Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání: pondělí 15.10. 2018
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 témata
3. Program pracovních skupin v říjnu (včetně specifických témat jednotlivých PS)
4. Závěr

1. Úvod
Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli na úvod přivítáni a seznámeni s programem.
Ze setkání byly omluveni – L. Ptáček, H. Krištofová a M. Němcová.
2. Aktuální témata
B. Veškrnová informovala přítomné o tom, že v současné době probíhají kontroly na základě Úmluvy o právech
lidí se zdravotním postižením, jak jsou dodržována práva těchto osob zejména v psychiatrických nemocnicích,
léčebnách a komunitních centrech. Bylo zjištěno, že podmínky v některých psychiatrických nemocnicích jsou
tristní.
3. Program pracovních skupin v říjnu (včetně specifických témat jednotlivých PS)
Koordinátor R. Janík seznámil přítomné s obecným programem pracovních skupin, který bude pro všechny
pracovní skupiny stejný. Půjde především o aktuální informace z OSP MMB a informace z JMK. V další části
setkání pak bude prostor pro diskuzi účastníků k tématům vztahujícím se k dané cílové skupině.
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Úvodní informace - BRNO
Byl vyhlášen dotační program II. Termín podávání žádostí je 1. 10. – 31. 10. 2018, alokace 2 – 2,5 mil. Kč dle
schválení rozpočtu, limit na jeden projekt 10 tis. – 100 tis. Kč, předpoklad schválení v ZMB březen 2019.
Co se týče dotačního program I, termín vyhlášení bude stejný jako na JMK (dotace dle §101a), tedy 12. - 26.
11. Organizace budou podávat pouze formulář žádosti, příloha KISSOS se již neodevzdává (bude stažena
rovnou ze systému), alokace na tento dotační program je cca 79 mil. Kč dle schválení rozpočtu. Předpoklad
schválení v ZMB je leden 2019. Stejně jako v minulých letech bude v první fázi poskytnuto minimální
požadované kofinancování, v průběhu roku pak bude případné dofinancování dle aktuální situace (formou II.
kola nebo opět individuálními dotacemi).
Dofinancování služeb v roce 2018 – schváleno ZMB v září, nyní probíhá podpis smluv. Dofinancování probíhalo
v souladu s dofinancováním JMK a to tak, aby nedošlo k překročení maximálních povolených nákladů dle
pravidel – tzn., že některé požadavky byly akceptovány v plné výši, některé pouze v částečné a některé nebyly
akceptovány vůbec, jelikož chybějící finanční prostředky pokryl v rámci svého dofinancování JMK (§101a).
Právě většinu požadavků na dofinancování pokryl JMK, město Brno dofinancovalo v celkové výši cca 6 mil. Kč.
V příštím roce se bude připravovat 6. komunitní plán města Brna, předpoklad setkání pracovních skupin v 2.
polovině ledna, února a března, schválení plánu na podzim 2019 (předpokládána platnost 2020 – 2022).

Informace z JMK:
Kraj 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, jestli vůbec).
Od příštího týdne by měli být na JMK již k dispozici dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace (dofinancování)
k podpisu a vyzvednutí.
Nyní probíhá podávání žádostí o dotace z rozpočtu JMK (§105) – do 26. 10., v lednu by se měly připravovat
smlouvy tak, aby bylo možné dotace co nejdříve vyplácet, došlo k navýšení o 40 mil. Kč.
Žádosti o dotace ze státního rozpočtu (§101a) se budou podávat v termínu 12. - 26. 11, schválení v ZJMK se
předpokládá v únoru.
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 od 9. 11. do 15. 11. Nově pravidla předpokládají u těchto služeb 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. K tomu dojde na jaře 2019 – tzn., že služby
zařazené do IP JMK nyní v rámci dotačního řízení města Brna (program I) žádosti nepodávají. Jedná se o AD,
IC, STD, DPC, SAS pro rodiny s dětmi.
K IP JMK plánuje KrÚ seminář – 31. 10. v 9h (Cejl).
JMK předpokládá i další navazující IP na vybrané služby prevence na léta 2021 – 2023, přičemž zvažuje k pěti
stávajícím službám přidat ještě šestou.
Došlo k upgrade KISSOS – nové moduly (většina z nich jsou tedy určeny pro potřeby KrÚ JMK), co je podstatné
pro poskytovatele – modul „Krajská síť sociálních služeb“, přes něj se budou služby nově přihlašovat do krajské
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sítě (tedy již v únoru 2019 do sítě na rok 2020), do KISSOS jsou přidány některé nově požadované položky –
např. územní působnost u terénních a ambulantních služeb nebo příjmy od obcí II a I typu.
Nový elektronický katalog soc. služeb JMK – lze vyhledávat přes filtry, cílové skupiny, životní situace a klíčová
slova. Katalog obsahuje pouze nejzákladnější informace, další informace najdou uživatelé na stránkách
poskytovatelů služeb. Poskytovatel může v KISSOS přes „můj katalog“ aktualizovat text o službě, případně své
logo, další změny je možné činit přes administrátora (JMK). V případě, že služba změní v KISSOS jméno
statutárního zástupce a kontakty, měla by se změna automaticky projevit i v katalogu.
Analýza potřebnosti soc. služeb JMK – nyní se zpracovávají dotazníky od obcí, dále budou oslovováni
poskytovatelé a další, na které výzkum cílí (proběhnou fokusní skupiny atd.).
Setkání k Regionálním kartám soc. služeb – byla ukončena 3. etapa setkávání (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 pak přijdou na řadu služby prevence (počítá se s jedním setkáním
se statutárními zástupci a se dvěma setkáními se soc. pracovníky daných služeb, celkově zbývá 268 služeb,
120 poskytovatelů). U PS + OA pro síť 2020 je již nutné mít rozšíření na cílové skupiny S, OZP a DMR, bez
věkového omezení a také splňovat min. požadovanou časovou dostupnost služby.
V průběhu příštího týdne (poslední týden v říjnu) by již měly být k dispozici k vyzvednutí pověření JMK pro rok
2019.
V další části budou jednotlivé pracovní skupiny schvalovat finální podobu jednacího řádu.
Poté bude následovat diskuse jednotlivých pracovních skupin, kde se zúčastněné organizace představí, sdělí,
jaká je jejich aktuální situace, případně jakými problémy či otázkami se v organizaci zabývají.
Jednotliví vedoucí pracovních skupin dále uvedli, že by bylo vhodné uvést následující informace:
Osoby ohrožené sociálním vyloučením, Romové a cizinci a děti mládež, rodina
Na výše zmíněných pracovních skupinách budou podány aktuální informace o projektech, které se v současné
době realizují. Jedná se o projekty v rámci KPSLV (sociální začleňování, rodinní asistenti, projekty v oblasti
bydlení - Rapid Re-Housing a Housing First atd.). Dále bude možné diskutovat nad souvisejícími tématy (např.
jak jsou či nejsou děti připravené na začlenění do běžného života a společnosti, zejména pak děti z dětských
domovů či z vyloučených lokalit).
Osoby s duševním onemocněním
Na této pracovní skupině se bude hovořit především o transformaci psychiatrické péče v Brně. Dále také o
analýze psychiatrické péče v Brně zejména v tom smyslu, zda pacienti, kteří jsou hospitalizovaní více jak rok
bývají připravováni na začleňování do běžného života. V této oblasti je realizován taktéž projekt v rámci KPSLV
– zabydlování osob s duševním onemocněním a následné udržení si bydlení. B. Veškrnová dále bude informovat
o projektu Centrum duševního zdraví 2. Realizace naráží na problém s personálním obsazením, chybějí
především vyškolené psychiatrické zdravotní sestry a atestovaný psychiatr s atestovaným psychiatrickým
výcvikem. V prvním roce fungování může být psychiatr na 0,5 úvazku, ale po skončení této doby musí být
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navýšen na 1 úvazek. Kromě pracovníků je nedostatečné technické zázemí a chybí ambulance. Původně mělo
CDZ 2 začít fungovat od 1. 1. 2019, z výše zmíněných důvodů bylo zažádáno o odklad na 1. 9. 2019. Diecézní
charita CELSUZ se plánuje do projektu též zapojit, potýká se však s nedostatkem pracovníků. Jako
nejpravděpodobnější možnost se jeví, že se Práh jižní Morava, z. ú. a psychiatrická nemocnice Brno pro účely
projektu spojí. Dále budou účastníci PS informováni o kontrolách v psychiatrických nemocnicích a léčebnách.
Senioři
Na pracovní skupině budou přítomní informováni o Unii pečujících, kde se sdružují právě osoby, které o někoho
pečují. Senioři nemají potřebné a komplexní informace o sociálních službách. Zlepšení by mohla přinést
aktualizace webového portálu www.socialnipece.brno.cz , kde budou podány jasné informace včetně kontaktů,
kam se pro tyto informace mohou senioři obrátit. Také je v příštím roce v plánu kampaň, která by měla zvýšit
povědomí široké veřejnosti o sociálních službách, a měla by být zřízena „zelená linka“ (při SIP), kam se budou
moci občané obrátit v případě nejasností.
Osoby se zdravotním postižením a osoby s mentálním postižením a PAS
Obě cílové skupiny se dlouhodobě potýkají s tím, že organizace se snaží vést klienty v rámci svých služeb k
samostatnosti. Nicméně často sama rodina poté tyto schopnosti a dovednosti neumožňuje klientovi v
domácnosti využít. Zejména z důvodu, že mají strach, aby se osoba nezranila, v rámci urychlení času, větší
náročnosti apod. Proto by bylo dobré o této problematice na pracovních skupinách vést diskusi.
Dále Liga vozíčkářů, z. s. vydala aktuální brožurku Nápadník, kterou je možné si zakoupit a lze v ní najít
informace především v oblasti sociálních dávek, důchodů, kompenzačních pomůcek apod. Také organizaci
skončil projekt Umím a pečuji.
Často se naráží na problém, kdy zařízení nechtějí přijímat osoby s mentálním postižením, pokud trpí poruchami
chování (především pak v kombinaci s PAS). Proto samotní rodiče někdy nechtějí, aby bylo dítě
diagnostikováno, protože se bojí, že by poté nemohlo být umístěno do stacionáře nebo domova.
Osoby se smyslovým postižením
V rámci této pracovní skupiny by bylo vhodné se pobavit o stále větší komunikační bariéře u osob se sluchovým
postižením. Také by bylo potřeba jednat ohledně dostupnosti kompenzačních pomůcek, protože ty jsou stále
sofistikovanější a také finančně nákladnější. Klienti si je tudíž nemohou dovolit a hrazeny jsou pouze ty
nejzákladnější a nejlevnější. Ty ovšem již nesplňují to, co by klient očekával. Také lze diskutovat o oblasti
zaměstnávání neslyšících a nevidomých. Stále přetrvává fakt, že zaměstnavatelé tyto osoby nechtějí
zaměstnávat.
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4. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné body a dohodla se na dalším setkání, které se uskuteční

v pondělí 19. listopadu 2018 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: A. Gavendová, R. Janík
V Brně 6. listopadu 2018
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