednosti, které
díky povinné školní docházce (tedy každodenní aktivizaci) nabyli (to se týká především OMP a PAS).

E. Janáčková hovořila o neadekvátním nastavení systému příspěvku na péči i o jeho nedostatečné výši. Od
jeho vzniku (2007) nebyl PnP nikdy valorizován a neodpovídá běžným nákladům na služby (sociální služby
postupně zdražovaly, což příspěvek nereflektuje) – mnozí klienti si tak nemohou nakupovat službu v potřebném
objemu, některé cílové skupiny dokonce na PnP velice těžko dosahují (lehčí formy PAS, osoby s duševním
onemocněním atd.).
Je potřeba zajistit bydlení pro tělesně postižené osoby, stávající kapacity vůbec nedostačují. Organizace
Domov pro mne zavedla model tzv. nezávislého bydlení (projekt funguje již 3 roky), který se snaží maximálně
přiblížit životu v běžné domácnosti. Jedná se o 2 byty pro těžce tělesně postižené, o které je veliký zájem. Byty
jsou umístěny v Kampusu a jsou bezbariérové. Byty mají některé společné prostory, osobní prostory soukromé.
Takový model bydlení je ideální (vyplývá i z komunitního plánování), dlouhodobé osobní asistence jsou drahé,
v tomto případě se klienti podělí o náklady.
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Výběr vhodných lokalit a prostor pro případné další byty je velice náročný, v současnosti je v jednání byt na
Vinohradech. E. Janáčková zmínila své setkání s náměstkyní primátora Ing. Klárou Liptákovou, se kterou o těchto
potřebách hovořila, situace se však zatím nijak neposunula.
E. Janáčková a předseda SZK M. Freund hovořili o kontrastu potřeby zajištění bydlení pro osoby se
zdravotním postižením a zároveň situací s volnými byty v centru Brna. E. Janáčková upozornila na situaci,
kdy jsou volné byty k dispozici, ale nejsou v takovém stavu, aby byly obyvatelné. Mnohdy by byl problém i
s rekonstrukcí, která nedokáže prostory starých bytů předělat na potřebné bezbariérové tak, aby byty vyhovovaly
všem normám. M. Freund se dotazoval na parametry vhodných bytů. E. Janáčková zhodnotila, že kvalitně
zmapovanou situaci, včetně nákresů a parametrů, má nezisková organizace Domov pro mne, která poskytuje soc.
službu osobní asistence (a zmíněné nezávislé bydlení). Mimo to má ve správě několik bytů pro osoby se zdravotním
postižením, proto má také s tematikou bohaté zkušenosti. E. Janáčková nabídla panu Freundovi, že mu předá
kontakt na ředitelku Domova pro mne, paní Jarmilu Vokálovou.
J. Tesařová hovořila o potřebě podporovat koncepci přestavby velkých bytů na menší jednotky. Je třeba, aby se
koncepci bytového fondu a jeho využití pro sociální potřeby někdo věnoval cíleně a koncepčně (př. městská část
Vinohrady).

Předpokládaný harmonogram činnosti v rámci spolupráce s JMK: Akční plán a rozvoj na rok 2017
LEDEN: setkání koordinátorů KPSS a okresních týmů JMK – stanovování priorit a rozvoje soc. služeb na rok 2017
(bude probíhat nastavováním priorit na obcích);
ÚNOR: odevzdání výkazů poskytovatelů služeb do 10. 2. na JMK;
BŘEZEN: poskytovatelé budou obesláni s formuláři pro rozvojové záměry do AP 2017;
DUBEN: sběr podkladů do AP, aktualizace sítě soc. služeb (pol. dubna – pol. května);
KVĚTEN: finalizace sítě včetně rozvojových záměrů;
ČERVEN: JMK odevzdává veškeré podklady pro rok 2017 na MPSV.

5. Termíny setkávání KS v příštím roce
Členové se domluvili na předběžných termínech prvních setkání roku 2016: pondělí 11. 1. ve 14 hodin a středa
10. 2. ve 14 hodin na obvyklém místě.

6. Ostatní, diskuse
Koordinátor R. Janík seznámil přítomné s aktuálním postupem ohledně plánovaného projektu Senior bus (zajištění
individuální dopravy pro seniory nad 70 let a OZP). V současnosti probíhají testovací jízdy, které jsou zdarma a
které mají pomoci zmapovat poptávku a zároveň funkčnost systému. Poté bude testovací provoz zanalyzován a
případně lépe nastaven. K tomuto budou probíhat další schůzky na úrovni vedení Odboru sociální péče, Odboru
dopravy a Dopravního podniku města Brna.
M. Němcová, koordinátorka platformy Naděje pro Autismus, seznámila přítomné se zprávou o postupu prací
iniciativy vládního výboru pro zdravotně postižené. Zpráva se věnuje deseti nejvlivnějším tématům, které ovlivňují
informovanost a péči o lidi s autismem. Víc informací zde: http://www.nadejeproautismus.cz/pece-o-lidi-sautismem-by-se-mohla-zlepsit/.
M. Němcová také zmínila problém nekvalitního posuzování žádostí o příspěvky osob s autismem.
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Koordinační skupina se věnovala tématu lepšího zapojení uživatelů do procesu komunitního plánování. J. Tesařová
navrhla uspořádat konání pracovní skupiny v prostředí klientům známém a dostupném. Konkrétně se jedná o
pracovní skupinu senioři, která by mohla proběhnout v městské části Brno – Medlánky, a to v prostorách, kde jsou
senioři zvyklí se scházet. Senioři by byli sezváni skrze kontaktní osobu, se kterou jsou zvyklí komunikovat. Vedoucí
pracovní skupiny senioři si tak slibuje rozdílný a upřímnější náhled do reálných kvalitativních potřeb uživatelů.
Koordinátor k tomuto dodal, že jde určitě o dobrý nápad (postupně by se dalo uskutečnit setkání na více MČ či
v rámci organizací, které poskytují soc. služby – i pro další cílové skupiny). Jen je třeba myslet na to, že proces
KPSS se týká především sociálních služeb a takto by setkání měla být i pojata (není možné taková setkání pojmout
úplně ze široka..). Zároveň dodal, že nelze takovými setkáními úplně nahradit stávající formát pracovních skupin,
kdy se projednávají s poskytovateli důležité záležitosti ohledně systému financování a plánování služeb (myšleno po
technické stránce, což asi nejsou témata, která by uživatele úplně zajímala..). V neposlední řadě upozornil na fakt,
že současný proces KPSS v Brně naráží na své kapacitní možnosti. Systém financování (a s tím související
plánování) se stává čím dál složitější a bohužel se tak jednání pracovních skupin posouvá čím dál více právě do
procesních, „technicistických“ záležitostí a není tolik prostoru pro projednávání dalších důležitých témat (potřeby
uživatelů, kvalitativní stránka služeb, stanovování priorit atd.).
Koordinátor k tomu dodal příklad z Ostravy, kde se schází deset pracovních skupin, přičemž každá pracovní skupina
má svého vedoucího (odborníka na danou cílovou skupinu), který se této práci věnuje na částečný úvazek
(dohodu) a je za tuto práci tedy placen. Zároveň má každá pracovní skupina tzv. kontaktní osobu (pracovník
magistrátu) a nad tímto procesem je pak (tak jako v Brně) koordinační skupina (zastoupení triády..). Ostrava má
v rozpočtu na proces KPSS alokován na každý rok cca jeden milion Kč (na zmíněné dohody, ale např. i na zajištění
výzkumu a dalších akcí s procesem KPSS spojených). Za takových podmínek je pak samozřejmě možné mnohem
častější scházení pracovních skupin a tím i hlubší vzhled do problematiky a její kvalitnější projednávání (včetně
sběru dat atd.). V rámci města Brna funguje pouze koordinační skupina, kterou tvoří vedoucí jednotlivých
pracovních skupin a ti tak činní dobrovolně a zdarma, nad rámec své práce a povinností. Na zajištění procesu KPSS
v Brně je každoročně vyčleněno 5 tis. Kč (zajištění občerstvení na pracovních skupinách). Koordinátor tedy situaci
shrnul tak, že by se jistě v rámci procesu KPSS v Brně mohlo děla více inovativních činností (nápady i inspirace by
byla), ovšem musely by k tomu býti dány podmínky. V současné době Referát KPSS zajišťuje proces KPSS a
financování soc. služeb (dotační řízení), včetně další spolupráce s JMK a dalšími institucemi, spolupráce v rámci ITI,
KPSVL atd., což je samo o sobě velmi náročné jak po odborné, tak i objemové stránce.
Koordinátor na závěr zmínil institut asistentů soc. péče - jedná se o zajímavý koncept, na jehož mapování se
zaměřil i výzkumný institut Masarykovy univerzity. Mohla by vzniknout databáze asistentů, která by podpořila
návaznost služeb, transparentnost, garanci, mohla by pomoci s řešením krizových situací. Vyjádřil potřebu oblast
dále sledovat.
Koordinační skupina projednala všechny připravené body.

7. Příští setkání
Koordinační skupina se dohodla na datu příštího setkání, které se uskuteční:

pondělí 11. ledna 2016 ve 14 hodin
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: V. Sekaninová, R. Janík
Brno 21. prosince 2015
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