PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A AUTISMEM

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

úterý 22. 1. 2019
09:30 – 11:30
budova Magistrátu města Brna, Koliště 19
zasedací místnost ve 4. patře

PROGRAM:
1. Úvod
2. Aktuální informace ohledně plánování a financování sociálních služeb
3. Postup při tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb města Brna na období 2020 2022
4. Diskuze nad prioritami pro následující plánovací období
5. Závěr

ad 1. Úvod
Vedoucí pracovní skupiny Z. Dlouhá přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem
setkání. Dále uvedla, že se od příštího setkání bude pracovat na tvorbě nového komunitního plánu.
Následně se slova ujal koordinátor komunitního plánování R. Janík.
ad 2.

Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb

Informace z OSP MMB
Program I
V orgánech města Brna je nyní předložen materiál týkající se Programu I (dotace určené na provoz
registrovaných sociálních služeb). Celkem bylo přijato 115 projektů od 50 NNO, k rozdělení je navrženo
62 246 000 Kč. Zastupitelstvo města Brna bude o materiálu rozhodovat na svém zasedání dne 5. 2.
2019. Po schválení budou organizace vyzvány k podpisu smlouvy. V první fázi bylo rozděleno minimální
požadované kofinancování určené Pravidly financování JMK. Poté bude případně následovat
dofinancování. V tomto tedy zůstává systém stejný jako v předchozích letech. Důvodem je riziko, že
v případě nadměrného financování vrací organizace příslušné finanční částky do rozpočtu JMK (nikoliv
do rozpočtu města, ani jejich poměrnou část).
Vzhledem k současnému vývoji v oblasti financování (změny v pravidlech financování, kofinancování
služeb zařazených do IP JMK) bude nutné vyjednávat o navýšení celkové částky alokované v rozpočtu
města na dotace na sociální služby pro další rok.
Program II
Žádost podalo 53 organizací na 68 projektů. Pro rok 2019 byl objem finančních prostředků navýšen na
2,5 miliony korun. Projekty mimo účel dotačního programu budou vyřazeny (především ty, které svými
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aktivitami naplňují základní činnosti soc. služeb dle příslušného zákona). Předpokládá se, že návrh
rozdělení dotací bude předložen na jednání ZMB v dubnu.
Kofinancování služeb zařazených v síti MPSV (síť „B“)
Návrh rozdělení individuálních dotací bude předložen na jednání ZMB v květnu. Během února či března
budou dotčené organizace vyzvány k předložení žádosti o dotaci (to závisí od toho, kdy finanční
prostředky v rámci této sítě rozdělí MPSV).
Kofinancování služeb zařazených do Individuálního projektu na vybrané služby soc.
prevence JMK
Nově Pravidla financování JMK umožňují kofinancovat také služby zařazené do IP JMK. Město Brno bude
tyto služby kofinancovat formou individuálních dotací, a to na základě analýzy jejich finanční situace
(tedy poté, co obdrží finanční prostředky v rámci IP JMK). Žádosti budou tedy posuzovány individuálně,
služby nebudou kofinancovány „plošně“ j jednotné procentuální výši, ale na základě reálné potřeby
dofinancování.
Dofinancování Program I
Celková nákladovost sítě brněnských služeb významně vzrostla. Jednak z důvodu změny pravidel
financování JMK (navýšení některých normativů a navýšení požadovaného procentuálního kofinancování
ze strany obcí), dalším důvodem je pak nově kofinancování služeb zařazených do IP JMK z rozpočtu
města. To znamená, že na případné dofinancování služeb již nebude mít město Brno takovou rezervu
jako v minulých letech (případné dofinancování se tedy bude týkat pouze skutečně ohrožených služeb,
přičemž lze předpokládat, že se JMK bude pokoušet vyjednat další prostředky z MPSV).
Informace z JMK
Finance
Na přelomu ledna a února by měl JMK vyzvat organizace k podpisu smluv o poskytnutí dotací na soc.
služby z krajského rozpočtu (paragraf 105, zákona o soc. službách). Poté by měl následovat podpis
smluv a vyplácení dotací z rozpočtu města Brna a následně organizace obdrží finanční prostředky ze
státního rozpočtu (paragraf101a). O těchto financích bude zastupitelstvo JMK rozhodovat na svém
zasedání dne 28. 2. 2019.
Co se týče směrného čísla, na rok 2019 je pro JMK stanoveno ve výši cca 1,4 miliard korun. JMK však
požadoval cca 1,6 miliard korun, tzn. že v systému chybí cca 200 miliónů Kč (je možné, že se kraji podaří
ještě nějaké další finanční prostředky pro letošní rok vyjednat...).
Vstup do sítě
Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2020 budou představena na
setkání konaném ve čtvrtek 31. 1. 2019 v budově Administrativního a školícího centra Cejl 73.
Organizace budou seznámeny s tím, jaký rozvoj, v jaké míře, jakých služeb a za jakých podmínek bude
ze strany JMK povolen. JMK plánuje jen minimální rozvoj. Zástupci města Brna v rámci plánovacích
procesů dlouhodobě upozorňují, že je při plánování na celokrajské úrovni potřeba také zohledňovat
lokální potřeby. Zástupci JMK na setkání NNO seznámí také s organizačními náležitostmi procesu vstupu
do sítě (přihlašování bude probíhat přes KISSOS). Pokud se bude jednat o rozvoj služby, budou
koordinátoři KPSS jednotlivých ORP tento rozvoj elektronicky potvrzovat. Rozvoj, který nebude
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v souladu s Pravidly sítě, nebude akceptován, poskytovatelé služeb byli vyzváni, aby v takovém případě
rozvojové záměry do systému nevkládaly. Novinkou je skutečnost, že nově vzniklá služba nebo rozšiřující
se služba, jejíž potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí ORP, nebude zařazena do sítě na příští
rok. Co se týče města Brna, pokud je daný rozvoj nebo vznik nové služby podložen schváleným
komunitním plánem města a je schválen v rámci brněnské sítě služeb (je tedy považován za potřebný),
město v takovém případě vždy garantuje plnou požadovanou finanční spoluúčast. Základní kritérium
pro vstup do sítě bylo rozšířeno u pečovatelské služby a osobní asistence o podmínky uvedené
v regionální kartě (např. služba s nabídkou oslovuje všechny cílové skupiny dle zákona o sociálních
službách). Termín pro zaslání Žádosti o vstup do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2020 bude od
1. 2. 2019 do 15. 2. 2019. Od 1. 4. 2019 do 26. 4. 2019 bude probíhat připomínkování AP 2020 (součástí
AP je Základní síť). Do 1. 5. 2019 musí jednotlivé ORP na JMK předat své oficiálně schválené lokání sítě
služeb (u kterých tímto garantuje jejich potřebnost a spolufinancování). Dne 20. 6. bude zasedat
zastupitelstvo JMK, kdy by měl být schválen Akční plán JMK pro rok 2020. Termín pro zasílání žádostí o
aktualizaci údajů v Základní síti služeb pro rok 2020 bude od 29. 7. do 9. 8. 2019.
Regionální karty
Na JMK probíhá od ledna setkání k regionálním kartám. Setkání budou probíhat až do května. Zástupci
města Brna se jednotlivých setkání účastní, přičemž se doporučuje aktivní účast zástupců služeb (jednak
z důvodu informovanosti a pak také z důvodu možnosti vznášení případných připomínek).
Analýza potřebnosti sociálních služeb
Analýzu provádí společnost AUGUR consulting na základě zadání JMK. Na většině území JMK již proběhly
fokusní skupiny dle požadavku jednotlivých ORP, v rámci města Brna proběhnou fokusní skupiny během
února. Během března by měly být zpracovány závěrečné zprávy a následně předány na JMK a posléze
jednotlivých ORP. Výstupy budou sloužit jako jeden z podkladů pro tvorbu nového Střednědobého plánu
JMK.
Dočasná síť sociálních služeb JMK
Dne 14. 1. 2019 proběhlo na JMK setkání se službami, které realizují projekty v rámci KPSVL. Kapacity
sociálních služeb v rámci těchto projektů (ale i dalších projektů financovaných z fondů EU – např. ITI,
MAS, individuální projekty…) jsou zařazeny do Dočasné sítě soc. služeb JMK. Počet vydaných Pověření
v rámci této sítě je v současnosti celkem 44, přičemž se jedná o cca 112 úvazků přímé péče. Z důvodu
zmapování efektivity a potřebnosti kapacit v Dočasné síti bude JMK od 1. 3. 2019 od služeb vyžadovat
vykazování výkonnosti a nákladovosti kapacit zařazených v Dočasné síti (v KISSOS, stejně jako v případě
služeb zařazených do základní sítě). U soc. služeb poskytovaných v rámci projektů KPSVL (Brno a
Břeclav) bude probíhat šetření dopadů projektů a vyhodnocení jejich potřebnosti.
ad 3. Postup při tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb města Brna na období
2020 – 2022
Ve dvou předchozích plánovacích cyklech OSP MMB zpracovával komunitní plán pouze na dva roky, a
to z toho důvodu, že byly očekávána zásadní změny (především novela zákona o soc. službách).
K novelizaci dosud stále nedošlo, nicméně následující komunitní plán bude koncipován již na klasické
tříleté období, a to především proto, aby došlo ke sladění plánovacích cyklů s JMK. Šestý komunitní
plánbude tedy tentokrát platný na období let 2020 – 2022, čímž bude schválen rok dopředu před
schválením navazujícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který
bude koncipována na období let 2021 – 2023. Bude tedy dostatek času na vyjednávání a zpracování
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podkladů pro JMK tak, aby bylo možné prosadit do SPRSS JMK maximum potřebného rozvoje (je
samozřejmě nutné brát v potaz, že kromě města Brna se nachází v JMK dalších 20 ORP, které
samozřejmě mají také své rozvojové potřeby, na druhou stranu polovina všech registrovaných služeb
v kraji sídlí v Brně).
Únorová setkání pracovních skupin budou probíhat podle nového rozdělení, které bylo pracovní skupině
představeno.
Jednotliví zástupci organizací se budou moci přihlašovat po vyhlášení termínů na kteroukoli pracovní
skupinu dle sociální služby nebo zájmu (v případě nutnosti však toto bude ze strany OSP MMB
korigováno).
Rozdělení pracovních skupin v únoru 2019
1) Poradenství a krizová pomoc:
odborné sociální poradenství, krizová pomoc (SPONDEA, o. p. s.), telefonická krizová pomoc,
intervenční centra, průvodcovské a předčitatelské služby
2) Terénní služby pro seniory, tělesně a mentálně postižené osoby (+ PAS):
osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby terénní
3) Terénní a ambulantní služby pro tělesně, mentálně (+ PAS) a osoby se smyslovým
postižením:
raná péče, SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením (obě formy poskytování), SAS pro
rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, tlumočnické služby
4) Pobytové a ambulantní služby pro osoby s tělesným a mentálním postižením (+
PAS): DOZP, chráněné bydlení, týdenní stacionáře, denní stacionáře, centra denních služeb,
sociálně terapeutické dílny, odlehčovací služby pobytové (CSS Tereza)
5) Bydlení s podporou pro osoby s tělesným, mentálním (+ PAS) a smyslovým
postižením
6) Pobytové a ambulantní služby pro seniory:
DS, DZR, centra denních služeb, denní stacionáře, odlehčovací služby pobytové
7) Terénní a ambulantní služby sociální prevence:
terénní programy, SAS pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení,
služby následné péče ambulantní, kontaktní centra a NZDM
8) Pobytové služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby s duševním
onemocněním:
AD, domy na půl cesty, noclehárny, nízkoprahová denní centra, chráněné bydlení, služby
následné péče pobytové, krizová pomoc (CSS Masná), DS Kociánka, středisko Štefánikova +
bydlení s podporou
Rozdělení se však přímo netýká pracovní skupiny Osoby se smyslovým postižením, vzhledem ke
specifičnosti cílové skupiny se tato skupinu sejde ve stejném formátu, pouze bude rozdělena na osoby
se zrakovým a sluchovým postižením. Stejně tak se samostatně sejde i pracovní skupina Osoby
s duševním onemocněním. Nové rozdělení pracovních skupin podle služeb je logičtější spíše u ostatních
skupin než u OSP a ODO. Začátkem února budou zveřejněny termíny setkání, na které se budou moci
zástupci jednotlivých organizací přihlašovat.
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ad 4. Diskuze nad prioritami pro následující plánovací období
Paspoint, z. ú.: zástupce organizace vznesl dotaz k informaci o tom, že finanční podpora ze strany
ORP bude podmínkou vstupu služby do Základní sítě JMK. Musí být zajištěna finanční spoluúčast všech
ORP, kde organizace poskytuje službu? V síti Znojma je organizace zařazená. Břeclav je ochotná
poskytnout individuální dotaci, ale službu do sítě nezařadí. Obce služby nechtějí do svých sítí zařazovat,
pro organizace je to nepříjemná situace.
Koordinátor KPSS: sídlo organizace Paspoint, z. ú. je v Brně, garanci kofinancování tedy bude mít
organizace z ORP Brno. Přesto by obce, ve kterých organizace poskytuje službu, měli o službách
působících na jejich území v rámci komunitního plánování vědět. JMK touto podmínkou zareagoval na
skutečnost, že někdy obce zařazovaly do svých sítí služby, u kterých věděly, že je nebudou moci
kofinancovat. Koordinátoři jednotlivých ORP o této problematice vědí, systém je na JMK v rámci
setkávání koordinátorů diskutován.
AGAPO, o. p. s.: obsah regionálních karet není nad rámec zákona, nicméně organizaci není jasné, jak
vykazovat potřebnost. Dle sdělení JMK má organizace u každé intervence „zaklikávat“ oblast potřeby.
JMK chce „odbourat“ úzké zaměření sociální služby. Momentálně organizace čeká na metodiku z JMK,
neboť JMK bude chodit na kontroly a organizaci chybí metodika k tomu, jak správně vykazovat.
DOTYK II, o. p. s.: karty jsou rozpracování zákona a vyhlášky. Co by měla organizace umět poskytnout.
Organizace ale nemusí poskytovat všechno, záleží na klientovi. Oblast z karet by se měla objevit
v záznamech, jde o to, aby byly v záznamech použity pojmy z karet. Názvosloví z karty si organizace
porovnala se svými záznamy a zjistila, že nic přepracovávat nemusí. Je to dobrý metodický materiál.
CSS, p. o.: organizaci vadí, že JMK službám říká, jak mají něco nazvat, a to proto, aby to mohl JMK
porovnávat. JMK vytvořil jiné názvosloví.
Paspoint, z. ú.: organizace poskytující ranou péči byly striktně proti rozšíření cílové skupiny. JMK na
argumenty organizací přistoupil a cílová skupina rozšířena nebyla. Pojmy si organizace upraví pro svoji
službu.
V růžovém sadu, z. ú.: zástupce organizace vnímá schůzku ke kartám na JMK kriticky, ze strany JMK
cítil na schůzce manipulaci. Regionální karta nebyla představena. Pozvánka na další setkání přišla čtyři
dny před termínem.
Slezská diakonie: s JMK se podařilo vykomunikovat cílovou skupinu u rané péče. Osobní asistence
byla první služba, pro kterou byla karta představena, nebyl dostatečný prostor pro diskuzi. Až v praxi se
uvidí, „co to udělá“.
DOTYK II, o. p. s.: otázkou je právo na kontrolu, míra kontroly. Jakým způsobem může JMK
kontrolovat. Co se týká GDPR – organizace tuto problematiku konzultovala s odborníkem a ten tvrdí, že
tak, jak si kontrolu představuje JMK, to nelze – srovnávat kartu a záznamy. Rodiče se zajímají o to, kdo
vidí záznamy jejich dětí. Organizace má zodpovědnost za data. Někdo musí službě říct, co může ukázat.
Do dokumentace může nahlížet jen inspekce. Požadavek na jasná pravidla kontroly, aby byla služba
krytá, že nedošlo k přestupku proti zákonu. Zástupce organizace požaduje od subjektu, který přijde na
kontrolu, právní podklad, že je ke kontrole oprávněn. Požadavek na právní rámec, že když služba dá
někomu k dispozici záznamy, tak že se za to službě nic nestane. Služba ke klientům dojíždí neoznačeným
autem, nezastavuje před domem. Rodiče si nepřejí, aby jejich okolí vědělo, že má jejich dítě nějaký
Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544,
je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

problém a dojíždí k nim sociální služba. Rodinu by tato situace, pokud se by se dostala na veřejnost,
mohla stigmatizovat.
Koordinátor KPSS: donátor musí znát kvalitativní stránku služby. Jestli služba pracuje s klienty tak,
jak má. Citlivé informace může služba v dokumentaci začernit. Musí být možné zkontrolovat, že klient
do služby přišel s nějakou zakázkou, služba na ni nějak reagovala, což je podloženo záznamy a počty
intervencí. GDPR je „nahraně“, není to úplně vyjasněné ve více oblastech. Nicméně je naprosto
v pořádku a žádoucí, aby město a JMK kontrolovalo fungování služeb. Vychází to i ze smlouvy, kterou
poskytovatel s městem (krajem) uzavírá. Pracovníci mají samozřejmě povinnost mlčenlivosti. To, že
přijde kontrola do organizace, nijak nestigmatizuje žádné klienty nebo jejich rodiny.
CSS, p. o.: organizace má smlouvu s městem, kde je stanovena kontrola.
Paspoint, z. ú.: klient sociální rehabilitace sdělí, že si nepřeje, aby někdo věděl, že má tu a tu diagnózu.
Koordinátor KPSS: klienti (případně rodiče) přistupují na podmínky služby. Službě je ve smlouvě o
dotaci dána podmínka kontroly. Pokud s tím klient nebo rodiče nesouhlasí, nemohou pak službu
využívat.
Vedoucí PS: dotaz, zda se objevil v organizacích nějaký nový problém? A jak je to se „starými“ problémy
– nedostatek pobytových služeb, nedostatek odlehčovacích služeb, fluktuace zaměstnanců? Došlo
k nějakým změnám? Jakým směrem se organizace ubírají?
Paspoint, z. ú.: organizace má problém s vytížeností pracovníků na HPP, pokud si klienti přejí asistenci
hlavně odpoledne. V osobní asistenci je snaha vytvořit tým pro nejnáročnější klienty s problémovým
chováním. Jeden osobní asistent na takového klienta nestačí (někdy dochází k agresivnímu jednání či k
jiným krizovým projevům – i metodika fyzických restrikcí, tzv. šetrná sebeobrana, vychází z přítomnosti
alespoň dvou osob). Je potřeba, aby takovému klientovi podporu poskytovali dva asistenti. Je potřeba
dát zaměstnancům i rodině klid, že bude tato situace zvládnuta. Aspoň ze začátku, než asistenti klienta
poznají, než si klient zvykne a bude stačit přítomnost jen jednoho asistenta. Otázkou je, jak vykázat,
kdyby u jednoho klienta byli dva asistenti současně? Organizace tím chce také předcházet situaci, kdy
se stalo, že asistent, pokud byl klient náročný, z organizace odešel.
Koordinátor KPSS: JMK po diskuzi např. se službami pro osoby závislé přistoupil na to, že je
v některých případech odůvodněná přítomnost více pracovníků a lze to tak pak také vykazovat. V 6. KP
může být tato problematika zapracována jako potřeba, kterou je nutno řešit.
Slezská diakonie: personální situace se v roce 2018 stabilizovala.
Centrum Kociánka: MPSV se snaží o zajištění systémového řešení pro osoby s PAS. Existuje pracovní
materiál, který nastavuje personální standard (obsahuje minimální parametry sociální služby tak, aby
byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost uživatelů sociální služby).
Diecézní charita Brno: stává se, že u klientů v pobytové službě dojde z důvodu stárnutí ke zhoršení
chování. Popřípadě dojde k agresivnímu chování bez zjevné příčiny a než je příčina odhalena, jsou
k jednomu klientovi potřeba dva asistenti. Ale síť (počet úvazků) je zafixovaná a organizace tak nemá
možnost, jak na vzniklou situaci pružně reagovat. Organizace plánuje transformaci chráněného bydlení
na DOZP.
DOTYK II, o. p. s.: u nevhodného nebo agresivního chování se musí řešit příčina, což by měl dělat
odborník – psycholog. Služby by měly mít k dispozici psychologa, který bude pracovat také s rodinou,
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rozebere situaci v rodině, co se stalo apod. Kořen věci je v systému. Za hranicemi je raná péče
poskytovaná 4x za týden. Rodiče se díky tomu stávají kompetentní. Cílem rané péče je minimalizace
důsledků postižení. Když v ČR přijede služba za klientem 1x za měsíc (nebo díky projektu 1x za 14 dní),
je to málo.
Paspoint, z. ú.: je potřeba, aby služby rané péče personálně posílily. Organizace v týmu psychologa
má.
Vedoucí PS: dle jejího názoru lze příčinu hledat i bez psychologa, a to pozorováním, porovnáváním,
rozebráním situace, co problémovému chování předcházelo apod.
ZŠ a MŠ Pramínek, o. p. s.: u osob s PAS je těžké odhalit popud, který k nevhodnému chování vedl.
Kam s dětmi s PAS, které ukončí povinnou školní docházku. Je nedostatek denních stacionářů a
chráněných dílen. Škola v této oblasti nedokáže rodičům poradit. Škola přijímá (integruje) děti s PAS.
Jsou to často děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů. Děti mají dobré výsledky, ale dělají jen to, co chtějí.
Další otázkou je, kam s člověkem s PAS, až rodina odejde. Chybí pobytové služby pro tyto osoby. Dle
zkušeností školy dětí s PAS přibývá. V jedné třídě mohou být jen dvě děti s PAS, škola musí děti odmítat.
Situace je tristní. Dalším tématem je, že běžní lidé se někdy osob s PAS bojí a straní se jich.
Paspoint, z. ú.: zástupce školy hovořil o návaznosti. Raná péče je základem, ale po ukončení školní
docházky chybí služby. Pokud nejsou činnosti opakovaně trénovány, dojde k propadu. Tématem by měla
být také podpora rodiny, nejenom podpora dítěte s PAS. Rodiče potřebují pomoct. Existují i situace, kdy
se prarodiče od rodičů s dítětem s PAS odvrátili.
V růžovém sadu, z. ú.: na organizaci se obrací rodiče dětí s PAS, kteří nevidí perspektivu do budoucna,
po ukončení školní docházky. Chtějí založit sociálně terapeutickou dílnu, ale zjišťují, že to nedokážou.
Centrum Kociánka: na MPSV řeší problematiku financí pro služby tak, aby mohly služby pracovat se
skupinou pečujících osob. Organizace poskytuje pobytové odlehčovací služby pro osoby s mentálním
postižením, včetně PAS, ovšem pouze s lehčí formou a bez agresivních forem chování.
Koordinátor KPSS: město problém chybějících pobytových služeb pro osoby s PAS akcentuje a do
budoucna plánuje vybudování dvou malokapacitních zařízení pro cílovou skupinu osob s těžkou formou
PAS, každé o maximální kapacitě šesti lůžek. Projekt bude investičně a i následně provozně velmi
nákladný. Novela zákona o sociálních službách by měla počítat i s pečujícími.
DOTYK II, o. p. s.: doporučuje obsadit pracovní místa v budoucích zařízeních zaměstnanci, kteří budou
rozumět problematice osob s PAS.
Koordinátor KPSS: v budoucích zařízeních může službu poskytovat některý z poskytovatelů z řad
NNO, nemusí to být přímo město. Obě zařízení jsou sice v plánu, nicméně v současné době jsou zatím
„hudbou budoucnosti“. Koordinátor KPSS se zeptal, jak se daří naplnit investiční záměr organizaci Ruka
pro život, o. p. s.
Ruka pro život, o. p. s.: v současné době organizace provozuje DOPZ o kapacitě šest lůžek. V plánu
je rekonstrukce současných prostor, po které vznikne místo na dalších pět lůžek. Cílovou skupinou budou
osoby s těžkou formou PAS. Původní záměr dokončení rekonstrukce byl leden 2020, ovšem plán
dokončení se minimálně o osm měsíců posouvá.
Koordinátor KPSS: město je ochotno poskytovat organizacím městské byty, které by sloužily lidem
s různými typy postižení (PAS, mentální či tělesné postižení). Tito lidé by žili samostatně v bytě za
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podpory terénní služby (tak, jak se děje již nyní). Otázkou je, co by bylo potřeba k realizaci tohoto
záměru ze strany organizací, a naopak co by potřebovaly organizace od města. V únoru (18. 2. 2019 od
13:00) proběhne pracovní skupina zaměřená na téma „Bydlení s podporou pro osoby s tělesným,
mentálním (+ PAS) a smyslovým postižením“, na které se bude tato tematika diskutovat. Je také třeba
začít pracovat na změně myšlení rodičů v tom smyslu, že jejich dítě je schopno za podpory žít
samostatně v bytě. Někteří rodinní příslušníci klaretů pobytových zařízení si takovou zásadní změnu
nedovedou představit.
Paspoint, z. ú.: organizace by takový byt od města ráda získala. Mohli by tam být umístěni klienti, kteří
by za podpory např. osobní asistence zvládli sami (a přesto spolu) bydlet. Organizace pořádá
volnočasové aktivity pro dospělé osoby s PAS, nicméně problémem jsou finance. Bylo by potřeba
zrevidovat pohled na volnočasové aktivity. Klienti stárnou a je potřeba řešit náplň jejich volného času.
ad 5. Závěr
Na závěr se koordinátor komunitního plánování se všemi účastníky rozloučil a poděkoval za účast
a aktivní spolupráci.
Zapsali: J. Stárková, R. Janík
Dne: 22. 1. 2019
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