Koordinační skupina KPSS

Zápis ze setkání
Termín konání: středa 19. 9. 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. Dofinancování sociálních služeb a dotační programy pro rok 2019, plánovaný výzkum aj.
3. Setkání u náměstka Hladíka k problematice bydlení klientů soc. služeb
4. Program pracovních skupin v říjnu (včetně specifických témat jednotlivých PS)
5. Ostatní
6. Závěr

1. Úvod

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Mgr. Janík dále představil
hosta, PhDr. Kateřinu Kubalčíkovou, Ph.D.
Ze setkání byla omluvena B. Veškrnová (ODO).

2. Dofinancování soc. služeb a dotační programy pro rok 2019, plánovaný výzkum aj.

-

návrh dofinancování byl minulý týden schválen ZMB, JMK bude své dofinancování schvalovat zítra
dofinancování z rozpočtu města: 61 žádostí, 31 organizací, rozděleno 6,25 mil.
během října bude vyhlášen dotační program II (celková částka 2 mil Kč), zpravidla bývá vyhověno
40 % žádostí, návrh na zvýšení (na 2,5 mil Kč)
dotační program I na sociální služby bude vyhlášen v polovině října, příjem žádostí od poloviny
listopadu
síť pro rok 2019 byla řešena na minulé KS, některé služby ze sítě vypadly
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-

-

výzkum – řešeno na poslední KS, především zjišťování reálných důvodů odmítání klientů soc. služeb
a další témata
pečovatelská služba (potřeba zmapovat lokální působnost - platí pro všechny terénní služby)
update KISSOS (mimo jiné potřeba průběžně mapovat kde a jaká je dostupnost služeb)
H. Krištofová – výzkumy: ukončování bezdomovectví (bude řešeno na prac. sk.), analýza vhodnosti

soc. bydlení, analýza potřebnosti soc. bydlení (jsou tam zahrnuty i jiné CS), analýza bytového fondu,
analýza koncentrace sociální vyloučení
3. Setkání u náměstka Hladíka k problematice bydlení klientů soc. služeb
-

již nyní město poskytlo byty pro zdrav. sestry a nově schválilo systém družstevních bytů pro mladé
rodiny
zúčastnilo se 12 zástupců poskytovatelů služeb i zástupci pečujících (stárnou, mají obavy, co bude
s dětmi)
zazněl průřez potřeb i rizik, je potřeba na takovou změnu připravit klienty služeb i rodiny, má to svá
úskalí
pan náměstek byl tedy s problematikou srozuměn, je věci nakloněn, uvidí se, jaká bude situace po
volbách, OSP je samozřejmě připraven (spolu s BO) v dané záležitosti spolupracovat
obecně je potřeba chráněného bydlení, sdíleného bydlení, jednotlivých bytů s doprovodnou sociální
službou
problémem je, že v případě, kdy město pronajme NNO nějaký byt (a ta vezme do podnájmu klienta),
znamená to pro organizaci nemalý nárůst především administrativní práce, což je problém nejen
z kapacitních důvodů, ale také z hlediska pravidel financování JMK (poměr mezi přímou a nepřímou
péčí, kdy může být povolený poměr překročen). Toto by teoreticky bylo možné řešit vytvořením
nového dotačního titulu, který by sloužil pouze k těmto účelům a finance z něj by nevstupovaly do
vyrovnávací platby v rámci poskytování sociální služby.

4. Program pracovních skupin v říjnu (včetně specifikace témat jednotlivých PS)

1) Úvod
2) Aktuální informace ohledně plánování a financování služeb
3) Projednání připomínek k jednacímu řádu pracovní skupiny a jeho následné schválení
4) Diskuze nad aktuálními tématy týkajícími se cílové skupiny…
5) Závěr
Návrhy témat za konkrétní CS:
OMP Němcová, Dlouhá:
-

-

informace pro všechny pečující (Zlín - konference „Běh na dlouhou trať“, kde zazněly informace o
ukotvení neformální péče v zákoně - r. 2019 legitimizovat pečující, kteří by byli by jako CS, tedy
regulérní příjemci služby)
Unie pečujících byla vyzvána ke spolupráci na přípravě dokumentů
konference MPSV - změny nastavení služeb pro autisty (náročnost poskyt. služeb pro tuto CS)
karty soc. služeb se u této cílové skupiny údajně neosvědčily (nebudou tedy vyžadovány jako
podmínka)
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-

vládní výbor – průkaz osoby s autismem – předcházení krizových situací (zaplatí pojišťovna a
v průběhu podzimu budou vydávat praktičtí lékaři)
Děti úplňku – model v Dánsku – zapojení dobrovolníků, kteří si berou klienty domů
kulatý stůl pro zástupce poslanecké sněmovny
velká analýza – stav u nás a v zahraničí
přijímání klienta, který nesplňuje cílovou skupinu (těchto lidí přibývá)

RC Krištofová:
-

koncepce sociálního bydlení (co bude obsahem, kdo to zpracovává, kdy to bude)
výzva OPZ
analýza zaměstnanosti
rekapitulace projektů města (včetně harmonogramu – kdy končí) a partnerské organizace města
(ideálně aby to stejné zaznělo na skupině OOSV i na skupinách DMR - zajistí paní Krištofová)
cizinci – projekty, témata (L. Šafránková)

OZP Janáčková:
-

v Lize vozíčkářů skončil projekt „Umím a pečuji“ (brožurka je k dispozici zdarma v Lize)
vyšel Nápadník 2018 (důležité informace pro život s postižením – ID, příspěvky pro zdr. postižené,
průkazy OZP, kompenz. pomůcky, bydlení aj.) – možnost zakoupení za 99 Kč
zaměstnávání osob se zdrav. postižením – snadné oběti tzv. „letadel“ (potřebná osvěta)
pečovatelská služba – rozvoz obědů na úkor jiných, potřebnějších aktivit
problém pomůcek (příspěvek z ÚP) pro zdravotně postižené, kteří se přestěhují
příprava rodiny a klienta k samostatnému bydlení (často pečující rodina komplikuje celou situaci)
nedostatek odlehčovacích služeb

OSP Hašová:
-

komunikační a prostorová bariérovost
pomůcky pro sluchově post. jsou čím dál více komplikovanější a dražší, a starší lidé je neumí
používat
další téma pro osoby se zrak. post. – bydlení (není kdo by řešil administrativu kolem bydlení)
zaměstnávání pro zrakově a sluchově postižené (např. Klára pomáhá – projekt na zaměstnávání
zdravotně postižených)

Senioři Tesařová:
-

informovat o brožurce Umím a pečuji (možná i Nápadník 2018)
stále nefunguje Zelená linka
portál města uživatelsky příznivější pro postižené
socio - info point (nejsou na webu všechny informace)
pečovatelská služba
odlehčovací služba

Poznámka Dr. Kubalčíkové: „V Rakousku směřují pečovatelské služby k tzv. péčovým úkonům na úkor např.
nákupů (u nás se tak děje např. v Pardub. kraji) – je potřeba částečně nahradit pečovatelskou službu osobní
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asistencí, pečovatelská služba je na péči a asistence na asistenci, navíc neexistuje registr asistenta péče – to
co rodiny potřebují se odehrává mimo sociální službu“.
DMR Navrátilová:
-

nepřipravenost dětí na odchod z pobytových zařízení
zplnomocňování
terénní služby
ústavní zařízení (děti ztrácejí kontakt s komunitou – žádané komunitní charaktery projektů)
svépomocné skupiny

Poznámka Dr. Kubalčíkové: „Co je sociální služba a co nízkoprahová aktivita? Je třeba obhájit co je co, např.
v komunitních centrech“.

OOSV Ptáček:
-

sociální bydlení
projekty KPSVL (přehled – někdo z Oddělení soc. začleňování)
přijímání klienta, který nesplňuje cílovou skupinu (těchto lidí přibývá)

5. Ostatní
Mgr. Janík požádal přítomné o zaslání dalších možných témat za všechny PS v co nejbližším termínu.

6. Závěr
Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body a dohodla se na dalším setkání, které se
uskuteční

v pondělí 15. října 2018 ve 14:00 hod
Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, Mečová 5 (2. patro)

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková
V Brně 1. října 2018
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