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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

 

ze dne 19. 9. 2012 

 

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, 1. patro, zasedací místnost  
 
Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 
 
Zápis zpracoval/a: Mgr. Nikola Franková 
 
 

1. Úvod 

V úvodu setkání představila Mgr. Kouřilová předběžné výsledky dotazníkového šetření 

v jednotlivých cílových skupinách. Dále informovala o tom, že priority a opatření byly předány 

k připomínkování komisi sociální.  

Ing. Foldynová (Accendo) informovala o potřebnosti odlehčovací služby a jak funguje v jiných 

krajích ČR a její ekonomické náklady a nejoptimálnější řešení jejího provozování, tak aby 

byla služba efektivní po všech stránkách. Na základě provedených výzkumů se ukázalo, že 

lze nejoptimálněji a nejefektivněji tuto službu poskytovat v domovech pro seniory (ne 

samostatně). Upozornila, že je třeba se stále zamýšlet nad podporou rodin, které zajišťují 

péči v průběhu roku a potřebují odpočinek. 

Přednesla informace o koncepci bydlení, kterou v současné době zásadně legislativa neřeší 

a mladí lidé jsou ohroženi, mají potíže s úhradami za bydlení, pokud nemají finanční podporu 

ze strany rodiny. Senioři řeší obdobné problémy, je u nich zaznamenán zájem o 

malometrážní byty. 

 

2. Průřezové priority 

Bc. Čípková prošla s přítomnými jednotlivé průřezové priority týkající se všech cílových 

skupin (viz příloha zápisu Průřezové priority).  
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Doplnění: Mgr. Sedláková (vedoucí odboru SOC) navrhla doplnit průřezové priority č. 3  o 

opatření č.3: „Zapojení obcí v ORP Blansko do financování v oblasti sociálních 

služeb“. 

 Návrh byl přijat všemi přítomnými členy. 

Názor všech přítomných členů byl takový, že by měla být navázána aktivní spolupráce a 

vyjednávání o spolupodílení se obcí na financování sociálních služeb. Vzniká potřeba 

pravidelného setkávání se starosty v rámci ORP Blansko a jejich „osvěta“ v problematice 

sociálních služeb a jejich financování.  

Koordinátorka informovala o připravovaných dokumentech. Komunitní plán sociálních služeb 

bude zpracován na plánovací období 2013 – 2016, aktivity a jejich naplňování budou 

zahrnovat dílčí akční plány pro rok 2013, 2014, 2015, 2016.  

Byla diskutována otázka právních služeb – vzhledem k narůstajícím problémům obyvatel 

jejich potřeba vzrůstá – doporučeno všemi přítomnými zařadit opatření „Podpora sociálně – 

právního poradenství“ do Průřezových priorit. 

 Návrh byl přijat všemi přítomnými členy. 

 

3. Cílová skupina SENIOŘI 

Proběhla diskuze nad předloženými prioritami a opatřeními. V rámci aktivit je třeba uvést, 

kdo a jakým způsobem bude daná opatření naplňovat. 

- terénní služby pro seniory – byla odhlasována potřebnost a podpora fungování stávající 

sítě terénních služeb na území města i v rámci ORP. Bude kladen důraz na větší spolupráci 

s obcemi. 

- Senior point: v Blansku fungují 2 skupiny KLASu (klub aktivních seniorů). Od října by měla 

začít fungovat právní poradna, ideálně 1x týdně v pravidelnou dobu v MKD Blansko. Dále 

služby pro seniory v oblasti práva poskytuje JUDr. Šosová (Charita) a e-mailová poradna 

v Brně. Z důvodu dlouhých objednacích lhůt a problematickému financování (kraj nemůže 

financovat v rámci odborného sociálního poradenství) vzniká potřeba dalšího právníka u nás.  

- pobytové služby pro seniory: poskytovatelé jednotlivých pobytových služeb pro seniory 

informovali o kapacitě a naplněnosti jejich zařízení, Senior centrum v Blansku navyšuje 

kapacitu o lůžka v přístavbě Domova se zvláštním režimem. Slavnostní předání přístavby 
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proběhne 5.10.2012. Co se týká krátkodobých pobytů pro seniory, je možnost odkázat na 

zařízení Lumina v Brně ředitelka Mgr. Německá. 

 

4. Cílová skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Proběhla diskuze nad předloženými prioritami a opatřeními. V rámci aktivit je třeba uvést, 

kdo a jakým způsobem bude daná opatření naplňovat. 

- Služby sociální prevence  - jejich podpora a udržitelnost bude i nadále zajišťována 

- důležitá je prevence sociálního vyloučení 

- bude podpořena aktivnější spolupráce mezi poskytovateli a sociálními pracovníky na 

obcích a mezi poskytovateli navzájem. 

- Mgr. Bendová (Charita) informovala o problematice cizinců v našem městě. Služby zajišťuje 

Centrum cizincům, zájem toto centrum udržet – bude jednou z aktivit – priorita „Zmírňování 

dopadů sociálního vyloučení“, opatření „Udržení komplexu terénních a ambulantních služeb“, 

aktivita „Podpora souvisejících aktivit“ a zároveň související aktivity cílové skupiny Mládež, 

rodina v krizi 

- Bc. Zatloukalová (Podané ruce) informovala o poradenském centru pro klienty v Brně, kde 

funguje internetové poradenství – odpověď na konzultovaný problém klienta přichází cca do 

3 dnů (nepružný systém), z finančních důvodů chybí pro klienty přímá pomoc právníka, do 

budoucna pro tyto účely by bylo možné získat finanční prostředky ze zahraničních fondů 

(Norské fondy apod.). 

- Krizové bydlení pro ženy: Mgr. Papiž sdělil, že stále monitorují situaci v Blansku a okolí. 

V současné době dochází k nárůstu počtu žen bez přístřeší v blanenském regionu, problém 

narůstá v souvislosti s dalšími negativními faktory dnešní doby – především nezaměstnanost 

a dluhová problematika. V současné době evidují 15 žen bez přístřeší, několik žen bez 

vlastnického a nájemního bydlení a dále cca 5 žen, kterým reálně hrozí, že skončí „na ulici“ 

bez vlastního bydlení. 

Chybí krizové lůžko a bydlení pro ženy bez přístřeší. Nelze řešit prostřednictvím krizového 

lůžka v Azylovém domě Centra PRO – to zajišťuje pomoc jiné cílové skupině a zároveň by to 

narušovalo řádný chod zařízení.  
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Bc. Kratochvíl (Charita) informoval o kapacitě noclehárny 15 lůžek, nelze ji ale naplnit 

pravidelně. Funguje spolupráce s denním centrem. Vždy záleží na uživateli, zda nabídku 

služeb využije.  

- Nemocnice Blansko: co se týká propouštění pacientů z nemocnice, je potřeba provést 

určitou osvětu lékařů, převážně se to týká osob bez přístřeší a dohodnout se na postupu se 

sociálními pracovníky MěÚ i ostatních služeb, kam tyto klienty umístit a předem zvolit 

vhodnou formu sociální služby.  

Návrh řešení – sjednat ze strany odboru SOC pracovní schůzku s prim. Interního oddělení 

nemocnice Blansko MUDr. Formánkovou, projednat fungování sociálních lůžek v nemocnici 

Blansko.  

- Mgr. Sedláková: problém celkově v síti JMK – některé služby jsou přeplněné, jiné ne, 

protože jsou územně nedostupné.  

 

5. Cílová skupina MLÁDEŽ A RODINA V KRIZI 

Proběhla diskuze nad předloženými prioritami a opatřeními. V rámci aktivit je třeba uvést, 

kdo a jakým způsobem bude daná opatření naplňovat 

- důležitá bude podpora spolupráce s Úřadem práce a zaměstnavateli, dále spolupráce 

s mateřskými centry v regionu, oddělením sociálně právní ochrany, poskytovateli rané péče 

a péče pro postižené děti.  

- důležitá bude i nadále udržitelnost podpory dětí cizinců, tak aby nedocházelo k jejich 

diskriminaci z důvodu jazykové bariéry, potřeba udržitelnosti přípravné třídy pro tyto děti. 

- pro formulaci aktivit bude svoláno samostatné setkání pracovní skupiny. Vhodné by bylo 

zapojení zástupců SPOD a odboru školství. 

 

 6.  Cílová skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Proběhla diskuze nad předloženými prioritami a opatřeními. V rámci aktivit je třeba uvést, 

kdo a jakým způsobem bude daná opatření naplňovat 
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- není dobrá dostupnost pobytových služeb pro tyto osoby se ZP, vzniká potřeba rozšířit 

služby chráněné bydlení v rámci JMK 

- Zkušenost ukazuje, že uživatelé z důvodu vysoké ceny a poskytnutí nízké částky PnP, 

nejsou schopni služby hradit, z čehož plyne nenaplněná kapacita některých služeb, např. 

sociální rehabilitace zař. Emanuel Doubravice 

- v současné době je v této oblasti dobrá spolupráce mezi ORP Blansko a ORP Boskovice, 

kterou bude potřeba podporovat. 

- je třeba podpořit fungování půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro 

veřejnost  

 
7. Ostatní  

Dne 30. 9. 2012 je svátek seniorů. Dále proběhnou v rámci Týdne sociálních služeb Dny 
otevřených dveří. Více informací na stránkách www.blansko.cz a www.kpss-blansko.cz.  
 
Termíny – týká se všech pracovních skupin: 
 

 poskytovatelé do konce září zašlou informaci o tom, se kterými obcemi 

spolupracují, kde zajišťují služby 

 poskytovatelé do konce září zašlou návrh reálných aktivit pro rok 2013 v rámci 

jednotlivých opatření (nemusí být naplněno každé opatření).  

 Poskytovatelé se přihlásí k prioritám a opatřením, které budou svojí činností 

naplňovat a realizovat – do konce září. 

 Do 29. 10. 2012 bude všem členům rozeslán návrh III. Komunitního plánu sociálních 

služeb města Blansko, nad kterým bude vedena e-mail diskuze prostřednictvím zpráv 

adresovaných na Centrum pro podporu komunitního plánování. 

 31.10.2012 – setkání členů řídící skupiny diskuse nad předloženým návrhem KP 

 

 

http://www.blansko.cz/
http://www.kpss-blansko.cz/

