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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

ze dne 19. 3. 2014 

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko 
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 

 

Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1, Centrum pro podporu komunitního plánování  

Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 

Zápis zpracovala: Ing. Eva Lysoňková 

 

1. Úvod 

V úvodu setkání informovala koordinátorka Mgr. Kouřilová o konci realizace grantového projektu 
Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko. Grantový projekt byl realizován od 1. 4. 2012 
a končí 31. 3. 2014. 
 
Personální změna – od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014 bude na pozici odborného asistenta KPSS Ing. Eva 
Lysoňková.  
 

2. Služby sociální prevence 
 
Koordinátorka představila rozmístění služeb sociální prevence na území celého Jihomoravského kraje. 
Některé služby jsou zastoupeny na území všech okresů. Některé specifické služby jsou zajišťovány jen 
v některých lokalitách. Pro efektivní poskytování je nutná spolupráce.  
 
V současné době byla zahájena práce multidisciplinárního týmu, v němž jsou zástupci Blanska i 
Boskovic. Proběhlo první společné jednání za přítomnosti starostů obou měst. V prvním kole jsou 
diskutovány služby sociální prevence.  
 
Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že je třeba, aby síť služeb reagovala na aktuální i 
dlouhodobé sociální patologie na území ORP Blansko, aby případným rušením služeb nedošlo k jejich 
nárůstu. Naopak je třeba minimalizovat rizika, která patologie přináší. 
 
 
Diskutované problémy: 

 diskuze o formách ubytování – individuální domy, společné byty, pronajímání domů a bytů v 

soukromém vlastnictví; ubytování na Dukle, Probe. 
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 Z kontaktů s klienty v terénu  

o lidé si často nejsou schopni vyřídit dávky na ÚP (malá informovanost, nerozumí tomu 

nebo nejsou schopni dojít), případně  

o odmítají jít na Úřad práce cokoliv vyřizovat – pokud dorazí, neochota spolupráce ze 

strany pracovníků, nevhodný (až arogantní) přístup – týká se především dávek 

hmotné nouze.  

o dávky na bydlení se dávají v minimální míře 

 Problematika závislých osob, především závislých matek – klienti se za využívání služby stydí, 

v přítomnosti pracovníka se cítí stigmatizování, obávají se restrikce (pokud by např. orgán 

SPOD zjistil jejich problém) → proto často nevyřídí dávku 

 klientky se závislostí jsou v současné době víceméně na ubytovnách (Dukla, Probe), mají 

příspěvky na bydlení. Hrozí riziko jejich srocování, kumulace rizik. Na těchto ubytovnách není 

dohled odborného pracovníka. Po ubytovnách chybí další fáze – integrované bydlení. V 

současné době je tendence kumulovat do jednoho objektu. 

 Rozšiřuje se problém domácího násilí na seniorech 

 

3. Zpracování návaznosti služeb 

Členové pracovní skupiny aktivně spolupracovali při definici návaznosti a propojenosti služeb. 

 

4. Nová druhologie sociálních služeb 

Členové pracovní skupiny měli za úkol přiřadit stávající služby sociální prevence, které jsou na území 

SO ORP Blansko, do členění dle materiálu MPSV. Souhrn/návrh za všechny služby má Bc. Čípková 

poslat do konce března 2014 na MPSV. 

 Noclehárny – krizová služba sociální prevence 

 azylové domy – kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

 krizová pomoc – krizová služba sociální prevence 

 NDC – kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

 sociální rehabilitace – kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

 telefonická krizová pomoc – krizová služba sociální prevence 

 terénní programy – kontaktní a aktivizační služba sociální prevence 

 

5. Různé 

 

Na webových stránkách procesu komunitního plánování byly zveřejněny prezentace z konference 

http://www.kpss-blansko.cz/?page_id=935 

 

Termín příštího setkání – středa 11. 6. 2014 ve 14hod 

http://www.kpss-blansko.cz/?page_id=935

