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Zápis ze setkání pracovních skupin KPSS Blansko 

ze dne 13. 6. 2012 

 

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

 

Místo konání: Blansko, Městský klub důchodců 
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a:  
 

1. Úvod 

V úvodu setkání byly sděleny informace o přínosu procesu KPSS a bližší informace o 
výzkumu v oblasti sociálních služeb na území ORP Blansko. Dále bylo upozorněno 
na zřízení sociálních lůžek v Nemocnici Blansko a domluva, že zřízení nové sociální 
služby by mělo být včas oznámeno na sociálním odboru – Centru pro podporu 
komunitního plánování (komunitniplanovani@blansko.cz, kourilova@blansko.cz) .  

 

2. Výzkumná šetření u poskytovatelů  

 Každý poskytovatel sociální služby v ORP Blansko bude kontaktován ze strany 
Jihomoravského kraje a společnosti AUGUR v rámci krajské analýzy poskytovatelů. 
Výzkum bude sloužit jako podklad pro síťování služeb na krajské úrovni. 

 
 Pro plánování služeb na území ORP Blansko bude proveden průzkum mezi uživateli 

sociálních služeb. Z každé cílové skupiny bude dotazováno cca 30 uživatelů – formou 
rozhovorů.  Spolupráce s poskytovateli. Sběr informací by měl probíhat do konce 
července 2012.  

 
 Analýza nových sociálních rizik – probíhá formou telefonického dotazování. Zatím 

informace od cca 200 respondentů, malý počet odmítnutí. Je možné a vítané, aby se 
zapojilo více mladších osob – možnost zapojit se do dotazování i elektronickou 
formou – na stránkách www.kpss-blansko.cz. Dále budou na veřejných místech i v 
tisku k dispozici letáčky, pomocí kterých mohou zájemci o zapojení do dotazování 
poskytnout své telefonní číslo – letáček s vyplněným telefonním číslem je možné 
odevzdat na MěÚ Blansko, odboru sociálních věcí či podatelně nebo napsat na email 
kourilova@blansko.cz. 
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3. Socio-demografická analýza za ORP Blansko 
 

Dr. Hruška představil výsledky sociodemografické analýzy v ORP Blansko (výsledky 
k datu 31. 12. 2011): dochází k nárůstu počtu obyvatel, a to především z důvodu 
migrace (přistěhovalectví) a vyšší porodnosti.  
Obyvatelstvo v kraji stárne – nejvíce v Brně, Tišnově a Blansku (v tomto pořadí) – 
zvyšuje se tak podíl seniorů v rámci kraje.  
Míra nezaměstnanosti je v rámci kraje podprůměrná, ale zvyšuje se podíl dlouhodobé 
nezaměstnanosti.  
Plánované zrušení doplatku na bydlení – negativní následky na příjemce.  
Pojem sociální bydlení se nahrazuje pojmem nízkonákladové bydlení pro seniory.  
Program Inkluze.  
 
Aktuální trendy v sociální oblasti: 

 spojování sociální a zdravotnické oblasti 

 spolupráce s bezpečnostními službami – policií (z důvodu nárůstu rizikovosti, 
např. extremismu) 

 komunitní plánování – snahou je tato rizika zmapovat a řešit 
 

  
4. Informace o sociálních rizicích 

Proběhla diskuze ohledně problematiky bezdomovců, krize rodiny, péče o seniory. 
V návaznosti na to se hovořilo o placené službě pro seniory v Doubravici n. Svit., kde 
proběhla 3 šetření ze strany živnostenského úřadu, stavebního úřadu a odboru 
sociálních věcí. ŽÚ nenašel žádné pochybení, odbor SOC upozornil na malou 
kapacitu pracovníků a negativní reference rodin zejména z důvodu vysoké ceny a 
prostředí pro uživatele služby.  
Je vnímán problém při řešení nepříznivé situace klientů bez příspěvku na péči, o 
které se již není možné postarat v domácím prostředí.  
 
Nově vznikla celkem 3 sociální lůžka v Nemocnici Blansko, registrovaná od března 
2012 bližší informace podá sociální pracovnice Nemocnice v září.. 
 
Nastavení sociální sítě – je potřeba vědět, co nastavit a podporovat, optimalizovat 
nabídku sociálních služeb. V rámci činnosti pracovních skupin bude nastavena 
minimální a optimální síť sociálních služeb – srpen 2012 
  
Rizikové skupiny obyvatel: senioři,  matky samoživitelky, rodiče pečující o zdravotně 
postižené děti.   
Dr. Hruška se zmínil o tématu sociálního podnikání. Jedná se o propojení 
podnikatelské aktivity pro soc. znevýhodněné. Základem je zaměstnat osoby 
znevýhodněné na trhu práce, např. matky s autistickými dětmi (př. Kavárna v Brně) 
apod. Tyto projekty se ale aktuálně v ČR nečerpají, protože se vylučují s pojetím 
sociálních služeb. Dr. Hruška dá k dispozici manuál k soc. podnikání + odkaz na web. 
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 Byly připomenuty pojmy vztahující se ke komunitnímu plánování (KP):  
triáda – zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé. KP je výsledkem konsensu těchto 
skupin. Pracovní skupiny jsou otevřené, lze přijmout další členy. Řídící skupina se 
skládá ze zástupců jednotlivých pracovních skupin.  

 
 

5. Jednací řád – připomínky, schválení 

Pro schválení Jednacího řádu pracovních skupin hlasovali všichni přítomní, viz 
Prezenční listina. Nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.   
 
 

6. Ostatní  

Mgr. Papiž poukázal na problematiku zadlužených osob, na problém toho, že klienti v 
budoucnu nedosáhnou na finanční prostředky při odchodu do důchodu. – chybí jim 
doba pojištění.  
 
Dále bylo upozorněno na podávání žádostí o dotace na poskytování sociálních 
služeb -  do 15. 7. 2012, a to buď písemně nebo osobně u Bc. Kouřilové.  

  
Bude probíhat aktualizace údajů od poskytovatelů na web KPSS a sběr již 
rozeslaných tabulek poskytovatelům, které budou sloužit jako podklad pro vyplnění 
kom. plánu.  
 

Termíny následujících setkání byly dohodnuty následovně (přesný čas a  pracovní skupina 
budou včas upřesněny): 
 

 7. 8. a 8. 8. 2012 – jednotlivé pracovní skupiny (v odpoledních hodinách) 

 21. 8. a 22. 8. 2012 – jednotlivé pracovní skupiny (v odpoledních hodinách) 

 v týdnu od 10. – 15. 9. (předběžně středa) - řídící skupina 

 19. 9. 2012 – setkání všech pracovních skupin (návrhy a opatření, návrh kom. 
Plánu) 

 v září 2012 – setkání se starosty ORP Blansko 

 31. 10. 2012 – setkání řídící skupiny 


