Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání:
pondělí 19. 11. 2018
Časové rozvržení: 14:00 – 16:00
Místo konání:
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Shrnutí setkání pracovních skupin v říjnu
Dotační řízení OSP MMB 2018
Termíny setkání pracovních skupin a koordinační skupiny v prvním pololetí roku 2019
Prioritní oblasti rozvoje služeb v roce 2020
6. Náměty na navazující projekt na podporu KPSS

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byli omluveni: L. Ptáček (OOSV), J. Tesařová (S), M. Němcová (OMP).

2. Shrnutí setkání pracovních skupin v říjnu
R. Janík vyzval přítomné, zda chtějí něco zásadního sdělit ostatním členům KS z proběhlých PS v říjnu 2018.
H. Krištofová zmínila vhodnost navrhovaných podskupin v rámci PS RC.
M. Škorpíková doplnila, že je zavedeno 8 cílových skupin, některé z nich se budou dočasně dělit na tzv.
podskupiny. Jako příklad uvedla již zmíněnou PS RC, kde cílová skupina cizinci jsou upozaděni. Dále u PS OSP
je žádoucí udělat jednotlivá setkání pro CS sluchově a zrakově postižené apod. Bude se tak dít v rámci
efektivnosti a úspory času jednotlivých organizací, které navštěvují pracovní skupiny. Posléze se v rámci
koordinace podskupiny PS opět propojí, tudíž bude nadále zachováno 8 pracovních skupin.
J. Navrátilová sdělila, že PS DMR je sice početná, ale nerada by ji dělila. Všechny služby jsou propojené.
Objevují se nové typy spolupráce. Dále vznesla dotaz, zda při rozdělení PS musí být u všech setkání vedoucí
PS.
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R. Janík odpověděl, že rozdělení PS bude jen v určité fázi, a poté se zase propojí. Vedoucí PS nebude muset
být u všech setkání, zejména těch podskupin.
E. Janáčková sdělila, že se na PS OZP bavili o pracovní době osobních asistentů a pečovatelské službě.
Nejvytíženější jsou hodiny ráno a večer. Zaznělo několik dotazů jak vyjít vstříc uživatelům, kteří požadují osobní
asistenci/pečovatelskou službu v pozdních večerních hodinách v odlehlé části Brna a jak si s tím musí poradit
např. pečovatelka bez automobilu. Dále zmínila problém s vožením x nošením pomůcek potřebných např.
k manipulaci uživatelů pečovatelské služby.
M. Škorpíková doplnila, že pečovatelská služba musí mít nově provozní dobu do 20h. Problém nevidí jen v tom,
že např. pečovatelské služby nevlastní automobil, ale i zejména to, že pečovatelky nemají řidičské oprávnění,
nebo řídit nechtějí.
M. Škorpíková reagovala na vlastnictví os. automobilů pečovatelských služeb s tím, že to využívají zejména
pečovatelské služby v Brně venkov, v Brně je využívána MHD.
R. Janík zmínil obavu pečovatelských služeb z toho, že kvůli prodloužení provozní doby začnou zaměstnanci
odcházet do pobytových zařízení.

3. Dotační řízení OSP MMB 2018
Program I na sociální služby, termín vyhlášení je 12. 11. – 26. 11. 2018, alokace je zatím 79 mil. (podle
schválení rozpočtu). Předkládá se jen formulář žádosti, příloha KISSOS se již neodevzdává. Předpokládaný
termín schválení v ZMB je únor 2019.
Dotační řízení program II je již ukončeno (1. 10. – 31. 10. 2018). Většina organizací žádala finanční strop, tedy
100 tis.

4. Termíny setkání pracovních skupin a koordinační skupiny v prvním pololetí roku 2019

Domluvené termíny setkání KS v prvním pololetí roku 2019:
pondělí 7. 1. 2019 od 14 h
středa 6. 2. 2019 od 14 h
středa 6. 3. 2019 od 14 h
středa 10. 4. 2019 od 14 h
středa 15. 5. 2019 od 14 h
středa 5. 6. 2019 od 14 h
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Domluvené termíny setkání pracovních skupin v lednu 2019:
14. 1. 2019 PS DMR od 9:30 h
17. 1. 2019 PS RC od 9:30 h
18. 1. 2019 PS OSP od 9:30 h
21. 1. 2019 PS OZP od 9:30
21. 1. 2019 PS ODO od 14 h
22. 1. 2019 PS OMP od 9:30 h
23. 1. 2019 PS S od 9:30 h
29. 1. 2019 PS OOSV od 9:30 h

5. Prioritní oblasti rozvoje služeb v roce 2020

R. Janík otevřel diskuzi o tom, které sociální služby vnímají členové KS v rámci jednotlivých CS jako prioritní a
je třeba je v roce 2020 posílit:

-

Není vždy třeba navýšení úvazků, ale celkově financí do sociálních služeb (zlepšení podmínek)
raná péče (rozšíření úvazků)
rozšíření malokapacitní pobytové služby pro specifické cílové skupiny, např. PAS
řeší se DZR Nopova – do budoucna nejen DZR, ale i poskytování odlehčovací služby
v rámci metodických kontrol MMB v sociálních službách bude na konci roku zpětná vazba
(vyhodnocení a srovnání v rámci stejných druhů sociálních služeb)
potřeba transformace některých služeb, je na zvážení, zda je vždy potřeba několik registrovaných
sociálních služeb v rámci jedné organizace – potřeby se vyvíjí a mění, je potřeba na to reagovat
příkladem vhodné transformace služeb je situace, kdy klienti chráněného bydlení stárnou a potřebují
vyšší míru podpory, v takovém případě se nabízí transformace na DOZP
stěžejní východisko k rozhodnutí jaké sociální služby by měly vznikat a posilovat by měl vycházet
z potřeb uživatelů (nutné jejich potřeby zjišťovat a to nejlépe přímo do nich, nikoliv zprostředkovaně)
potřebnost tzv. krizových lůžek v Brně
zlepšit kvalitu sociálních služeb, jejich dostupnost a zejména spolehlivost v době, kdy ji klienti
potřebují (zejména u pečovatelských služeb a osobní asistence)
nedostatečný počet pobytových odlehčovacích služeb
námět k diskuzi - proč se nepřijímají do DZR klienti s mentálním postižením?
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6.

Náměty na navazující projekt na podporu KPSS

Bod nebylo možné z časových důvodů projednat, téma bude projednáno na příštích setkáních KS.

Mimo bod 6 byly projednány všechny naplánované body programu.

Další setkání se uskuteční

V pondělí 17. prosince 2018 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková

V Brně 29. 11. 2018
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