Koordinační skupina KPSS
Zápis ze setkání
Termín konání: pondělí 7.1. 2019
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání: Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)
Program:
1. Úvod
2. Aktuální informace
3. Setkání pracovních skupin KPSS v lednu 2019 (případné rozdělení do podskupin, návrh
zásadních témat pro jednotlivé cílové skupiny)
4. Závěr

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byla omluvena J. Tesařová (senioři).
2. Aktuální informace
Koordinátor KPSS R. Janík přivítal všechny přítomné v roce 2019. Sdělil, že tento rok bude v
pracovní oblasti velmi náročný, protože v jeho první polovině bude probíhat intenzivní příprava 6.
komunitního plánu. Oznámil také, že vedoucí pracovní skupiny Senioři Jitka Tesařová již nebude
tuto funkci vykonávat a hledá se za ni adekvátní náhrada. Další členkou koordinační skupiny, která
se rozhodla funkci opustit je Eva Janáčková, ta zastávala vedoucí pracovní skupiny Osoby se
zdravotním postižením. Za paní Janáčkovou již nastoupila nová vedoucí pracovní skupiny. Jde o
paní Zdeňku Michálkovou, která má bohaté zkušenosti s příslušnou cílovou skupinou. Sama je totiž
pečující, nejdříve pečovala o své rodiče a poté o svého postiženého syna. Současně se intenzivně
věnuje této problematice v organizacích Unie pečujících, z. s. a Klára pomáhá, z. s.
3. Setkání pracovních skupin KPSS v lednu 2019 (případné rozdělení do podskupin,
návrh zásadních témat pro jednotlivé cílové skupiny)
Dle slov R. Janíka je velmi důležité udělat samotnou přípravu na jednotlivé setkání pracovních
skupin. Je třeba se zamyslet nad vhodným rozdělením pracovních skupin na jednotlivé podskupiny.
Také je třeba pracovat s tím, jaká stěžejní témata jednotlivé pracovní skupiny řeší a těmi se zabývat.
Jde například o rozšiřování služeb, zkvalitňování jednotlivých služeb, případné dublování služeb,
ale také to, jak služby vnímají sami klienti. Dlouhodobým problémem však je, že účast ze strany
klientů je na pracovních skupinách velmi nízká. Takže případné náměty přichází především
zprostředkovaně od pracovníků organizací, kteří s klienty pracují a pracovních skupin se účastní,
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případně od rodinných příslušníků nebo obecně pečujících. Dále je potřeba zamyslet se nad
vhodným rozdělením služeb. Dle informací z JMK, rozvojové možnosti pro rok 2020 bude velmi
omezené, dokonce ještě omezenější než pro letošní rok. Je třeba se tedy zamýšlet i nad možnostmi
zkvalitňování služeb nejen rozšiřování kapacit. Je dost možné, že v oblasti bydlení budou
k dispozici městské byty, ovšem hrozí, že nebudou dostatečné kapacity terénních služeb, které by
klientům poskytovali podporu. Především se jedná o kapacity osobní asistence, případně i dalších
terénních služeb (např. sociální rehabilitace apod.).
V rámci prvního kola v lednu se postupně sejde všech 8 pracovních skupin – S, OZP, OMP a
autismem, OSP, OOSV, DMR, RC, ODO. Vzhledem k tomu, že u většiny pracovních skupin
dochází k průniku jednotlivých služeb - týká se to zejména S, OZP a OMP, a také DMR, OOSV a
RC a celkově i ODO, dojde v rámci dalšího kola setkávání pracovních skupin v únoru k rozdělení
do jiného formátu. V rámci diskuze bvlo prozatím navrženo následující rozdělení:
• OZP, OMP, a S
Zde by se sešly služby, které jsou těmto cílovým skupinám primárně poskytovány, a to odlehčovací
služby, osobní asistence, pečovatelská služba a raná péče.
• Senioři
Setkání bude rozděleno dle formy poskytování, - tedy na terénní a pobytové služby. Bylo by vhodné,
aby rovněž proběhlo setkání pečovatelské služby a osobní asistence, aby o sobě tyto dvě služby více
věděly, byly v užším kontaktu a mohli si předat konkrétnější informace
• OSP
Setkání bude rozděleno na osoby se sluchovým postižením a na osoby se zrakovým postižením.
• ODO, OZP a S – oblast bydlení s podporou
Klienti stárnou, mnohdy služba funguje jako chráněné bydlení, ale ve skutečnosti se jedná spíše o
DOZP.
Bydlení ODO je potřeba řešit i s Diakonií ČCE, která provozuje chráněné bydlení Ovečka, přičemž
by bylo vhodné navázat společnou diskuzi a výměnu zkušeností se Sdružením Práh JM, která dosud
nepracuje s osobami s demencí. Tyto osoby totiž potřebují podporu např. i v osobní hygieně a
mnohdy dopomoc a podporu ve 24 hodinové péči. Sdružení práh, z. s. o vytvoření jednoho
takového bytu uvažuje, ale potom by se služba musela změnit na podporu bydlení s 24 hodinou péčí.
Uvažuje se tím směrem, že město poskytne organizacím své byty, a to na základě nájemní smlouvy.
Problém ovšem nastává tehdy, když byt obývají například 3 klienti a 1 z nich odejde. Poté je na
organizaci, jak vyřeší, kdo bude platit poměrnou částku za klienta, který z bytu odešel. Než totiž
nastoupí nový klient, tak uběhne poměrně dlouhá doba, nejde to ze dne na den.
Dlouhodobě se také ozývají členové PS OSP zejména osoby se zrakovým postižením, kteří by
uvítali sdílené bydlení. Je ale otázkou, jak dalece je třeba toto téma rozpracovávat na pracovní
skupině. Mnoho těchto osob je schopno žít samostatně bez podpory jiné osoby nebo služby. Spíš je
o to, aby ze začátku člověk se zrakovým postižením věděl, jak jsou věci a nábytek v bytě
rozmístěné, kde je jaká bariéra. Ale poté jsou ve většině případů schopni žít samostatně, pokud tam
není přidružené fyzické či mentální postižení. V takovém případě se jedná v podstatě o potřebu
sociálního bydlení, nikoliv sociální služby.
Dále byl zmíněn program pro zmírňování bytové nouze, zde pracují s klienty zejména sociální
pracovníci z jednotlivých městských částí a týká se zejména rodin a mladých jednotlivců.
• OOSV
Na tomto setkání by se měly potkat služby, které se zabývají problematikou bydlení těchto osob,
dále služby sociální rehabilitace a SAS.
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• Skupina služeb odborného sociálního poradenství
Je potřeba, aby se služby poradenství potkaly společně a navázaly tak na již v minulosti konaná
setkání. Z kontrol, které v uplynulém roce proběhly vzešlo, že ne vždy je poskytované poradenství
dostatečně efektivní, někdy dochází k dublování, k různému přeposílání klientů, některé poradny
mají velmi nízkou výkonnost apod. Proto je třeba celkově o systému poradenství diskutovat.
• OOSV, RC
Na tomto setkání by se zřejmě potkaly služby – azylové domy, noclehárny, denní centra, krizová
pomoc, intervenční centra.
Výše uvedené návrhy budou ještě upřesněny a zfinalizovány a také budou projednány na
jednotlivých pracovních skupinách.
Poslední setkání pracovních skupin v březnu pak proběhne opět v klasickém formátu.
4. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné body a dohodla se na dalším setkání, které se
uskuteční
Ve středu 6. února 2019 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)
Zapsali: A. Gavendová, R. Janík
V Brně 18. ledna 2019
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