PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

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

pondělí 14. 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 služeb
3. Postup při tvorbě nového Komunitního plánu sociálních služeb města Brna na období 2020 2022
4. Diskuse nad prioritami pro následující plánovací období
5. Závěr

ad 1. Úvod
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová 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
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
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 republik

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 (paragraf 101a). 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
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
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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 plán
bude 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 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
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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.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace uvítala, že rozdělení zůstane zachováno.
Audiohelp, z. s. Vedoucí služby také souhlasila se zachováním rozdělení.
Koordinátor komunitního plánování uvedl, že nové rozdělení pracovních skupin podle služeb je
logičtější spíše u ostatních skupin. Začátkem února budou zveřejněny termíny setkání, na které se budou
moci zástupci jednotlivých organizací přihlašovat. Příští setkání této pracovní skupiny Osoby se
smyslovým postižením je naplánováno na 26. 2. v 9 hodin.
ad 4.

Diskuse nad prioritami pro následující plánovací období

Vedoucí pracovní skupiny uvedla, že v současné době se na KrÚ JMK konají semináře k regionálním
kartám sociálních služeb, kterých se pracovníci Oddělení koncepce a plánování služeb účastní. Z. Hašová
se zúčastnila setkání, které se týkalo tlumočnických služeb a sociálně aktivizačních služeb pro seniory a
osoby se zdravotním postižením. Přítomných se zeptala, jak reagují na zavádění karet a zda se vyskytuje
něco, co by jim mohlo působit problémy.
Audiohelp, z. s. Vedoucí služby sociální rehabilitace uvedla, že jde o motivování klienta především a
dále také o to, aby klienti nepropadávali sítí služeb. Týká se to také potřeb klientů. Služba se věnuje
kompenzačním pomůckám, problémy by se zaváděním karet být neměly. Není potřeba změn, jen je
třeba se nebát navázat s klientem hovor a ptát se na jeho potřeby.
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová zmínila, že setkání se hodně zaměřovalo na sociálně aktivizační
služby a hodně se řešilo to, že by SAS neměly suplovat volnočasové aktivity. Týká se to hlavně sociálně
aktivizačních služeb, které pořádají skupinové aktivity. Co se však týká kurzů znakové řeči nebo českého
jazyka, není jiná možnost než pořádat tyto kurzy skupinově.
Audiohelp, z. s. Lidé by měli mít prostor, kde se scházet, např. seniorpointy, aby tato setkávání nebyla
v rámci sociální služby.
Koordinátor komunitního plánování upozornil, že podmínkou poskytování soc. služby je nepříznivá
sociální situace. Pokud tato podmínka není splněna, je aktivita nad rámec. Řekl také, že je třeba se
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setkání k regionálním kartám účastnit a v případě nějakých připomínek argumentovat. U některých
služeb došlo díky zpětné vazbě od organizací k úpravám.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. U seniorů nelze očekávat, že se někam posunou.
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová dodala, že je třeba správně formulovat potřeby.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace reagovala, že v rámci karet se budou potřeby klientů lépe
zaznamenávat a pojmenovávat.
Audiohelp, z. s. Organizace bude nejspíše muset kvůli požadavkům na evidenci klientů zavést nový
software.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. Organizace se setkání neúčastnila, zaznamenala však skeptické názory,
zejména v oblasti mapování potřeb klienta. Pokud bude klient využívat více služeb v organizaci (např.
sociální rehabilitaci a SAS), bude muset v každé službě v rámci organizace absolvovat stejný rozhovor.
Co se týče požadavků karet, jsou u jednotlivých služeb nerovnoměrné (soc. rehabilitace a SAS), i když
ve skutečnosti mají některé body společné, tak v kartách se to neprojevuje.
Koordinátor komunitního plánování se vyjádřil, že to chápe tak, že bude stačit jen jedno mapování
klienta v rámci organizace.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. Sociální rehabilitace má na rozdíl od SAS více potřeb, pokud proběhne
kontrola, přijde na to, že rozhovor v jedné službě neproběhl.
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová zmínila, že průvodcovské a předčitatelské služby jsou
problematické vzhledem k tomu, že si je klienti musí hradit, a ne všichni na to mají finanční prostředky.
Tento problém je zachycen i v Analýze potřeb.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. Organizace potvrdila, že finanční stránka je problém. Klienti nemají
dostatek finančních prostředků, aby si mohli dovolit hradit službu tak, jak potřebují.
Koordinátor komunitního plánování se zeptal, zda by byla organizace schopna kvantifikovat, kolik
by ve skutečnosti klienti využívali hodin služby, kdyby pro ně byla finančně dostupná.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. Odhadem by to byl minimálně dvojnásobek.
Vedoucí pracovní skupiny se dále věnovala průřezové prioritě, která se týká problematiky
informovanosti. Nedostatečná informovanost se řeší už od počátků procesu komunitního plánování. Týká
se všech cílových skupin. V současnosti probíhá aktualizace webového portálu sociální péče, od dubna
bude realizován evropský projekt „Koncepce sociální politiky města Brna“, kde budou zahrnuty všechny
oblasti včetně sociálních služeb. Další aktivitou bude informační kampaň, která bude informovat o
sociální péči v Brně a také o Socio info pointu. Bude také zřízena bezplatná linka, kam se budou moci
občané obrátit se svými dotazy. Tato kampaň si klade za cíl zlepšit situaci v oblasti informovanosti.
Organizace budou také požádány o spolupráci.
Koordinátor komunitního plánování upozornil, že důležitým aspektem v této problematice je
informovanost na straně lékařů, kteří jsou mnohdy prvními, kdo s případnými klienty přijdou do kontaktu
a měli by být schopni poskytnout základní informace o možnostech sociálních služeb.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace uvedla, že v současné době se zpracovává tzv. mapa
přístupnosti, která je k dispozici na www.brno.cz. Tuto aktivitu zaštiťuje Odbor zdraví. Měla by vzniknout
i další pracovní skupina, která se bude zaměřovat na neslyšící a nedoslýchavé.
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová uvedla, že problém je hlavně u seniorů, kteří nepracují
s internetem. Pro ně je lepší bezplatná telefonická linka.
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Úřad městské části Brno-střed, Odbor sociální a zdravotní. Pracovnice požádala o rozeslání
informací i na městské části, aby pracovníci měli informace o tom, kam případně klienty odkázat.
Koordinátor komunitního plánování se zeptal, zda organizace v současné době realizují nějaké
projekty.
Unie neslyšících Brno, z. s. V rámci odborného sociálního poradenství organizace spolupracuje
s rakouskou a slovinskou organizací na tvorbě přehledu pomůcek pro použití v zaměstnání i v běžném
životě. Tento přehled by měl být k dispozici i zaměstnavatelům. Např. pokud chce někdo zřídit učebnu,
aby věděl, jakým způsobem používat kompenzační pomůcky. Dále v rámci programu Erasmus vytváří
přehled katalogizace pomůcek pro lepší slyšení pro nedoslýchavé i neslyšící. Tento projekt je už
v realizaci, končit bude v roce 2020. Na závěr projektu bude uspořádána konference v Technickém
muzeu.
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. Organizace v současnosti
realizuje evropský projekt týkající se osob se zdravotním postižením, který se zaměřuje zejména na
dlouhodobě nezaměstnané osoby. Zahrnuje i kurzy na tvorbu životopisu či přípravy na pracovní pohovor.
Spolupracují s Úřadem práce při získávání vhodných klientů. Další částí projektu je i oslovování
potenciálních zaměstnavatelů, kteří mají mnohdy předsudky vůči zdravotně postiženým. Projekt bude
trvat do roku 2020.
Unie neslyšících Brno, z. s. Pro zaměstnavatele je důležitá BOZP. Např. anglické firmy snáze
zaměstnají sluchově postiženého člověka než německé firmy, kde člověka většinou striktně odmítnou
(právě třeba z důvodu důrazu na DOZP).
Koordinátor komunitního plánování zmínil další téma, kterým jsou pobytová zařízení (domovy pro
seniory), kde je dlouhodobým problémem přijímání klientů se sluchovým postižením.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace uvedla, že např. Domov Concordia se zprvu zdál, že bude
v této oblasti vstřícný, ale spíše se zajímají o to, zda lidé pobírají příspěvek na péči. Jsou pro ně zajímaví
klienti s PnP III. a IV. stupně.
Koordinátor komunitního plánování reagoval, že situace v domovech pro seniory je v současné
době opravdu taková a že trendem je, aby v těchto domovech byli lidé, kteří tyto pobytové služby
opravdu potřebují a nemají jinou alternativu. Sluchové postižení samo o sobě nemůže být důvodem
přijetí člověka do pobytového zařízení. Pokud takový člověk je schopen s asistencí či kompenzačními
pomůckami žít v přirozeném prostředí, není důvod, aby využíval pobytových služeb. Něco jiného je, když
je jeho zdravotní stav takový, že opravdu vyžaduje vyšší míru péče a podpory. V případě lidí se
smyslovým postižením v seniorském věku se jedná spíše o potřebu dostupného (sociálního) bydlení než
vyloženě potřeby pobytového zařízení soc. služeb (ovšem záleží na individuálním případě). Ohledně
tohoto vyzval organizaci, aby toto téma případně otevřela na setkání k regionálním kartám JMK.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace dále oznámila, že v nejbližší době by měla získat byt od
Magistrátu města Brna, který bude startovacím bytem pro neslyšící.
Vedoucí pracovní skupiny Z. Hašová upozornila na to, že jednou z pracovních skupin, které se
sejdou v únoru bude i skupina „Bydlení s podporou“, kde se bude tato oblast probírat.
Koordinátor komunitního plánování zmínil, že jednou z priorit v posledním komunitním plánu je
mimo jiné i zvyšování přístupnosti prostředí. Tomuto tématu se velkou měrou věnuje Poradní sbor pro
bezbariérovost. Zeptal se, zda organizace plánují nějaké projekty týkající se bezbariérovosti.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace uvedla, že v současné době probíhá testování tramvaje na
trase Bystrc – Řečkovice. Tato tramvaj je vybavena indukční smyčkou a lze si zde poslechnout zastávky.
Je potřeba, aby audiologové vydávali plnohodnotná naslouchadla, která mají funkci pro poslech indukční
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smyčky. Pokud se takto vybavená tramvaj osvědčí, bude snaha vybavit indukční smyčkou i další
tramvaje.
Koordinátor komunitního plánování následně vyzval zástupce organizací, aby se vyjádřili k aktuální
situaci v organizacích, jaký mají výhled na následující tři roky, případně zda řeší nějaké aktuální
problémy.
Česká unie neslyšících, z. ú. Organizace není zařazena do základní sítě, proto v současné době řeší
především otázku financování a nedostatek pracovníků.
Tyfloservis, o. p. s. Probíhá školení instruktorů prostorové orientace, do roku 2020 by měli být
vyškoleni dva noví instruktoři.
LORM, z. s. Cílovou skupinu představují hluchoslepí. Organizaci trápí nedostatek zaměstnanců, na celou
republiku jsou pouze tři terénní sociální pracovnice.
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace bude v tomto roce slavit 100 let výročí založení organizace
Jednoty hluchoněmých, která byla založena 30. dubna 1919. Oslavy výročí jsou plánovány na září.
V rámci programu budou obsažena různá témata, o kterých budou informace dostupné na webových
stránkách organizace. Patronem akce se stal náměstek Hladík. 21. září bude akce na Šelepce, kam jsou
zvány i ostatní organizace. Dále organizace informovala, že vzhledem k neustálému rozšiřování činností,
zvažuje registraci nové služby SAS, která by měla odlehčit skupině věnující se nedoslýchavým.
Koordinátor komunitního plánování reagoval, že v takovém případě by musela organizace jasně
doložit potřebnost takové nové služby a zeptal se, zda by řešením nebylo spíše rozšíření stávající služby
(což by bylo také schůdnější co se týče stávající sítě služeb).
Unie neslyšících Brno, z. s. Organizace odpověděla, že zatím situaci nedokáže takto posoudit, jelikož
v rámci odborného sociálního poradenství vykonává i činnosti, které spadají spíše pod sociálně
aktivizační službu.
Tichý svět, o. p. s. Organizace s celorepublikovou působností, řeší v Brně personální změny. Na
projektu „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“ spolupracují s Úřady práce v Brně a Vyškově.
Regionální karty se organizace úplně netýkají, pouze upravili dokumenty, aby odpovídaly požadavkům.
Dále také školí pracovníky pro lepší práci s individuálním plánem.
Audiohelp, z. s. Organizace spolupracuje s foniatrickou ambulancí a zaměřuje se na používání
sluchadel.
Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o. Organizace poskytuje osobní asistenci, v rámci níž
poskytuje službu i osobám neslyšícím a nedoslýchavým. Organizace se chce soustředit na to, jak
komunikovat se seniory se zrakovým a sluchovým hendikepem (např. pomocí obrázkových systémů).
Bude v této oblasti také školit studenty dobrovolníky. Situace u neslyšících dětí je dobře podchycená, co
se však týče seniorů, je situace o poznání horší.
Vodicí pes, z. s. Organizace poskytuje sociální rehabilitaci. Věnuje se i osvětovým projektům ve
spolupráci s marketingovou agenturou.
Diecézní charita Brno, Chráněné bydlení sv. Anežky. Organizace poskytuje službu i osobám se
smyslovým postižením, jak se zrakovým, tak se sluchovým. Neslyšící klienti spolupracují s tlumočníky.
V oblasti zaměstnanosti organizace spolupracuje i s organizací Agapo, o. p. s. Kapacita byla navýšena o
dvě místa, v současnosti je zcela naplněna.
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. Cílovou skupinou jsou kromě
zdravotně postižených i smyslově postižení. Organizace poskytuje odborné sociální poradenství a právní
poradenství. Spolupracuje s Unií neslyšících v otázce tlumočení. Co se týče personální situace,
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organizace hledá soc. pracovníka na 0,8 úvazku.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Organizace je ve stejné situaci jako Česká unie neslyšících a
v současné době řeší hlavně financování služby.
Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno. Organizace poskytuje ranou péči dětem se zrakovým a
sluchovým postižením. Probíhá informační kampaň ve spolupráci s dětskou nemocnicí a
neonatologickým oddělením, aby rodiny byly včas informovány o poskytovaných službách. Organizace
má v plánu zajišťovat i setkávání rodin na pobytových akcích.
Domov pro mne, z. s. Organizace poskytuje osobní asistenci osobám se zdravotním postižením. Co
se týče personálního zabezpečení, mělo by stačit každý rok navýšit kapacitu o jeden úvazek. V rámci
projektu Nezávislého bydlení se podařilo ubytovat jednoho klienta s těžkým zrakovým postižením.
TyfloCentrum Brno, o. p. s. Organizace v současnosti prochází personálními změnami. Jeden úvazek
byl rozdělen na dva poloviční. V roce 2020 by měla být také dokončena stavba Centra pro nevidomé,
které bude sloužit jako zázemí všech pěti služeb, které organizace poskytuje a až poté bude organizace
zvažovat navýšení kapacit.
ad 4.

Závěr

Na závěr se koordinátor komunitního plánování a vedoucí pracovní skupiny se všemi účastníky
rozloučili a poděkovali za účast a aktivní spolupráci.

Zapsala: P. Přibylová, R. Janík
Dne: 14. 1. 2019
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