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MAS Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2 

691 23 Pohořelice 

info@podbrnensko.cz 

Setkání pracovní skupiny MAS Podbrněnsko – sociální oblast 

Dne 22. 9. 2015 

V Židlochovicích 

Od 16.00 

Zapisovatelka: Lucie Kubalíková 

 

Přítomno: 9 osob 

Kateřina Veselá (vesela_katerina@centrum.cz) – sociální pedagožka, vedoucí kroužků – Komunitní 

centrum Oáza 

Jiřina Večeřová (jirina.vecerova@rajhrad.charita.cz) – ředitelka Oblastní charity Rajhrad 

Lenka Svobodová (ekonom.brno@diakonie.cz ) - Diakonie Nosislav – chráněné bydlení, 

Lenka Brázdová (brazdova@zidlochovice.cz) – vedoucí pečovatelské služby v Židlochovicích, radní 

města 

Silvie Maturová (silvie.maturova@pohorelice.cz) – odbor sociální a zdravotní v Pohořelicích – vedoucí 

Lucie Kubalíková (Lucie.Kubalikova@zidlochovice.cz) – koordinátorka projektu SMO – specialistka na 

téma rodinná politika 

Jana Richterová (richterova@zidlochovice.cz) – projektová manažerka MěÚ Židlochovice – členka 

pracovní skupiny při komunitním plánování sociálních služeb SO ORP Židlochovice 

+ 

Za MAS Podbrněnsko: Petra Lavická, Martin Braun 

 

 

Na začátku setkání se představili pracovníci MAS. Dále pak M. Braun stručně představil tvorbu 

strategie CLLD. P. Lavická představila témata projektů, které lze financovat přes MAS a výši alokace 

v OP Z a v IROP. 

Poté následovalo představení dalších účastníků jednání, kteří stručně uvedli, co očekávají od setkání.  

Následovala diskuze strukturovaná podle investičních témat. 

 

Téma KOMUNITNÍ CENTRA: 

Komunitní centra: problematická definice, doplnění sítě sociálních služeb (nemusí být sociální 

službou), má to být pod zákonem o sociálních službách? To zatím nikdo neví. 
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Investice: vysoká míra podpory, ale projekt je maximálně za 5 mil. 

K. Veselá představila projekt výstavba Komunitního centra Oáza. V současnosti jsou pouze plány 

(stavba, resp. přestavba doposud nezačala). 

- v současnosti probíhá dotazníkové šetření, které zjišťuje názory mezi místními na daný projekt, je 

zkoumána využitelnost daného centra, potřeby obyvatel a další.  Zatím to vypadá, že takový typ 

stavby by místní uvítali. 

- po rekonstrukci bývalého koupaliště (pozemky mezi Vojkovicemi a Židlochovicemi) by nejprve byly 

zaměřeny na děti – kroužky, hlídání, postupně by se mohly nabalovat další činnosti, až by vzniklo 

komplexní komunitní centrum 

- vedle v areálu navíc sídlí nízkoprahové zařízení VATA, které by poté mohlo být s komunitním 

centrem propojeno nebo minimálně by mohlo spolupracovat. 

- předpokládá se, že by součástí této služby bylo i dobrovolnické centrum, které by sdružovalo 

dobrovolníky a zároveň je i vzdělávalo. 

J. Večeřové se představený nápad na výstavbu komunitního centra velmi zalíbil a sdělila všem, že by 

byla ochotna spolupracovat či pomáhat s jeho postupným vybudováním. 

S. Maturová – na Pohořelicku částečně supluje tyto aktivity klub Oáza pod SVČ Pohořelice. Je otázka, 

zda by paní ředitelka SVČ Janičatová o nějakou podobnou formu institucionalizace stála. Navrhuje se 

s ní zkontaktovat. 

 

Téma TERÉNNÍ SLUŽBY a DENNÍ STACIONÁŘ: 

L. Brázdová se zajímala o finanční podporu přes MAS pro služby – denní centrum a pečovatelská 

služba.  

Otázky L. Brázdové: 

- Denní centrum – lze financovat zázemí pro pečovatelky denního centra (zdravotně postižení, 

senioři)? 

- Pečovatelská služba – lze získat finance i na zvýšení počtu zaměstnanců?  

 Ano, lze použít na platy pečovatelek.  

- Lze kombinovat – více dotací na jednu stavbu?  

 Lze, ale každý projekt zvlášť, aby se nekryly. 

- Denní stacionář – je možné, že by se rozdělil na zdravotně postižené a zvlášť na seniory  
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 přes MAS lze podporovat pouze služby, které nejsou primárně určeny seniorům, potřeba 

projekt dobře napsat, oddělit funkce denního stacionáře (pracovníci MAS ověří) 

P. Lavická a M. Braun přítomným oznámili, že je problém s pokrytím soc. služeb na Pohořelicku. 

Položili otázku – Proč Pohořelicko neobsluhuje charita Rajhrad, ale dojíždí Břeclav? 

Dle S. Maturové je problém, že mnoho poskytovatelů na Pohořelicko nechce zajíždět a v současnosti 

řeší problém se udržet a ne rozšiřovat. Vyjádřila i obavu, zda jsou nabízené prostředky skrze MAS pro 

poskytovatele zajímavé natolik, aby do projektů šli. Jedinou možnou okamžitou podporu na 

Pohořelicku je v současnosti raná péče, která je ale v čase proměnlivá v závislosti na počtu klientů 

(nyní 2 děti v ORP) 

J. Večeřová: pokrytí Charitou – Rajhrad/Břeclav – podle farností, ale ne všechny obce z Pohořelicka 

jsou pod Charitou Rajhrad, spíš pod Charitou Břeclav – je nutné hranice v rámci Charity dodržovat 

nějaké rozdělení, lépe vyjednat s p. Gajdošem (Charita Břeclav). 

 Potřeba zjistit a dohodnout se, zdali nebude možné v rámci projektů z MAS zřídit speciálního 

sociálního pracovníka pro Pohořelicko. 

Dle J. Večeřové je třeba než zřizovat nové služby, spíše podpořit stávající – zaměřit se na kvalitní 

terénní služby, případně podporu domácí péče. 

 VATA – podpora terénních služeb (rozvoj stávajících služeb lze – VATA je už registrovaná, 

nemuselo by se to řešit nově, jen změny kapacity) 

 

Téma CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ: 

L. Svobodová představila přítomným nové chráněné bydlení v Nosislavi (Diakonie ČCE), které slouží 

lidem ve věku na 40 let – rozlišení podle klientů (sice jsou uvedení nad 40 let, ale zahrnuje to i 

seniory). 

 není si tedy jistá, zdali vůbec bude možné přes MAS žádat dotace, protože se může stát, že v jednu 

chvíli bude chráněné bydlení obývat 10 lidí v důchodovém věku – nelze to dopředu ovlivnit. 

Diakonie – posílali záměry přes formulář MAS 

 

Téma SOCIÁLNÍ BYDLENÍ: 

L. Brázdová oznámila, že mají zpracovaný projekt k sociálnímu bydlení – přestavba starých bytů na 

garsonky. Nápad na pořízení buněk, které by se rozmístily po městě a nevznikala by tak „ghetta“ – 

zamezení sociálně vyloučeným lokalitám. 

- Pro lidi, co se ocitli v krizi (s nimi by se dál pracovalo) 
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S. Maturová se vyjádřila obdobně za Pohořelicko. Sociální bydlení je potřebné a žádoucí. V jejím 

obvodě ale město v poslední době mnoho investovalo a tak si není jistá podporou těchto projektů ze 

strany města. Několik bytových jednotek pro matky samoživitelky by rozhodně uvítala. 

 

Téma SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ: 

V současnosti víme o dvou projektech - 1. Město Židlochovice – technické služby, 2. Charita Rajhrad - 

prádelna  

CHARITA RAJHRAD: Vybudování prádelny – pro Charitu (ne pro cizí subjekty, to by muselo splňovat 

hygienická kritéria, je to přísné) – zaměstnávání znevýhodněných osob, šička, obsluha prádelny, 

kolem 1,5 mil. – vybavení (pračky atd.) plus rekonstrukce, dále vytvoření pracovních míst – kolem 

0,5 mil. ročně 

- Navíc nesmí být příjemci podpory de minimis (Jak sociální podnikání, tak sociální bydlení) 

- Je otázka, zda se vůbec jedná o podnikání, když prádelna neslouží nikomu jinému, než 

charitě. Jde pak vlastně o organizační jednotku. 

MĚSTO ŽIDLOCHOVICE – v současnosti studie (právní forma, další možnosti)  technické služby. 

Varianta je i projekt nerealizovat. Ve stádiu úvah a zjišťování. 

Sociální podnik: samoudržitelnost, byznys plán (zdroj: IROP – zařízení, OPZ – platy) – na rozjezd 

 

Téma ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A MOBILNÍ HOSPIC 

J. Večeřová – vybavení pokojů pro klienty (odlehčovací služby) – cca 0,5 mil. na pokoj (7 milionů)? 

Charita Rajhrad provozuje fungující Mobilní hospic – lze využít pro pečující osoby (aby mohli své 

blízké nemocné dochovat doma) 

Rajhrad – odlehčovací služby – zkrátila se doba pobytu na polovinu, poptávka je, ale je to nasycené, 

ale je to mířené na terminální stádium, ne na relativně zdravé osoby 

 

 Všeobecný problém: nyní je uzamčená síť sociálních služeb pro rok 2016, ale pokud existuje 

poptávka, tak se pro rok 2017 dá začlenit nová služba 

 nelze naplánovat na 5 let dopředu -> pro potřeby MAS - Nutno dodat do konce roku. 

 

Na setkání bylo dohodnuto, že do 22. 11. 2015 přítomní účastníci pracovní skupiny pošlou do MAS 

Podbrněsko rozpracované projektové záměry za účelem zjištění absorpční kapacity a vytvoření 

zásobárny projektů řešících sociální problémy v regionu.  


