PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

Zápis ze setkání
Termín konání:
Časové rozvržení:
Místo konání:

úterý 22. 5. 2018
09:30 – 11:30
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, zasedací místnost

PROGRAM:
1. Úvod
2. Administrativní záležitosti (aktualizace jednacího řádu pracovní skupiny, stanovení kompetentního
zástupce organizace v rámci spolupráce při procesu KPSS a další)
3. Zhodnocení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
4. Aktuální situace v organizacích, další informace od členů pracovních skupin
5. Závěr

ad 1. Úvod
Koordinátor komunitního plánování přivítal přítomné, představil vedoucí pracovní skupiny a seznámil s
programem. První blok setkání byl věnován informacím k projektu „Podpora Komunitního plánování
sociálních služeb v Brně“, informacím z KrÚ JMK a harmonogramu činností do konce letošního roku. V
druhém bloku vedoucí pracovní skupiny informovala přítomné o aktualizaci Základní listiny Komunitního
plánování sociálních služeb a Jednacího řádu pracovní skupiny. Následně byli přítomní seznámeni s
vyhodnocením plnění 4. KP. V posledním bloku setkání proběhlo vzájemné představení členů pracovní
skupiny a diskuze k aktuálnímu dění v sociálních službách.
Koordinátor komunitního plánování předal informace o organizaci Unie pečujících, z. s., která vznikla v roce
2015 za účelem propojení pečujících osob bez ohledu na typ, míru a tíži postižení blízkého člověka, o kterého
pečují. Jejím cílem je změnit náhled společnosti na pečující a docílit ukotvení pečujících v systému péče.
V tomto směru aktivně jedná s MPSV. Více o Unii pečujících, z. s., jejích cílech, aktivitách a členství naleznete
na odkaze:

www.uniepecujicich.cz

ad 2.
Administrativní záležitosti (aktualizace jednacího řádu pracovní skupiny, stanovení
kompetentního zástupce organizace v rámci spolupráce při procesu KPSS a další)
Projekt Podpora KPSS v období 2018 – 2020
Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb
Pravidelně se setkávají členové Koordinační skupiny, kteří jsou zároveň vedoucími jednotlivých pracovních
skupin (aktuální složení je uvedeno na webovém Portálu sociální péče ve městě Brně). Minimálně dvakrát
ročně se konají setkání všech osmi pracovních skupin. Proces komunitního plánování v současné době
zajišťují: koordinátor Radim Janík, referent financování Petra Přibylová, referent síťování Jana Stárková a
Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544, je
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v rámci projektu došlo k posílení o 2 osoby na DPČ – tajemnice pro PS Senioři, OZP, OSP, OMP: Aneta
Gavendová a tajemnice pro PS RC, OOSV, DMR, ODO: Michaela Zapletalová.
Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti a podpora zvyšování jejich kvality
Pracovníci OSP MMB provádějí pravidelné návštěvy v zařízeních sociálních služeb a kontrolní šetření. Kontrolu
poskytování služeb a jejich výkaznictví provádějí pracovníci Oddělení koncepce a plánování služeb a finanční
kontrolu pracovníci Oddělení ekonomiky a kontroly. Tato Oddělení v rámci kontrol spolupracují, přičemž tuto
spolupráci ještě prohloubí. Zároveň by mělo dojít také k větší součinnosti a vzájemné informovanosti mezi
OSP MMB a OSV KrÚ JMK. S kontrolami souvisí i fakt, že organizace mají určité povinnosti, které jim plynou
ze smlouvy o poskytnutí dotace. Stává se, že s některými těmito povinnostmi nejsou poskytovatelé
dostatečně seznámeni. Pro příští rok se ve smlouvách připravují určité úpravy, organizace budou na změny
upozorněny. Kontrolní činnost mimo jiné souvisí s tím, že město Brno každoročně deklaruje vůči JMK
potřebnost sociálních služeb na svém území, včetně finanční spoluúčasti. Toto je podmínkou pro zařazení
služeb do Základní sítě JMK, bez čehož není možné službám vydávat pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu a financovat je z veřejných zdrojů. Prováděním kontrol si tedy OSP MMB
ověřuje potřebnost, kvalitu a efektivitu služeb, které město Brno spolufinancuje ze svého rozpočtu.
V případě, že jsou zjištěny zásadní nedostatky, není možné takovou službu do sítě zařazovat a kofinancovat.
Koordinátor následně vyzval přítomné zástupce jednotlivých organizací k tomu, aby průběžně aktualizovali
informace týkající se jejich služeb na Portálu sociální péče.
Zpracování 6. KP pro období 2020 – 2022
Hlavní aktivitou a výstupem projektu bude vytvoření nového (šestého) Komunitního plánu sociálních služeb
města Brna. Na rozdíl od dvou předchozích plánovacích obdobích by měl být nový komunitní plán koncipován
na tři roky. Jeho příprava začne v roce 2019, kdy se budou pravidelně setkávat pracovní skupiny KPSS.
Návrh dokumentu bude předložen k veřejnému připomínkování a následně ke schválení do orgánu města
Brna (předpoklad schválení podzim 2019).
Informace z JMK
Akční plán sociálních služeb JMK pro rok 2019
Veřejné projednání a následné připomínkování AP proběhlo v dubnu 2018. Schválení dokumentu se
předpokládá na zasedání Zastupitelstva JMK, které se uskuteční dne 21. 6. 2018.
Informace o základní síti
Sběr žádostí do základní sítě proběhl v únoru 2018. V roce 2018 bylo do sítě zařazeno 451 služeb a v roce
2019 celkem 438 služeb (z čehož 55 je financováno z fondů EU). Bylo schváleno 63 rozvojových záměrů dle
Střednědobého plánu sociálních služeb JMK. V srpnu dojde k aktualizaci sítě, konkrétně v termínu: 30. 7. –
10. 8. 2018.
Pravidla financování sociálních služeb JMK pro rok 2019
V současnosti probíhá zpracování pravidel financování služeb JMK pro rok 2019, jejich schválení se
předpokládá na zasedání Zastupitelstva JMK, které se uskuteční dne 21. 6. 2018.
KISSOS
KrÚ JMK plánuje aktualizaci a rozšíření Krajského informačního systému sociálních služeb. Jednou z novinek
bude, že poskytovatelé služeb nově obdrží pověření JMK k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu elektronicky právě přes KISSOS. Stejně tak i žádosti o vstup služeb do sítě pro rok 2020 bude probíhat
elektronicky přes krajský systém. Příjem žádostí o vstup do sítě by měl probíhat v únoru 2019 a žádost musí
podat všechny služby včetně i těch, které neplánují žádný rozvoj. Jelikož KrÚ JMK chystá revizi informačního
systému je možné případně zaslat návrhy na jeho zlepšení nebo upozornit na nějaké technické problémy
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systému, ovšem takovéto připomínky či návrhy je nutno směřovat primárně na JMK (na OSP MMB případně v
kopii).
Regionální karty sociálních služeb
Karty služeb podrobně definují obsah jednotlivých druhů sociálních služeb prostřednictvím potřeb klientů.
Karty budou do budoucna jedním z podkladů pro hodnocení sociálních služeb. Nyní dochází k jejich
postupnému zavádění, k čemuž probíhají také informační semináře na JMK. Kontroly dle karet budou
probíhat již od roku 2019, ovšem zatím jen u pečovatelské služeby a osobní asistence, postupně budou
přibývat další služby. Zástupci OSP MMB se probíhajících seminářů účastní a tento proces sledují.
Poskytovatelům služeb byla doporučena účast na těchto seminářích, jelikož jde o zásadní záležitost a
zároveň je v rámci těchto setkání ještě možné se zástupci JMK diskutovat některé detaily nastavení
jednotlivých karet.
Analýza potřebnosti sociálních služeb v JMK
Jelikož poslední analýza potřebnosti sociálních služeb na územní JMK proběhla již před několika lety a situace
se od té doby dosti změnila, je třeba současný stav znovu analyzovat. Realizace výzkumu v rámci JMK bude
probíhat od května 2018 do února 2019. Výstupem bude 21 výzkumných zpráv pro každou ORP, tedy jedna
zpráva i pro město Brno. Sběr dat v rámci města Brna proběhne na podzim 2018. Výzkum proběhne formou
rozhovorů, dotazníků a fokusních skupin. Bude zaměřen na veřejnost, potencionální uživatele služeb,
uživatele služeb, pečující osoby, poskytovatele služeb a obce III. typu.
OSP využije výstupy této krajské analýzy mj. i pro 6. KP, nebude tak realizovat svůj samostatný výzkum.
Realizátorovi výzkumu budou taktéž poskytnuty relevantní dokumenty, které byly v rámci města Brna
v nedávné minulosti zpracovány (Komunitní plán, Zpráva o soc. péči, Analýza potřebnosti soc. služeb,
Strategický plán sociálního začleňování a další strategické či analytické dokumenty). Analýza by měla mimo
jiné vycházet také z dat, které organizace vykazují do KISSOS (proto je důležité, aby tyto informace byly co
nejpřesnější, což se při kontrolní činnosti někdy ukazuje jako nedostatečné).
Harmonogram činností do konce roku 2018
V červnu 2018 bude OSP MMB vyzývat k předkládání individuálních žádostí o dofinancování sociálních služeb
(financovaných v rámci Programu I), přičemž schválení návrhu na poskytnutí individuálních dotací se
předpokládá v září. V rámci dofinancování služeb z rozpočtu města Brna bude nutné zohlednit plánované
dofinancování z JMK.
V srpnu proběhne aktualizace sítě JMK 2019.
Na podzim opět proběhne setkání pracovních skupin – předpoklad říjen.
V měsících říjen a listopad bude možné předkládat žádosti o dotace v rámci Programu I a II.
Aktualizace Základní listiny KPSS a jednací řády PS
Byla představena aktualizovaná Základní listina KPSS, je k dispozici na webovém Portálu sociální péče ve
městě Brně. Základní listina obsahuje základní principy procesu plánování, organizační strukturu procesu,
jednací řád Koordinační skupiny a další náležitosti.
Dále byl představen aktualizovaný jednací řád pracovní skupiny a s ním související Prohlášení o spolupráci
v rámci procesu KPSS. V rámci tohoto prohlášení budou nově organizace poskytující sociální služby
ustanovovat dvě kontaktní osoby zodpovědné za komunikaci a spolupráci v rámci procesu KPSS. Vyplněný a
potvrzený formulář prohlášení včetně případných připomínek k aktualizovanému jednacímu řádu bude nutné
poslat na OSP MMB do 30. června – konkrétně na referentku síťování Jana Stárková:
sta r k ov a . ja na @b r no .c z . Ke schválení jednacího řádu po zapracování připomínek dojde na setkání
pracovní skupiny na podzim, již za účasti oficiálně jmenovaných osob za jednotlivé poskytovatele.
Následně byla vznesena připomínka týkající se článku 3 JŘ – Výčet cílových podskupin:
DCHB - Domov sv. Markéty: Do daného čl. 3 jednacího řádu by bylo vhodné doplnit definici rodiny.
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Vedoucí PS: definici rodiny je velmi složité stanovit. Existuje mnoho definic rodiny a v tomto směru
nepanuje příliš shoda. Vyjmenované podskupiny v jednacím řádu lze dělit spíše dle životních situací.
CSS, p. o.: jak bude určení kontaktních osob fungovat v rámci velké organizace?
Koordinátor KPSS: u organizací, které poskytují velké množství služeb, bude třeba stanovit více
kontaktních osob. S těmito organizacemi toto bude řešeno individuálně.

ad 3. Zhodnocení 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
Následně byli účastníci setkání vyrozuměni o tom, že byla zpracována Informativní zpráva o plnění 4.
Komunitního plánu soc. služeb města Brna. Z celkového počtu 27 opatření bylo zcela realizováno 17
opatření, částečně realizováno 8 opatření a ve 2 případech opatření realizována nebyla. Zpráva bude
zveřejněna na webu města poté, co bude v červnu předložena Zastupitelstvu města Brna.

ad 4. Aktuální situace v organizacích, další informace od členů pracovních skupin
Vedoucí PS: vyzvala přítomné k vzájemnému představení a sdělení aktuální situace v organizacích. Zároveň
vznesla dotaz, kam se posunula situace v rozvoji právního a dluhového poradenství?
Persefona, z. s.: organizace má od podzimu roku 2017 novou právničku na částečný úvazek.
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování: organizacím byla zaslána výzva k zapojení se do procesu
zabydlování rodin s dětmi. Nyní je vytvořen akční plán s výhledem na 8 let. Plán je zaměřen na rodiny
s dětmi v nevyhovujícím bydlení. Situace je zmonitorována – konkrétně se jedná o 620 domácností. V této
věci byl osloven Bytový odbor, přičemž podmínkou je nutné zajištění doprovodných sociálních služeb, které
poskytnou kompletní sociální podporu pro potřeby bezproblémového zabydlování rodin. V této otázce je
zaznamenávána pozitivní odezva od organizací, které potřebné služby poskytují.
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování, garant lokální koncepce: U klientů bude potřeba zajistit
podporu vyřízení dokladů, dávek, stěhování, navázání vztahu s klientem atd. – jedná se o celkovou stabilizaci
situace klienta. Již nyní jsou zkušenosti z projektu Rapid Re-Housing. Zde měl 1 sociální pracovník na starosti
cca 10 klientů. K zabydlení klienta došlo během 1 roku. Výhled je tedy takový, že na 100 klientů bude
potřeba cca 10 soc. pracovníků. V projektu se počítá s rodinou, která bude mít minimálně jedno dítě do 18ti
let a bude se nacházet v bytové nouzi. V červnu by měl být chystaný akční plán zpracován, následně bude
rozeslán organizacím. Oddělení sociálního začleňování nabízí zaškolení pracovníků v pilotních projektech.
Armáda spásy v České republice, z. s.: dotčené rodiny často nemají dovednosti na drobné úpravy
v bytech. V rámci takovýchto projektů je tedy vhodné zřízení pozice tzv. kompetentního pracovníka.
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování, garant lokální koncepce: v rámci projektu jsou kromě
sociálních pracovníků poptáváni rovněž technicky zdatní pracovníci. Dále také mediátoři nebo např. „peeři“
v oblasti domácího násilí.
IQ Roma servis, z. s. – NZDM: organizace představila projekt GENDALOS, který má přispět ke zvýšení
míry vzdělanosti romské komunity prostřednictvím komplexní podpory zapojení romských žáků a studentů
během jejich studia na ZŠ a SŠ.
ÚMČ Brno – střed, OSPOD: zástupci pracovní skupinu navštívili z důvodu vzájemné informovanosti
ohledně sociálních služeb poskytovaných rodinám a dětem.
Občanské sdružení LOGO z. s. – raná péče: organizace měla problémy s materiálně-technickým
zajištěním služby, konkrétně s nedostatkem automobilů – situace je nyní vyřešena. Organizace pracuje se
skupinou ve věkovém rozmezí 1–7 let. Čekací lhůty pro nové klienty jsou v délce až půl roku.
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OZ MMB, Oddělení prorodinné politiky: zástupci pracovní skupinu navštívili z důvodu vzájemné
informovanosti ohledně sociálních služeb poskytovaných rodinám a dětem a podpory rodin všeobecně.
RATOLEST BRNO, z. s. – NZDM Likusák: nízkoprahový klub patří mezi služby sociální prevence.
Pracovníci se s klienty setkávají nejen v klubu, ale také mimo něj, tedy v terénu. Služba cílí na věkovou
skupinou mladých od 12 do 26 let v rámci sociálně – aktivizačního programu.
RENADI, o. p. s.: organizace se specializuje na osoby se závislostí na alkoholu, hazardních hrách a lécích.
Závislost se netýká jednotlivce, ale celých rodin, i proto spolupracuje např. s jednotlivými OSPOD. Poskytují
služby kontaktního centra, následné péče a odborného sociálního poradenství. Organizace pracuje s rodinami
s dětmi od 11 let věku v rámci prevence alkoholismu u mladistvých.
OSP MMB, Oddělení sociálně právní ochrany dětí: zástupci pracovní skupinu navštěvují z důvodu
vzájemné informovanosti ohledně sociálních služeb poskytovaných rodinám a dětem.
MAGDALENIUM, z. s.: organizace realizuje projekt Centrum komplexní a specifické pomoci – tímto
způsobem zajišťuje komplexní a specializovanou pomoc pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a jejich
rodiny v Brně. V rámci centra jsou služby poskytovány 110 klientům a projekt bude realizován do roku 2020.
Organizace rovněž cílí na děti v rodinách, kde se vyskytuje domácí násilí.
Persefona, z. s.: organizace se zaměřuje na dlouhodobou pomoc obětem domácího násilí a sexuálního
zneužívání. Kromě odborného sociálního poradenství organizace poskytuje také terapeutickou podporu
osobám, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích.
MP Brno, Centrum včasné intervence: Centrum pracuje s dětmi ohroženými delikvencí a rodinami;
zajímá se i o domácí násilí, spolupracuje s OSPODy.
CSS, p. o.: zástupci představili poradenskou činnost a informovali o otevření nové poradny na ulici Minská.
Vedoucí PS: vznesla dotaz, odkdy nová pobočka funguje?
CSS, p. o.: nová poradna vznikla k 1. 3. 2018 a po čtrnácti dnech zahájila svůj provoz. Kromě pobočky na
Táborské byli setkání přítomni pracovníci všech ostatních Manželských a rodinných poraden Centra sociálních
služeb, p. o.
OSP MMB, Referát Socio-info Point: zástupci pracovní skupinu navštěvují z důvodu vzájemné
informovanosti o aktuálním dění v oblasti sociálních služeb.
Bílý kruh bezpečí, z. s.: zajišťuje sociálně-právní poradenství. Služba je realizována i za pomoci
dobrovolníků. Organizace se specializuje na oběti trestných činů a domácího násilí.
SOS dětské vesničky, z. s.: organizace poskytuje terénní pomoc v oblastech - Kuřimsko, Rosicko,
Ivančicko. V okrese Brno – venkov se setkávají s problémem nízké zasíťovanosti sociálních služeb a
problematikou sociálního bydlení. Vznáší dotaz, zdali se projekt sociálního začleňování může dotknout i
okresu Brno – venkov?
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování: není to takto vymezeno, jsou stanovena určitá kritéria,
přičemž mimobrněnští budou na konci pořadníku. Ovšem co se týče sociálního bydlení, existují i výzvy pro
menší obce.
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování, garant lokální koncepce: kritériem je trvalý pobyt, či
úzký vztah k Brnu. Do budoucna je možnost kritéria rozšiřovat.
OSP MMB, Koordinační centrum prevence: pracovní skupinu navštěvují z důvodu vzájemné
informovanosti a přehledu o aktuálním dění, jelikož předmětem zájmu centra je prevence kriminality a také
protidrogová prevence.
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Ústav prevence a léčby závislostí A Kluby Brno z. ú.: organizace se zaměřuje na léčbu závislostí.
Poskytuje služby odborného sociálního poradenství a následné péče - ambulantního doléčovacího programu.
Dle sdělení organizace jsou dopady na rodinu závislých osob velmi závažné. Více než 50 % klientů vyrůstalo
v rodině kde se vyskytovala závislost.
Vedoucí PS: k tomuto tématu doporučila knihu: J. G. Woititz Dospělé děti alkoholiků.
DCHB - Domov sv. Markéty: kapacita domova je 100 klientů a je naplněna, přičemž jsou dlouhé
pořadníky. Služba je v současnosti financována z fondů EU (Individuální projekt JMK na vybrané služby soc.
prevence). Organizace se mimo jiné věnuje i doučování dětí. Projekty: Nejdřív střecha – jedná se o zaplacení
pobytu matkám s dětmi v tísni do doby, než budou mít vyřízeny soc. dávky; a FEAD – potravinová a
materiální pomoc nejchudším osobám.
DROM, romské středisko: organizace nově od března 2018 nabízí rodinám, které se ocitli v nepříznivé
životní situaci, sociálně aktivizační službu.
HoSt - Home-Start Česká republika, z. ú.: tým byl posílen o novou kolegyni. Nabízí terénní sociální práci
v režimu SPOD. Využívají dobrovolnickou činnost mimo jiné pro měkké rodičovské kompetence. Cílem je, aby
dobrovolník pomohl méně zkušenému rodiči vytvořit zdravé a podnětné prostředí pro vývoj dětí a naučil
rodiče citlivěji vnímat potřeby dětí. Od roku 2018 nabízí v Brně projekt – „Rodina hrou“ – metoda práce
s rodinou pomocí hry.
Společnost Podané ruce, o. p. s.: od roku 2018 se služba rozšířila o pobočku NZDM v Brně-Králově Poli
na Palackého třídě. Klubu na Václavské byly poníženy dotace, organizace zde však plánuje navyšovat úvazky.
Situaci řeší i dobrovolnictvím.
CSS, p. o. – MRP Bratislavská: zástupci se vyjádřili, že vnímají roztříštěnost mezi SPO a sociálními
službami. Byl vznesen dotaz, jak na pracovní skupinu přenést informace a novinky z oblasti SPO – zda došlo
k nějakým změnám, zda vznikly nové služby nebo jaké nové projekty vznikají…?
OSP MMB, Oddělení sociálního začleňování: v rámci KPSVL vznikl pod MMB projekt: „Rodina a zdraví“.
Cílem projektu je stabilizace rodin a udržování a vytváření zdravého rodinného prostředí. Na příštím setkání
PS bude projekt představen blíže.
DCHB - Domov sv. Markéty: organizace uvedla, že je potřeba propojit procesy KPSS s KPSVL.
Koordinátor KPSS: co se týče informací z oblasti SPOD - zástupci některých OSPOD při MČ pracovní
skupiny navštěvují, stejně tak pracovní skupiny navštěvují i zástupci OSPOD OSP MMB, takže k určitému
přenosu informací dochází. Stejně tak spolu zástupci OSPOD a sociálních služeb komunikují na jiných
platformách v rámci různých projektů (např. v rámci zmíněného KPSVL, ale i jiných). Účast na pracovních
skupinách KPSS je však dobrovolná, neúčastní se tedy zástupci úplně všech OSPOD. V této souvislosti
poděkoval přítomným zástupcům OSPOD a požádal je, aby se v rámci možností pracovních skupin i nadále
účastnili. Stejně tak požádal o pravidelnou účast i přítomné zástupce Oddělení sociálního začleňování, které
se podílí na procesu KPSVL ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Oba procesy skutečně
probíhají paralelně vedle sebe, ne vždy dochází k potřebnému přenosu informací. Někdy naopak dochází
k tomu, že se stejná témata diskutují na obou platformách v rámci několika pracovních skupin, za účasti
stejných organizací.
CSS, p. o.: v rámci KPSVL vzniklo na Minské Mediační centrum. Došlo k rozšíření Hapalovy; na Minské
probíhá mimo jiné asistované setkávání – řeší případy sporů mezi rodiči, např. v rámci střídavé péče.
Na počátku, o. p. s.: azylový dům a azylové byty pro těhotné s dětmi – nejsou kapacity na rozvoj
pobytových služeb. Trend je takový, že většina klientů před azylovými domy upřednostňuje samostatné
bydlení s asistenční službou.
Koordinátor KPSS: azylové domy jsou zařazeny do Individuálního projektu JMK na vybrané služby sociální
prevence, čímž je jejich rozvoj v současnosti zakonzervován.
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Armáda spásy v České republice, z. s.: nabízí v rámci prevence bezdomovectví terénní byty – celkem 45
bytů, z toho 11 tréninkových. V rámci projektu spolupracuje s organizací RATOLEST BRNO, z. s. Dále se
začíná věnovat terénní práci u rodin s dětmi.
ad 5. Závěr
Na závěr se koordinátor komunitního plánování se všemi účastníky rozloučil a poděkoval za účast a aktivní
spolupráci. Připomněl, že je třeba zaslat Prohlášení o spolupráci v rámci procesu KPSS a případné připomínky
k Jednacímu řádu PS do konce června, a to e-mailem na adresu starkova.jana@brno.cz. Další setkání PS je
naplánováno na podzim roku 2018, členové PS zavčas obdrží pozvánku.

Vedoucí pracovní skupiny se se všemi přítomnými také rozloučila a poděkovala jim za aktivní spolupráci.

Zpracovali: M. Zapletalová, R. Janík
V Brně dne: 25. června 2018
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