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PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
 

 
Zápis ze setkání 
 

Termín konání:   pondělí 22. 10. 2018 

Časové rozvržení:   14:00 – 16:00 
Místo konání:   Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19, zasedací místnost   

 

 

PROGRAM: 

1. Úvod 

2. Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb 

3. Projednání připomínek k jednacímu řádu pracovní skupiny a jeho následné schválení 

4. Diskuse nad aktuálními tématy týkajícími se cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením  

5. Závěr 

 

 
ad 1.   Úvod 

 
Vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb OSP MMB, M. Škorpíková, přivítala všechny přítomné a omluvila 

nepřítomnost koordinátora komunitního plánování R. Janíka. Zahájila pracovní skupinu představením 
programu, který všichni obdrželi písemně s pozvánkou. 

 

ad 2. Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb 
 

Vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb, OSP MMB, M. Škorpíková 

Informace z MMB 

Aktuálně je vyhlášen dotační program II na činnosti, které doplňují sociální služby (1. 10. – 31. 10. 2018), 

limit na jeden projekt je 10 - 100 tis., na příští rok je v plánu navýšit alokace na 2,5 mil. (podle schválení 

rozpočtu). Předpokládané datum projednání ZMB je březen 2019. 

Program I na sociální služby, termín vyhlášení je 12. 11. – 26. 11. 2018, alokace je zatím cca 79 mil. (podle 

schválení rozpočtu). Předkládá se jen formulář žádosti, příloha KISSOS se již neodevzdává. Předpokládaný 

termín schválení v ZMB je únor 2019. 

Dofinancování služeb v roce 2018 bylo schváleno ZMB v září a nyní probíhá podpis smluv, dofinancování 

probíhalo v souladu s dofinancováním JMK a to tak, aby nedošlo k překročení maximálních povolených nákladů 

dle pravidel, tudíž některé požadavky byly akceptovány v plné výši, některé v částečné a některé nebyly 

akceptovány vůbec (jelikož chybějící finanční prostředky pokryl v rámci svého dofinancování JMK). JMK pokryl 

většinu požadavků na dofinancování, město Brno dofinancovalo cca 6 mil. 

V příštím roce bude příprava již 6. KP města Brna, předpokládané setkání pracovních skupin se uskuteční 

v druhé polovině ledna, února a března, schválení KP pak na podzim 2019 s předpokládanou platností 2020 – 

2022. 
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V letošním roce započala hlubší kontrolní činnost v sociálních službách, zaměřená na rozsah a kvalitu 

poskytované sociální služby v souladu se standardy kvality. 

Informace z JMK 

Aktuálně probíhá podávání žádostí o dotace z rozpočtu JMK § 105, termín je do 26. 10. 2018. V lednu 

2019 by se měly připravovat smlouvy, došlo k navýšení alokace o 40 mil. Termín žádosti o dotace ze státního 

rozpočtu § 101a je stejný jako MMB, tedy 12. – 26. 11. 2018 a předpokládané schválení v ZJMK bude v 

únoru 2019.  

Služby zařazené do IP JMK na vybrané služby soc. prevence se nově nepřihlašují do výběrového řízení, 

ale žádají o dotace v rámci nového dotačního programu JMK (finanční podpora č. 3), viz. Pravidla financování 

JMK 2019 – 2020, sběr žádostí proběhne 9. 11. – 15. 11. 2018. Nově pravidla u těchto služeb předpokládají 

kofinancování ze strany obcí, město Brno s kofinancováním těchto služeb počítá, učiní tak formou individuálních 

dotací na základě toho, jak dopadnou v rámci krajského dotačního řízení (jaro 2019). Znamená to tedy, že 

služby zařazené do IP JMK nyní v rámci dotačního řízení města Brna (program I) žádosti nepodávají. Jedná se 

o azylové domy, intervenční centra, sociálně terapeutické dílny, domy na půl cesty a SAS pro rodiny s dětmi. 

KrÚ JMK plánuje seminář k IP JMK (31. 10. 2018, Cejl). JMK předpokládá i další navazující IP na vybrané služby 

prevence na rok 2021 – 2023 a zvažuje k pěti stávajícím službám přidat šestou.  

JMK i nadále vyjednává o možnosti navýšení směrného čísla, které je v přepočtu na obyvatele nižší než v jiných 

krajích. Má vzniknout nová metodika výpočtu směrného čísla, nicméně nelze předpokládat, že by ke změně 

došlo už v příštím roce. 

Došlo k upgrade KISSOS, nové moduly jsou většinou určeny pro potřeby KrÚ JMK. Modul „Krajská síť 

sociálních služeb“ nově slouží k přihlašování do krajské sítě (tedy již v únoru 2019 do sítě na rok 2020). Dále 

byly do KISSOS přidány nové požadované položky, např. územní působnost u terénních a ambulantních služeb 

nebo příjmy od obcí II a I typu. 

Nový elektronický katalog sociálních služeb JMK, byl vytvořen pro širokou veřejnost a nabízí celou řadu 

způsobů vyhledávání vhodné sociální služby (lze vyhledávat přes filtry, cílové skupiny, klíčová slova aj.), je 

dostupný na: https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz    

Regionální karty soc. služeb – byla ukončena 3. etapa (CHB, PSB, SR, STD), v rámci těchto služeb nebude 

třeba cokoliv měnit v registraci. Nyní jsou na řadě pobytové služby, zvláště budou osloveny DS, DZR a pak ty 

ostatní. Na jaře 2019 přijdou na řadu služby prevence. V síti pro rok 2020 je již nutné, aby pečovatelské služby 

a osobní asistence měly rozšíření na cílovou skupinu – S, OZP, DMR, bez věkového omezení a také musí 

splňovat min. požadovanou časovou dostupnost služby. 

Analýza potřebnosti soc. služeb JMK – nyní se zpracovávají dotazníky od obcí, dále budou oslovováni 

poskytovatelé a další, na které výzkum cílí – široká veřejnost, uživatelé služeb. V průběhu listopadu budou 

probíhat fokusní skupiny s uživateli – na organizace se budou obracet výzkumníci ohledně nakontaktování 

uživatelů, kteří by měli zájem se zúčastnit. 

 
ad 3. Projednání připomínek k jednacímu řádu pracovní skupiny a jeho následné schválení 

 
Nyní se ujala slova vedoucí pracovní skupiny E. Janáčková, která přítomné vyzvala, zda mají k jednacímu řádu 

pracovní skupiny nějaké připomínky. Nikdo neměl žádné připomínky, tudíž byl jednací řád všemi členy pracovní 

skupiny schválen. 
 

 
ad 4. Diskuse nad aktuálními tématy týkajícími se cílové skupiny OZP 

 

Vedoucí pracovní skupiny E. Janáčková vyzvala členy pracovní skupiny, aby představili organizaci, kterou 
zastupují a sdělili, jaké aktuální problémy v organizaci řeší, případně, co se jim za poslední dobu podařilo. 

https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/
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Úřad práce ČR, pobočka Brno venkov: pracovnice představila projekt, který nyní běží na všech pobočkách 
Úřadu práce ČR. Projekt má název: Rozvoj systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 

volném trhu práce. Tento projekt má za cíl především zvýšit zaměstnavatelnost osob se zdravotním postižením 
a osob se zdravotním znevýhodněním. Dále je v rámci tohoto projektu klientům ÚP nabízeno poradenství 

v oblasti zaměstnanosti - řešení nepříznivých situací v oblasti práce. Jedná se především o bariérovost, ať už 

samotného prostoru, kde by byla pracovní pozice vykonávána nebo je bariérová přímo budova, kde se 
zaměstnání nachází. Dalším aspektem je fakt, že pro potencionálního zaměstnance je mnohdy problém se do 

práce vůbec dostat, ať z důvodu již zmíněných bariér (rozkopané chodníky, málo nízkopodlažních spojů), ale 
také z toho důvodu, že tito lidé mnohdy potřebují asistenci, která je s docházením do zaměstnání úzce spojená 

(ranní vstávání, oblékání, doprovod do práce). Je to pro ně velmi náročné a často se stává, že klienti sami 

sdělí, že se jim ani do zaměstnání chodit nevyplatí. Protože většinu finančních prostředků vynaloží právě na 
asistenci do zaměstnání či dopravu. 

V rámci regionálních individuálních projektů probíhá na Úřadu práce ČR v rámci poboček Jihomoravského kraje 
projekt s názvem: Život bez bariér v rámci JMK. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a integraci 

znevýhodněných občanů na trhu práce. V rámci projektu jsou pro tyto skupiny osob realizovány komplexní 
programy, které mají zvýšit jejich potenciál a možnost uplatnit se na pracovním trhu. Aktivity jsou jak 

skupinové, tak individuální, dle potřeb klienta. Jedná se o individuální a skupinové poradenství, motivační 

program, program finanční gramotnosti. Dále lze využít ergodiagnostiku - jedná se o pracovní nebo bilanční 
diagnostiku, je využívána u klientů se statusem OZP. Dalšími doplňkovými programy v rámci zmiňovaného 

projektu jsou sociální rehabilitace, rekvalifikace a zprostředkování zaměstnání. 
 

Na toto sdělení reaguje Liga vozíčkářů, z. ú., která zmiňuje, že s touto diagnostikou má u některých svých 

klientů v rámci podpory Úřadu práce ČR pozitivní zkušenost.  
 

Pracovnice ÚP ČR, Brno venkov na závěr sdělila, že důvodem, proč se účastní této pracovní skupiny je ten, že 
by ÚP rád rozšířil spolupráci s organizacemi, které pomáhají zprostředkovat zaměstnání osobám se zdravotním 

postižením. 
 

E. Janáčková: sdělila, že zaměstnávání OZP je dlouhodobě velmi tíživá problematika. Ovšem, aby bylo možné 

tuto situaci nějak konkrétněji řešit dál, tak by bylo potřeba znát životní situace jednotlivých klientů konkrétněji 
a mít k dispozici konkrétní data. Tato konkrétní čísla zatím chybí.  

 
Občanské sdružení Logo, z. s.: organizace sdělila, že v současné době poskytuje čtyři sociální služby. Jedná 

se o odborné sociální poradenství, ranou péči, sociální rehabilitaci a centrum denních služeb. Zaměřuje se 

především na osoby s poruchou komunikace a hybnosti. V rámci sociální rehabilitace organizace nejčastěji 
s klienty řeší právě oblast zaměstnávání OZP nebo OZZ. Bylo sděleno, že současná situace je taková, že většině 

klientů, kteří opravdu chtějí pracovat, se zaměstnání najít podaří. 
 

Oblastní charita Rajhrad, chráněné bydlení sv. Luisy: organizace sdělila, že tato pobytová sociální služba 

je určena klientům s lehčí a středně těžkou demencí. V současné době organizace neřeší nic zásadního. Vše je 
ustáleno. Zavádí regionální karty sociálních služeb a s těmito novými opatřenými nemá žádné obtíže a je na 

ně připravena. 
 

OSP MMB, Referát péče o osoby se zdravotním postižením: pracovnicemi bylo sděleno, že jsou zde 
hlavně z důvodu, aby načerpaly nové a aktuální informace z řad jednotlivých organizací. Tyto získané 

informace jsou pak dále poskytovány jejich klientům, aby věděli, kam je možné se v případě potřeby dále 

obracet. 
 

Sdružení FILIA, z. s.: organizace sdělila, že provozuje sociálně terapeutickou dílnu. Tato služba je především 
pro osoby, které jsou z důvodu svého postižení znevýhodněny na běžném trhu práce. V současné době jsou 

k dispozici dvě pobočky. V Brně a nově v Újezdu u Brna, kde je rovněž sociálně terapeutická dílna.  

 
Diecézní charita Brno, chráněné bydlení sv. Anežky: organizace sdělila, že v současné době probíhá 

v domě, kde sídlí sociální služba, rozsáhlá rekonstrukce. Dále bylo řečeno, že v rámci regionálních karet 
sociálních služeb byly na JMK dány požadavky, aby byla omezena věková hranice, kdy bude služba moci být 

poskytována. Jedná se o služby chráněné bydlení a pečovatelská služba.  
 

Střední církevní zdravotnická škola, s. r. o.: organizace sdělila, že poskytuje dvě sociální služby, a to 

osobní asistenci a terénní odlehčovací službu. Bylo řečeno, že již od začátku fungování služby je nastaveno, že 



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 

službu lze poskytnout v kteroukoliv hodinu, 24 hodin denně. Vše závisí na momentální naplněné kapacitě. 

Nicméně klienti nejčastěji využívají osobní asistenci ráno, v poledne a večer. V současné době organizaci 
nejvíce tíží nedostatek kvalitních, spolehlivých a zodpovědných pracovníků. Neustále přicházejí méně 

kvalifikovaní zájemci, kteří nejsou schopni si samostatně vést svůj pracovní program. Neznají specifika a 
problematiku cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením. Dle vyjádření by bylo potřeba službu 

nějak vhodně nastavit. Neustále přibývá pracovníků, kteří nechtějí pracovat o víkendech a o svátcích. Zároveň 

je ale velmi problematická skutečnost, že klienti mají různé možnosti, omezení a představy o službě, ale tyto 
požadavky nelze splnit, protože chybějí asistenti. V poslední době přibývá klientů, kteří by měli zájem o služby 

např. v rozmezí 21:00 - 22:30, ale organizace není schopna službu v tento čas zajistit nejen z důvodu, že 
chybějí pracovníci, ale také proto, že ti stávající nechtějí v těchto pozdních večerních hodinách pracovat. 

Zejména proto, že když se vracejí ze služby domů, musejí využívat nočních spojů MHD a projít ne zcela 

bezpečnými lokalitami. A vzhledem k tomu, že většina asistentek jsou ženy, je tato jejich obava oprávněná. 
Bylo také zmíněno, že velmi důležitou a opomíjenou složkou pracovního vztahu je společná práce zaměstnance 

a zaměstnavatele, protože mnohdy má každá z těchto stran určité představy a ty jsou často mylné a nereálné. 
Takto by se dalo eliminovat nebo předcházet řadě problémů, které poté při práci přicházejí. Organizace 

aktuálně řeší regionální karty sociálních služeb, kdy problém je vnímán především v oblasti navýšení 
administrativní zátěže. 

 

Organizace se shodují, že problémem osobní asistence bývá problém pokrytí této služby zejména v pozdějších 
večerních hodinách. Především v časech od 21:00 – 23:00, protože mnoho asistentů již v tuto pozdní hodinu 

nechce být v zaměstnání. Případně také proto, že zejména ženy mají obavy o své zdraví a bezpečí. V době, 
kdy by se vracely ze služby, nemusí být v některých lokalitách města Brna zcela bezpečno. Dalším důvodem 

je fakt, že je složitější se dostat domů, protože již nejezdí tolik spojů MHD, tak jako během dne. 

 
Návrhy, jak by bylo možné tuto situaci řešit, jsou dle organizací následující: asistenti by mohli jezdit v tuto 

dobu ke klientům autem. Potíž je ale v tom, že ne všechny organizace, které poskytují osobní asistenci, 
disponují autem, kterým by bylo možné ke klientům jezdit. Není také podmínka, aby v současné době měl 

osobní asistent řidičský průkaz. Dalším návrhem je najít vhodného asistenta v blízkosti klientova bydliště, který 
by byl ochotný za ním docházet. Případně byl uveden i návrh tzv. sdíleného automobilu, kterým by bylo možné 

vyzvedávat více asistentů, kteří poskytují osobní asistenci v pozdějších večerních hodinách. 

 
ParaCENTRUM Fenix, z. s.: organizace uvedla, že v současné době jsou poskytovány tři sociální služby – 

osobní asistence, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství. V oblasti osobní asistence je na tom 
organizace dobře, jsou plně vytíženi, disponují kvalitními a spolehlivými asistenty. S poskytováním večerních 

asistencí není problém, ale není jich mnoho, protože je klienti příliš nepožadují. Nyní je aktuálním tématem v 

organizaci výstavba nové budovy, kam by se celá organizace přestěhovala. Ta by měla být hotova v průběhu 
roku 2021. Také intenzivně probíhá příprava na regionální karty sociálních služeb. 

 
Agapo, o. p. s.: organizace pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo osobám zdravotně 

znevýhodněným především v oblasti hledání vhodného zaměstnání a následně získání a udržení pracovních 

návyků. Rovněž se zaměřuje i na podporu těchto osob v oblasti samostatného bydlení. V současné době běží 
v organizaci program, který má název: Ze školy do práce. Jeho cílem je, aby osoby se zdravotním postižením 

po absolvování studia přirozeným vývojem nastoupily do zaměstnání a nezůstávaly doma. Případně jsou klienti 
podporováni k osamostatnění se i v oblasti bydlení. Organizace vnímá jako problém, že se nesetkává aktuální 

nabídka a podávka s nabídkami práce a tím, jakou pracovní pozici by chtěl člověk vykonávat. Také bylo 
sděleno, že organizace získala ocenění – Národní cena kariérního poradenství. 

 

HEWER, z. s.: organizace poskytuje službu osobní asistence. V současné době se potýká s naplněnou 
kapacitou. Není tak možné přijímat nové klienty nebo pouze omezeně, a to v případě, že nějaký stávající klient 

již o službu přestal jevit zájem. Průměrně jsou denně odmítnuti 2–3 zájemci o službu. 
 

Slezská diakonie (osobní asistence): organizace sdělila, že je schopna v některých méně vytížených 

hodinách poskytnout osobní asistenci novým zájemcům o službu. Nicméně osobní asistence v ranních a 
odpoledních hodinách je vytížena a kapacita zcela naplněna. V rámci služby osobní asistence se organizace 

připravuje na regionální karty sociálních služeb. V letošním roce je poskytována osobám do 26 let, v roce 2019 
osobám do 40 let. V osobní asistenci je tým pracovníků stabilizován. Není problém poskytovat služby ve 

večerních hodinách.  
 

Slezská diakonie (raná péče): organizace sdělila, že v oblasti služby rané péče probíhá spolupráce s lékaři, 

aby se dětem, které tuto službu potřebují, dostalo pomoci co nejdříve. Dále svým klientům organizace nově 
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nabízí ergoterapii a snoezelen jako doplňkové služby. 

 
Hospic sv. Alžběty, o. p. s.: organizace poskytuje odborné sociální poradenství a terénní odlehčovací služby. 

Mimo sociální služby organizace nabízí lůžkovou hospicovou péči, domácí hospicovou péči a půjčovnu 
kompenzačních pomůcek. V rámci odborného sociálního poradenství byla služba rozšířena i o péči pro 

pozůstalé. V odlehčovacích službách byli doplněni pracovníci a nyní jsou personálně stabilizováni. 

 
Domov pro mne, z. s.:  organizace v rámci sociálních služeb nabízí osobní asistenci a chráněné bydlení pro 

osoby se zdravotním postižením. V rámci volnočasových aktivit je možné využít zájmové kroužky, které jsou 
cíleně zaměřené na to, co klienta zajímá (výtvarný, relaxační, hudební, poznávací a pohybový). Dále jsou 

pořádány příměstské tábory pro děti, zážitkové pobyty pro děti a mládež a zážitkové pobyty pro dospělé. 

Služba osobní asistence je poskytována přibližně 100–120 klientům. Nabírání nových klientů do služby probíhá 
pouze omezeně, protože je naplněna současná kapacita. Organizaci stále tíží nedostatek zaměstnanců a jejich 

velká fluktuace, a to jak v osobní asistenci, tak v chráněném bydlení. Ve službě chráněného bydlení je 
plánováno rozšíření kapacity služby, a to ve druhé polovině roku 2019. V současné době probíhá rekonstrukce 

bytů, které se nacházejí v Králově poli. Dále, pokud vše půjde podle plánu a představ organizace, bude 
rekonstruován rodinný dům se zahradou v Brně Černovicích. Tím pádem by bylo možné službu chráněného 

bydlení rozšířit o další kapacity. Brigádníci, či studenti se organizaci příliš neosvědčují, protože je nutné, aby 

je někdo zaučil a oni zanedlouho odejdou. Nicméně bez brigádníků by organizace přesto fungovat nemohla. 
Spíše ale usiluje o to, aby vznikly nové úvazky, které by byly dlouhodobějšího charakteru. 

 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky z. s.: pracovnice brněnské pobočky 

sdělila, že organizace poskytuje poradnu pro osoby se zdravotním postižením. Poradenství se týká především 

dávek pro OZP, průkazů pro OZP, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku. Pracovníci se také 
intenzivně zabývají problematikou invalidních důchodů, píší odvolání proti rozhodnutí o stupni ID a odvolání 

proti rozhodnutí o výši PnP. Rovněž bylo sděleno, že od září 2018 má organizace nového pracovníka na pozici 
právníka. Zároveň byli přítomní, pečující i veřejnost, pozváni na seminář neformálních pečujících, který se 

uskuteční 20. 11. 2018. 
 

Klára pomáhá, z. s.: organizace poskytuje pomoc a podporu zejména osobám pečujícím a také pozůstalým. 

Od roku 2019 bude k dispozici kvalifikovaný poradce pro pečující i pozůstalé. Organizace usiluje o to, aby 
v novele zákona 108/2006 sb., o sociálních službách byli zakotveni pečující. Přítomní byli pozváni na akci, 

kterou organizace pořádá. Jedná se o akci „I pečující se baví“, která proběhne 24. 11. 2018 v Cafe Práh. 
 

Maltézská pomoc, o. p. s.: organizace poskytuje osobní asistenci seniorům a osobám se zdravotním 

postižením. Organizace se potýká se stejnými problémy jako ostatní organizace, které poskytují totožné služby. 
Zejména se jedná o naplnění kapacity a odmítání nových zájemců o službu. V nedávné době organizace měla 

kontrolu z MPSV, která dopadla úspěšně. 
 

Sdružení Veleta, z. s.: poskytuje službu denní stacionář a domov pro osoby se zdravotním postižením, 

zejména s kombinovaným typem postižení. Organizace je stabilizovaná. Aktuálně se zabývá regionálními 
kartami sociálních služeb. Služba denní stacionář se bude těmito kartami řídit od roku 2019.  

 
Domov pro mne, z. s. (uživatelé): přišli se pouze informovat o tom, jaké jsou nové informace v oblasti 

sociálních služeb a jak se daří jiným organizacím. 
 

Liga vozíčkářů, z. ú. (centrum denních služeb): organizace sdělila, že v tomto typu služby je poměrně 

velká různorodost klientů. Zejména v tom, jaké možnosti klienti mají po fyzické nebo mentální stránce. Proto 
organizace stále hledá vhodný způsob, jak by bylo možné s takovými klienty společně pracovat. V rámci 

regionálních karet sociálních služeb organizace prodlouží provoz CDS do 16:00. Nicméně z řad klientů o toto 
rozšíření není zájem, protože bývají unaveni a zpravidla domů odcházejí dříve. 

 

Liga vozíčkářů, z. ú. (sociální rehabilitace): organizace má v plánu rozšířit své služby o chráněné bydlení. 
Tato služba by měla vzniknout a začít fungovat v roce 2020. Rovněž je v plánu přestavba budovy, v níž 

organizace sídlí. V rámci této přestavby by v prostorách nově vznikla kavárna, kde by mohli pracovat lidé 
s postižením. Sloužila by jako tréninkové pracovní místo. Následně by se klienti mohli uplatnit buď na 

chráněných pracovních místech případně na běžném trhu práce. Kavárna by sloužila široké veřejnosti. V rámci 
sociální rehabilitace organizace pozitivně vnímá fakt, že sami zaměstnavatelé se ozývají, že by chtěli 

s organizací navázat spolupráci a zaměstnat osoby se zdravotním postižením. Pozitivní je to v tom ohledu, že 

dříve to bylo spíše naopak, organizace musela sama hledat a oslovovat potencionální zaměstnavatele. Tato 
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skutečnost představuje obrovský posun v zaměstnávání OZP. Většina osob, které do organizace přicházejí 

s požadavkem, že chtějí pomoct s nalezením zaměstnání, tak nakonec se jim vhodné místo podaří nalézt a 
získat. Byla rovněž potvrzena spolupráce s ÚP v oblasti zaměstnanosti, jak již bylo zmíněno v příspěvku Úřadu 

práce ČR výše. Organizace přítomné rovněž informovala o vydání nové publikace Nápadník. Jedná se o 
publikaci, která je vydávána 1x za 2 roky. Jde v podstatě o průvodce především pro osoby se zdravotním 

postižením, pečující, rodinné příslušníky, pracovníky v sociální oblasti, ale i širokou veřejnost. V tomto průvodci 

je možné nají potřebné a aktuální informace v oblasti zákona v sociálních službách. Zejména informace o 
dávkách pro OZP, příspěvek na péči, průkazy pro OZP, parkovací průkaz, invalidní důchody apod. Tuto publikaci 

je možné zakoupit buď osobně v kanceláři organizace nebo zaslat poštou. Jeden výtisk stojí 90 Kč. 
 

Liga vozíčkářů, z. ú. (osobní asistence): v současné době má organizace plný stav asistentů, tato 

skutečnost se ale často mění. Velkým problémem, který organizace vnímá a řeší, je, že se snaží učit klienty 
konkrétním dovednostem především v oblasti sebeobsluhy a fungování v každodenním běžném životě. Jedná 

se především o to, aby si klient zvládl v rámci možností nachystat jídlo, nakrájet potraviny, něco si namazat 
na chleba, uvařit, upéct. Ale také, aby si klient potřebné suroviny zvládl nakoupit a zaplatit. Případně si uklidit 

v domácnosti, vyprat apod. Tyto dovednosti, které se ale klienti často velmi dlouho a složitě učí, se poté 
nesetkávají s pozitivní odezvou u rodičů. V přirozeném domácím prostředí poté klientům rodina brání tyto 

úkony vykonávat. Často je to údajně z důvodu, že se rodina bojí, aby se nezranili nebo si jinak neublížili. 

Mnohdy daná činnost klientům dlouho trvá, takže ji v rámci urychlení udělá rodina. To ale poté popírá vše, o 
co se služba snaží, aby si klienti co nejvíce úkonů zvládli udělat sami případně s dopomocí asistenta. Proto by 

do budoucna bylo žádoucí, aby s rodinami klientů probíhala intenzivnější a užší spolupráce. Aby nedocházelo 
k výše zmíněným problémům. Stejný problém je vnímán i u osob s mentálním postižením. Lépe se to u této 

cílové skupiny daří řešit v pobytových zařízeních, kde je na tyto aktivity vyhrazen větší prostor. 

 
Sanus Brno, z. s.: organizace poskytuje pečovatelskou službu a odlehčovací služby terénní i pobytové. 

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Organizace přišla načerpat informace od 
jiných služeb. Informovala, že péče o klienty je poskytována včetně večerů, víkendů a státních svátků. 

V současné době je organizace schopna klientům služby zajistit, nicméně pracovníků v této oblasti je 
dlouhodobý nedostatek. 

 

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno: organizace sdělila, že ji 
těší stálý zájem klientů o odborné sociální poradenství. Organizaci rovněž oslovují i praktičtí lékaři, kteří se 

potřebují poradit nejčastěji o tom, jak napsat zprávu pro posudkové lékaře. Nejčastěji při posuzování příspěvku 
na péči, invalidních důchodů a průkazů pro OZP. V rámci služby SAS pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením neřeší organizace nějaké zásadní změny. Služba se připravuje na regionální karty sociálních služeb. 

V současné době si mnoho klientů stěžuje na stav rozkopaného Brna, kdy se výrazně snižuje jejich mobilita a 
možnost se dostat na aktivity od organizace. 
 
TopHelpPlus s.r.o.: organizace poskytuje osobní asistenci. Přišla načerpat informace od ostatních organizací. 

 

SEREMA Liberec, s. r. o.: organizace se snaží proniknout do sociální oblasti. V Liberci poskytuje sociální 
rehabilitaci a ráda by se rozšířila v budoucnu i do Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu přišla načerpat 

informace. 
 

 
Ad 5. Závěr 

 

Vedoucí Oddělení koncepce a plánování sociálních služeb M. Škorpíková a vedoucí pracovní 
skupiny E. Janáčková poděkovaly přítomným za účast.  Rovněž sdělily, ž v příštím roce se bude pracovní 

skupina scházet intenzivněji, protože bude probíhat tvorba 6. komunitního plánu. 
 

Zapsaly: A. Gavendová, M. Škorpíková  

 
V Brně dne: 22. října 2018 

 


