PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

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

úterý 29. 1. 2019
09:30 – 11:30
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, zasedací místnost

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
Koordinátor komunitního plánování přivítal zástupce organizací, omluvil nepřítomnost vedoucího
pracovní skupiny, a seznámil s programem, který je zejména zaměřen na organizaci a přípravu již 6.
Komunitního plánu sociálních služeb města Brna.
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
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.

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.
ad 4. Diskuze nad prioritami pro následující plánovací období
Koordinátor KPSS: vyzval přítomné k diskuzi - aktuální informace z organizací, plány do budoucna,
případně komentáře k semináři k Regionálním kartám JMK.
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RENADI, o. p. s.: organizace se účastnila dvou seminářů k Regionálním kartám a jako úskalí vnímá to,
že jestliže cílem JMK je, aby se služby zavázaly, že budou poskytovat služby určitým cílovým skupinám,
(aby nedocházelo k nepropadávání sítí služeb), tak se organizaci začíná křížit terciární a sekundární
prevence. Konkrétně u klientů, kteří jsou skrze užívání alkoholu ohroženi na bydlení. Tito klienti nejsou
moc motivovaní, mají celkem zásadní sociální problémy a takoví právě spadají do terciární prevence. I
z důvodu, že je organizace nová, tak klienti, kteří do jejich ambulantních služeb dochází jsou spíše
spadají spíše do sekundární prevence a nemají až takovou potřebu řešit další problémy - potřebují
především zastavit nadužívání alkoholu. To se týká kontaktního centra a odborného sociálního
poradenství. Chybí zde často motivace cokoliv řešit. U drogově závislých je možná motivace zdravotní.
Ale jejich cílová skupina je v něčem specifičtější.
Koordinátor KPSS: se zeptal co z toho v souvislosti s regionálními kartami plyne.
RENADI, o. p. s.: je potřeba některé služby uzpůsobit a přiblížit spíše terénní práci, aby cílová skupina
nepropadávala sociální sítí.
Koordinátor KPSS: se dotázal, zda toto Regionální karty vylučují?
RENADI, o. p. s.: zástupci organizace odpověděli, že nevylučují, ale tlak na dosahování minimální
výkonnosti je veliký. Organizaci potřebnou výkonnost zajišťují klienti, kteří jsou schopni si sami zavolat
o pomoc a chtějí přijít. Reg. karty cílí na potřeby klientů, ale u problematiky alkoholismu to není až tak
jednoznačné. Tato cílová skupina sama takřka nevyhledává službu, spíše je to společenská poptávka.
Na tento problém zástupci organizace naráží a rádi by vyvolali diskuzi. Nejsou schopni zpočátku plnit
minimální výkonnost než klienty „najdou“, nebo než si klienti o jejich službě mezi sebou řeknou.
Koordinátor KPSS: reagoval, že je toto tedy nutné řešit na seminářích k Regionálním kartám a tato
specifika se zástupci JMK diskutovat.
RENADI, o. p. s.: na setkáních k Regionálním kartám k tomu nebyl prostor, je nutná cílená debata. Je
problém i se započítáním času, např. při spolupráci s léčebnami apod.
Koordinátor KPSS: veškeré relevantní argumenty je potřeba uvádět na setkání s JMK. Je potřeba, aby
tyto argumenty od organizací zaznívaly. K tomuto jsou zmíněné semináře určeny.
IQ Roma servis, z. s.: pro organizaci vznik Regionálních karet nepřináší téměř žádnou změnu. Za
nesmyslné považují povinnost mít na webových stránkách popsané činnosti (mluvilo se i o letáku), které
většina terénních služeb určitě plnit nebude, například výměna injekčního materiálu. Nesmyslné je mít
uvedeno na webových stránkách možnost výměny injekčního materiálu a pak jen odkazovat klienta do
jiné sociální služby.
Koordinátor KPSS: toto je velmi specifická věc, nelze čekat, že každá organizace bude mít takový
servis a přeposlat klienta jinam v rámci základního poradenství by organizace udělala i tak. Takovou
specifickou věc určitě stojí za to s JMK prodiskutovat.
RENADI, o. p. s.: organizace spolupracuje s odborníky, které jim pomáhají ke správnému působení na
on-line prostoru a podle toho se organizace snaží zvyšovat pravděpodobnost oslovení cílové skupiny. Ve
chvíli, kdy bude organizace nucena poskytovat i jiné informace změní to pocit ze služby (někteří klienti
např. při zjištění informace o výměně injekčního materiálu službu ani neosloví…). Zástupci organizace
vyřeší situaci tak, že povinné informace dají do odkazu ke stažení, aby to nenarušovalo účel služby a
nedocházelo ke sjednocování všech sociálních služeb.
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Armáda spásy v České republice, z. s.: JMK vydává Reg. karty na základě nějaké podpory, aby
organizace věděli, co se po nich chce, ale není to striktní a není tedy povinnost se tím řídit. Je to
doporučení, záleží na organizaci, jak si to dokáže obhájit při případné kontrole. Ohledně zmiňovaných
webových stránek - důvodem je, že se JMK setkává se spoustou služeb, kde mají v registru, na webu
a na letácích totožné informace, ale veřejnost tomu nedokáže porozumět. Proto JMK apeluje, aby se
pro účely veřejnosti (web. stránky, letáčky) mluvilo „jazykem veřejnosti“ a nikoliv specifickým, odborným
jazykem (tak jak služby definuje zákon). Je to doporučení. Je důležité umět prokázat, že je sociální
služba prospěšná pro klienta – IP, kontakty, intervence.
RENADI, o. p. s.: oponuje, že je situace komplikovanější, jedna věc je měření tvrdých, jasných dat,
ale ve chvíli, kdy jsou potřeby kvalitativně dané, tak už záleží na výkladu konkrétního úředníka, jak to
bude vyhodnocovat. Proto je potřeba požadavky nastavit přesně, aby organizace věděli, za co hrozí
případný postih a za co ne.
Koordinátor KPSS: tyto záležitosti by se opravdu měly vyjasnit na seminářích JMK. Organizace někdy
z těchto seminářů prezentují až protichůdné informace. Koordinátor KPSS vyjádřil souhlas s předešlým
názorem – pro organizace mají být Regionální karty pomůckou pro zjišťování potřeb klientů. Některé
služby přišly s tím, že nemají vůbec žádný problém, jelikož v podstatě tímto způsobem pracovaly už
nyní. Pro někoho to může být pomůcka v rámci procesu zjišťování potřeb klientů. Naopak pro jiné služby
to může být nové, zjišťování potřeb mohli dělat povrchněji, velmi zúženě. Jde o celkové zhodnocení
situace klienta – případně musí být organizace schopna doporučit jinou sociální službu. Toto vše je nutné
si vyjasnit s Krajem. Měla by to být pomůcka, žádné dogma. Je také potřeba, aby klient či zájemce
z webu vyrozuměl co organizace nabízí (a pochopil to).
J. Stárková, OSP MMB: uvedla, že na semináři ohledně Regionálních karet byla a výměna inj.
materiálu se tam opravdu řešila. Zástupci JMK zmiňovali, že je to zejména o cílové skupině. Vyzvala
organizace, ať využijí třetího semináře k vyjasnění si případných nedorozumění.
Společnost Podané ruce, o. p. s.: zástupci organizace zmínili, že asi všichni co byli na seminářích
rozumí důvodu proč JMK karty zavádí, ale na organizaci to působí rozpačitě - vytvořené tzv. „z vrchu“,
bez odpovídající konzultace s poskytovateli služeb. Semináře jdou po sobě v malém časovém rozpětí,
kategorie jsou chaotické, divně se prolínají. Úmysl organizace vidí dobrý, ale má z toho rozpačitý pocit
a pojí se s tím obavy.
Koordinátor KPSS: uvedl, že je to jiné u preventivních a péčových služeb. Zvláště když se to tříští do
specifických skupin, na druhou stranu nic nejde nad rámec zákona, jde to jen do hloubky. Opětovně
přítomné organizace vybídnul k maximální zpětné vazbě. Pokud by mělo v budoucnu zavedení kkaret
způsobit nějaké zásadní problémy u některých služeb v některých specifických soituacích, má za to, že
by na to měl JMK případně reagovat nějakou revizí.. MMB obsahové kontroly služeb provádí již delší
dobu a ke kartám bude taktéž přihlížet. Argumentům rozumí, je však nutné je přednést na seminářích
JMK.
Koordinátor KPSS: v rámci Komunitního plánu byla naplánována Priorita 1: Vznik a rozvoj sociálních
služeb zaměřených na osoby se závislostí.
RENADI, o. p. s.: odborné sociální poradenství je nejčastěji vyhledávanou službou. Klientů má
organizace dostatek, byť naráží na zvyšování se minimální výkonnosti. Služba běží velmi dobře, do
budoucna se organizace plánuje více zasíťovat, více se věnovat rodině.
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Společnost Podané ruce, o. p. s.: služby poradenství poskytují několik a jsou navázané na projekty
KPSVL.
A Kluby Brno, z. ú.: zástupce pracuje pro organizaci 3 týdny, službu přirovnal k RENADI, o. p. s.
(v rámci poradenství).
Koordinátor KPSS: se dotázal, jaká je poptávka u dluhového a právního poradenství.
Diecézní charita Brno: organizace rozhodně nezaznamenává nižší poptávku u dluhového poradenství.
Právní poradenství má neustále plnou kapacitu.
Poradna Dialog, z. s.: organizace zaznamenala nárůst poptávky a přiznala nutné prodlužování
objednacích lhůt. Nebylo povoleno navýšení úvazků, což je pro stávající poradce velmi náročné.
Akreditaci nemají. Odhadem 90 % klientů na podání insolvenčního návrhu nedosáhne. Akreditovaná
osoba by navíc musela plnit i další povinnosti.
Koordinátor KPSS: 2. priorita Rozvoj sociálních služeb zaměřených na osoby bez domova a osoby
ohrožené rizikovým způsobem života.
Armáda spásy v České republice, z. s.: služba je zařazena v dočasné síti a je v personálním deficitu.
Obrovský nárůst v rámci podpořených osob, nárůst právního poradenství. Organizace momentálně
nemá kapacitu brát od MČ byty, teď jich mají 70 a je na to jen 5,1 úvazků. Organizace pracuje nad
rámec. Organizace požádala o navýšení terénních pracovníků a nebylo jim vyhověno.
Koordinátor KPSS: v rámci základní sítě to není možné, protože JMK omezil rozvoj těchto služeb
v rámci střednědobého plánu do konce roku 2020. K rozvoji těchto služeb docházelo v rámci evropských
projektů.
Diecézní charita Brno: služba po počátečních těžkostech a personálním výpadku pracuje na 100
procent. Za minulý rok 370 klientů a přes 3 tis. intervencí.
ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.: zástupci organizace sdělili, že došlo k rozvoji služby v rámci KPSVL.
Koordinátor KPSS: 3. Priorita - Podpora v oblasti bydlení – vznik a rozvoj terénních programů
zaměřených na oblast bydlení.
Armáda spásy v České republice, z. s.: organizace pracuje tzv. na doraz. Z důvodu podmínek, které
dávají MČ, nejsou jejich klienti schopni dosáhnout na obecní byt. Vícečetné rodiny musí kapacitně
dosáhnout na metráže bytu, např. byt 3+1 má podmínku, že klient musí být zaměstnán a měsíční příjem
musí činit 18 tis. Kč, což je pro klienty nedosažitelné. Organizace se pokusí domluvit s MČ změnu
podmínek.
Koordinátor KPSS: dalším opatřením je Vznik a rozvoj následné péče.
RENADI, o. p. s: zástupci organizace sdělili, že se jedná o specifickou službu pro klienty, kteří prošli
léčbou a potřebují pomoc s integrací. Naráží na to, že hodně času, který si nemohou započítat, zabere
síťování (objíždění léčeben apod.) – došlo i k vracení dotací kvůli výkonnosti. Navíc byl nedostatek
personálu.
Koordinátor KPSS: dalším opatřením je Rozvoj služby dům na půli cesty.
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SOS dětské vesničky, z. s.: 8 klientů v rámci Domu na půli cesty, dvoupokojový byt v Žabovřeskách,
tím se navýšila kapacita služby. DPC byl v loňském roce zařazen do celostátní sítě. Kapacitně mají jedno
volné místo.
Koordinátor KPSS: 4. priorita Komplexní sociálně – zdravotní péče.
Stále se pracuje na vzniku pobytového zařízení na ul. Mostecká (v Husovicích), vše je v podstatě
připravené, ale stále to stojí na určitých překážkách. Už roky je toto zařízení zapotřebí. Předpokládaný
rok započetí provozu je 2021. Jedná se o zařízení pro nejpotřebnější cílovou skupinu, která propadává
sociálním sítem.
Armáda spásy v České republice, z. s.: organizace byla na jednání s panem Horehleděm (vedoucí
OSV KrÚ JMK). Podobné zařízení organizace chce vybudovat, ale je to otázka několika let. JMK je tomu
nakloněn. Na ul. Bratislavská má organizace bytové jednotky, je v plánu jedno patro udělat kompletně
bezbariérové (v rámci služby Prevence bezdomovectví). Poptávka je vysoká.
Koordinátor KPSS: dalším opatřením je Rozvoj krizové pomoci.
Centrum sociálních služeb, p. o.: zástupci organizace potvrzují plánované dorovnání sítě.
Koordinátor KPSS: 5. priorita je Vznik a rozvoj dalších sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením (v oblasti poradenství a zaměstnávání).
Diecézní charita Brno: zástupci organizace potvrzují, že dochází k naplňování opatření.
Centrum sociálních služeb, p. o.: Městské středisko krizové soc. pomoci pro osoby v extrémní soc.
tísni - celé přízemí je bezbariérové, v roce 2015 byly zrekonstruovány suterénní prostory a jsou zde i
sprchy, ale ne bezbariérové (ordinace bezbariérová je).
Koordinátor KPSS: představil kolegyni z Koordinačního centra prevence OSP MMB (protidrogová
koordinátorka).
M. Tesaříková, OSP MMB: aktuálně se vyhodnocují projekty z loňského roku. Díky zájmu přítomných
organizací uvedla e-mailový kontakt: tesarikova.marie@brno.cz.
ČESVEL, s. r. o.: zástupci společnosti uvádí, že nejsou sociální službou, nabízí prostředí chráněného
pracoviště – provozují chráněnou dílnu. Nabízí tréninkové zaměstnávání, což využívá zejména CELSUZ,
Práh jižní Morava a Společnost Podané ruce. Zástupci společnosti by zde rádi našli prostor ke spolupráci.
Agentura pro sociální začleňování: 28. 2. 2019 proběhne tzv. „Dluhová platforma“ (Koliště 19),
ještě je 10 míst volných. Není to určené jen dluhovým poradcům, ale pro kohokoliv, kdo dluhy řeší
v rámci sociální práce.
ad 5. Závěr
Na závěr se koordinátor komunitního plánování se všemi účastníky rozloučil a poděkoval za účast
a aktivní spolupráci.

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková
Dne: 29. 1. 2019
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