
Koordinační skupina KPSS   
 

Zápis ze setkání  
Termín konání:    pondělí 14. 9. 2020  

Časové rozvržení: 14:00 – 16:00  

Místo konání: Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře 
  

PROGRAM:    

 

1. Úvod 

2. Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu města a další podpora službám 

3. Vyhlášení dotačních programů, schválení brněnské sítě služeb pro rok 2021 

4. Setkání pracovních skupin na podzim 2020 v souvislosti s epidemiologickou situací 

5. Další termíny setkání KS 

6. Ostatní (setkání expertní skupiny pro koncepci soc. politiky města 2030, konference projektu 
Podpora rozvoje soc. služeb v JMK aj.) 

7. Závěr 

 

 

 

1. Úvod  

Členové koordinační skupiny (dále jen KS) byli přivítáni a seznámeni s programem. Ze setkání byly 

omluveny B. Veškrnová, J. Navrátilová, M. Němcová a M. Škorpíková. 

Na úvod R. Janík představil přítomným členům KS novou pracovnici Oddělení koncepce a spolupráce 

Ing. Terezu Vlasovou. 

2. Dofinancování sociálních služeb z rozpočtu města a další podpora služeb 

 

- ZMB schválilo návrh na dofinancování sociálních služeb v rámci programu I – bylo 

zaevidováno 60 žádostí od 28 organizací s celkovým požadavkem přesahujícím 22 mil. Kč, 

přičemž k rozdělení byla k dispozici zhruba poloviční částka. Nebylo tedy možné 

dofinancovat veškeré požadavky. Kromě dofinancování v rámci programu I byly také 

podpořeny služby sociální prevence zařazené do IP JMK – bylo přijato 15 žádostí od 12 

organizací s celkovým požadavkem přes 8 mil. Kč. Podpořeno bylo všech 15 projektů 

v celkové výši necelých 7 mil. Kč. 

- Co se týče služeb zařazených do sítě s nadregionální a celostátní působností (MPSV) – 

bylo předloženo celkem 9 žádostí s celkovým požadavkem více než 1 mil. Kč, podpořena 

však nebyla podpořena žádná z nich. Hlavním důvodem je výrazné navýšení finančních 

prostředků do nadregionální sítě služeb z rozpočtu MPSV, čímž se příjmy těchto služeb 

navýšily minimálně na stejnou či vyšší úroveň oproti Základní síti JMK. Kofinancováním 

z rozpočtu města by tak došlo ke zvýhodnění nadregionální sítě oproti Základní síti. 

Ušetřené finanční prostředky byly využity na dofinancování vybraných služeb v Základní 

síti.  



- Celkově k financování služeb v roce 2020 - kromě dofinancování z rozpočtu města, 

vyhlásilo v souvislosti s epidemickou situací také MPSV několik mimořádných dotačních 

řízení, dofinancování připravuje i JMK, poskytovatelé z těchto programů o finance žádají, 

otázkou však je, zda jsou všichni žadatelé situací opravdu natolik zasaženi, že potřebují 

mimořádnou finanční pomoc. Každopádně co se týče finančního zabezpečení služeb, 

nemělo by dojít k zásadní kritické situaci, horší je však situace s personálním 

zabezpečením u některých (především pobytových) služeb.  

 

3. Vyhlášení dotačních programů, schválení brněnské sítě služeb pro rok 2021                                                                           

 

Byly vyhlášeny dotační programy I a II. U dotační programu I bude probíhat sběr žádostí od 16. 10. 

2020 do 31. 10. 2020 (alokace 79 mil. + případné navýšení, pokud se podaří v rámci chystaného 

rozpočtu vyjednat). 

Dotační program II – sběr žádostí od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020 (alokace 4 mil.), možnost žádat o 10 

tis. až 200 tis. na jednu žádost. 

 

Schválení sítě soc. služeb města Brna: proběhlo velké množství aktualizací, celkem 18 požadavků na 

vstup do sítě a 40 požadavků na rozšíření služeb, tedy 58 žádostí na rozvoj sítě, z toho velká většina 

žádostí nebyla JMK akceptována, jelikož nebyla v souladu s krajskou strategií. Každopádně došlo 

k rozšíření pečovatelských služeb, k přesunům kapacit mezi jednotlivými službami tak, aby byly využity 

tam, kde jsou potřeba více. aj. Síť služeb bude projednávat RMB dne 16. 9. 2020. 

 

4. Setkání pracovních skupin na podzim 2020 v souvislosti s epidemiologickou 

situací  

 

Z důvodu epidemiologické situace se členové KS shodli na tom, že v nejbližších týdnech se pracovní 

skupiny scházet nebudou. 

R. Janík směrem k vedoucím pracovních skupin dodal možnost případně poslat svým pracovním 

skupinám důležité informace elektronicky.  

 

5. Další termíny setkání KS 

 

Členové KS se domluvili na termínech dalších setkání KS (vždy ve 14 h, OSP MMB, Koliště 19): 

 

• 11. 11. 2020 

• 16. 12. 2020 

• 20. 1. 2021 

 

R. Janík dodal, že samozřejmě nelze předvídat, jak se bude situace vyvíjet a je tedy možné, že může 

dojít ke změnám termínů setkání. 

 

6. Ostatní (setkání expertní skupiny pro koncepci soc. politiky města 2030, 

konference projektu Podpora rozvoje soc. služeb v JMK aj.) 

 

R. Janík sdělil, že konference projektu Podpora rozvoje sociálních služeb v JMK byla z důvodu 

epidemiologické situace v ČR zrušena, respektive odložena.  

 

Z. Hašová přítomné informovala o přípravě Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030, v rámci 

projektu Systematizace a zkvalitňování systému řízení města Brna. Do projektu je zapojeno více odborů 

MMB, včetně OSP, přičemž Oddělení koncepce a plánování služeb zodpovídá v tomto projektu za dvě 



klíčové aktivity – jednou z nich je Koncepce sociální politiky města Brna do roku 2030 a druhou je návrh 

kreativní komunikační strategie na zvýšení povědomí obyvatel města Brna o poradně Socio Info Point. 

Pro tvorbu zmíněné koncepce byla vytvořena expertní skupina jejímiž členy jsou vedoucí oddělení 

z různých vybraných odborů MMB, zástupci ÚP, JMK, koordinátor KPSS a další. Druhé setkání se 

uskuteční v říjnu 2020. 

Návrh koncepce by měl být představen v lednu 2021 (včetně připomínkového řízení), v březnu by měl 

být schválen ZMB.  

 

Z. Michálková informovala o rozšíření činnosti Unie pečujících z. s., zejména rozšíření poradenství a 

podpory pro pečující (částečné rozšíření probíhá již nyní, naplno od 1. 1. 2021): 

• odborné poradenství v oblastech, které ovlivňuje péče o blízkého, např. finanční, sociální, 

sociálně-právní, školské (zdravotní postižení a vzdělávání), skloubení péče a práce, 

zdravotnictví (práva pacienta a pečujícího, pomůcky aj.), psychosociální podpora a provázání 

péčí během celé doby péče, včetně péče v terminální fázi, poradenství pro bývalé pečující, 

• peer poradenství „pečující pečujícím“ (poskytované pečujícími s víceletou zkušeností s péčí), 

• dosavadní činnost zůstává, tedy obhajoba práv pečujících, vzdělávání, oblastní konference, 

pořádání setkání pečujících a tematických setkání pečujících.  

 

Z. Dlouhá se dotázala, jaké cílové skupině budou určeny nově vybudované DOZP na Nováčkově a 

Mostecké.  

R. Janík odpověděl, že DOZP na Nováčkově bude určen lidem s duševním onemocněním a případnými 

duálními diagnózami a DOZP na Mostecké bude určen pro lidi bez přístřeší potýkající se s vícečetnými 

(sociálně-zdravotními) diagnózami.  

Z. Dlouhá zareagovala, že se domnívala, že má jít o zařízení pro lidi s těžkými poruchami PAS, 

případně s kombinovaným postižením (obecně s potřebou vysoké míry podpory). Dodala, že dochází 

ke vzniku a rozvoji služeb pro lidi bez domova, ale pro lidi s vysokou mírou potřeby dlouhodobě žádné 

potřebné zařízení nevzniká. 

R. Janík odpověděl, že oba DOZP byly od samého počátku koncipovány pro uvedené cílové skupiny a 

nikdy ke změně tohoto záměru nedošlo. Je to tak zapracováno a schváleno ve všech komunitních 

plánech města Brna a vždy to tak bylo také prezentováno na pracovních skupinách i na KS. Samozřejmě 

to nic nemění na tom, že mezi priority rozvoje služeb určitě patří zařízení určená pro klienty s těžkými 

formami PAS, případně s dalšími kombinacemi – obecně s potřebou vysoké míry podpory. 

Dlouhodobým problémem však je chybějící vhodná lokalita či objekt, kde by město mohlo takové 

zařízení vybudovat. V současnosti jsou schváleny záměry na vybudování dvou malokapacitních 

zařízení pro zmíněnou cílovou skupinu v lokalitě Kociánka. Samozřejmě je ale nutné počítat s tím, že 

jejich vybodování potrvá ještě dlouho (stejně tak, jako tomu bylo i v případě DOZP Mostecká a 

Nováčkova).  

Z. Hašová dodala, že v minulosti OSP jednal s organizací Ruka pro život, která měla za pomocí fondů 

EU a podpory města takové zařízení vybudovat v rámci pozemku na Božetěchově. Organizace již měla 

zpracovaný projektový záměr, který měl podporu města, ale projekt se bohužel nakonec realizovat 

nepodařilo. Překážkou pro jeho realizaci se bohužel ukázaly složité majetkové poměry ve zmíněné 

lokalitě.  

 

7. Závěr 

 

Koordinační skupina projednala všechny potřebné a připravené body. Další termín setkání se uskuteční 

ve středu 11. 11. 2020 od 14 h, Magistrát města Brna, Koliště 19, zasedací místnost ve 4. patře.  

 

Zapsali: R. Janík, E. Kubíčková 

V Brně 12. října 2020 


