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DATUM:  4.6.2021 v 09:00 hod. 
 
ÚČASTNÍCI:  viz prezenční listina  
 
VYHOTOVIL:  Bc. Nikol Voralová, tajemník PSpR  

ZÁPIS Z 92. JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO RODINU 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  
 

1. Podpora ze strany města Brna týkající se dopadů na život rodin spojených s epidemickými 

opatřeními spojených s řešením nákazy Covid-19. 

2. Bydlení pro rodiny a seniory v Brně. Setkání s vedoucím referátu Kontaktního bydlení v Brně  

Bc. Petrem Vavříkem a s bytovou ombudsmankou Mgr. Klárou Náplavovou, kteří nám poví něco  

o aktuální koncepci podpory bydlení města Brna pro rodiny a seniory. A také se s námi podělí o osobní 

zkušenosti, které plynou z jejich pracovní činnosti s veřejností při řešení situace s bydlením.  

3. Monitorovací zpráva o Příměstských táborech ve městě Brně – seznámení členů se zadáním 

průzkumu trhu 

4. Aktuality ze seniorské politiky. Pozvání přijala Mgr. Monika Horáková, referent pro rodiny Odboru 

zdraví, která nás seznámí s aktivitami a plány pro seniory v letošním roce. 

5. Různé  

 
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

Zahájení:  

Bc. Nikol Voralová přivítala všechny, kteří se na setkání dostavili. Omluveni byli z pracovních důvodů  
PhDr. Crhová, PaeDr. Nečasová, Mgr. Bc. Škorpíková, JUDr. Rabušicová, Mgr. Stejskalová, pí. Svobodová  
a Doc. PaeDr. Vážanský, Csc. 

Bc. Voralová se představila všem jako nový tajemník PSpR po paní Bc. Tesařové. Dále byli představeni noví 
členové PSpR a to Mgr. Svatošová a PhDr. Lukáš Karnet. Novou členkou PSpR byla také jmenována  
Mgr. Bc. Škorpíková, která se z pracovních důvodů nemohla ten den dostavit.  Ke dni 7.4. 2021 RMB odvolala 
členy Bc. Radku Novotnou, PhDr. Hanu Pokornou, Bc. Drahomíru Tesařovou a Dagmar Šléglovou.  

Na dnešní setkání byli pozváni 3 hosté, kteří byli v úvodu tajemníkem představeni. Jednalo se o referentku 
Odboru zdraví Mgr. Horákovou, bytovou ombudsmanku Mgr. Náplavovou a vedoucího Kontaktního místa pro 
bydlení v Brně Bc. Petra Vavříka. 

 
1. Podpora ze strany města Brna týkající se dopadů na život rodin spojených s epidemickými 

opatřeními spojených s řešením nákazy Covid-19 

 

Mgr. Hladík oznámil, že se nebude moci zúčastnit celého setkání, takže byl vyzván jako první k tomu, 

zda by měl něco ke členům PSpR k projednání. Uvedl, že by byl rád, kdyby se PSpR zamyslel nad 

možností pomoci a odpory ze strany města Brna v souvislosti s dopady na životy rodin vzniklých 

v závislosti na epidemická opatření při řešení nákazy Covid-19. Hovořil zejména o sociální izolaci,  

o obavách v rodinách o jednotlivé členy, emoční vyčerpanosti. Uvedl, že město Brno vyčlenilo finanční 

prostředky týkající se zmírnění dopadů Covidu, jako například kompenzace pro restauratéry, testy  

do škol a jiné. Nicméně by rád podpořil rodiny spíše v oblasti týkající se vztahů, psychické podpory. 
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Reakce k tématu: 

• PhDr. Oujezdská uvedla, že za ní jsou perfektní bannery o tom, co Brno pro vás dělá. Zmínila 

kampaň „Brno na nic nečeká“. Sdělila poznatek, že Covid způsobil velký strach mezi lidmi, 

takže by navrhovala kampaň ve smyslu „obracet se k naději“ – návrat do života. 

• MUDr. Prosková vznesla návrh ve smyslu „pochválit se“- co vše se už povedlo, podpořit 

očkování. 

• Mgr. Hladík uvedl, že kampaň týkající se podpory očkování se za město Brno již nepovažuje 

za prioritní, neboť kampaň „Udělejme tečku“ již dělá Kraj a Brno jí podporuje. Také není dle 

jeho názoru úplně vhodné dělat kampaň, kde by se ukazovalo, že vše už je v pořádku. 

• Mgr. Hladík a Mgr. Sekanina zmínili organizace, které ke věnují podpoře pozůstalých, což je 

v souvislosti s následky nákazou Covid-19 aktuální. Jedná se o organizaci Vrba a také Klára 

pomáhá. Mgr. Sekanina navrhoval, že by bylo možné s nimi v nějakém smyslu vytvořit 

spolupráci.  

• Pí. Ondrůjová uvedla, že její zkušenost je taková, že senioři se stále bojí scházet. Ochota 

scházet se je zatím spíše venku než uvnitř. K tomu se vyjádřila Mgr. Rossi se svojí zkušeností 

na Odboru zdraví, kdy se ozývají spíše senioři s otázkami, kdy už se začne něco organizovat, 

že zájem se opět setkávat mají. Zájem je zejména o znovu otevření Klubů pro seniory. 

K podpoře seniorů se setkávat a ke zmírnění jejich obav by doporučovala, kdyby se o to 

primárně „staraly“ právě seniorské organizace v místě bydliště seniorů, zde je totiž možné 

předpokládat, že jsou tam osobnější vazby, a tedy i větší důvěra a podpora by byla lépe cílená. 

• PhDr. Oujezdská kvitovala návrh pana Mgr. Hladíka, který přišel s podporou vztahů 

v rodinách. Vznesla do diskuse podporu mezigeneračního dobrovolnictví. Mgr. Vondráčková 

uvedla, že má dobrou spolupráci např. s Ratolestí, kde je dobrovolnictví směřováno od 

mladých lidí k seniorům. K tomu PhDr. Oujezdská uvedla, že by bylo vhodné, aby podpora 

dobrovolnictví byla v širším měřítku, tedy vzájemně od všech věkových skupin pro všechny 

věkové skupiny. K tomuto se připojila i Mgr. Rossi.  

• Mgr. Náplavová se vyjádřila, že téma se týká širší rodiny. Zmínila podporu Brna při spolupráci 

s organizacemi, které pomáhají rodinám. Hovořila o akcích na podporu mezigeneračního 

dobrovolnictví, například akce „Vem babičku na kávičku. K zamyšlení uvedla nápad vytvořit 

další aktivity, které by se daly dělat společně, př: cesta parníkem. 

• PhDr. Oujezdská navrhovala vytvoření kampaně ve smyslu poznatků ve formě vypsaných 

výroků v přímé řeči, v pozitivním směru. Doplnila jí MUDr. Prosková, jejíž vize by byla „vzít si 

z Covidu to dobré“. Kampaň by se měla vést nejen online formou, ale také přes bannery  

a bylo by vhodné do toho zapojit jednotlivé městské části. 

• PhDr. Oujezdská dále navrhnula vytvořit pozici referenta pro dobrovolnictví v Brně. Smyslem 

by podle ní byla institualizace (jako například v Bavorsku). K tomu se vyjádřila Mgr. Rossi, že 

si nemyslí, že by to byl vhodný krok, protože dobrovolnictví mají pod sebou již jednotlivé 

pomáhající organizace. Na to jí odpověděla PhDr. Oujezdská tak, že za ní by to takto bylo 

více přehledné, teď je to podle ní rozptýlené. Na to reagovala Mgr. Náplavová nápadem, že 

by mohlo stačit, kdyby byl vytvořen web, kde by vše bylo pohromadě. PhDr. Oujezdská ještě 

k návrhu referenta pro dobrovolnictví uvedla, že podle ní by jeho práce měla být i v rozšíření 

stávající nabídky dobrovolnictví a také v rozšíření do různých odvětví jako je kultura, sport, 

zdravotnictví. Dále uvedla, že v zahraničí je dobrovolnictví bráno jako prestižní záležitost.  

Na to reagovala Mgr. Rossi, že je třeba myslet na to, že v zahraničí to má delší tradici, že je 

třeba brát v potaz mentalitu a také připomněla, že ani legislativně to není zatím příliš 

přístupné. 

• Bc. Vavřík uvedl možnost koordinace dobrovolnictví s UP, například tak, že UP budou 

dobrovolnickou činnost nezaměstnaným lidem nabízet. 
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Rozvoj dobrovolnictví je také zveřejněn na webových stránkách MVČR. 

https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx 

 

2. Bydlení pro rodiny a seniory v Brně 

 

Tajemník Nikol Voralová předala slovo Mgr. Náplavové a Bc. Vavříkovi, kteří byli na setkání PSpR 

pozvání, aby pohovořili o aktuální situaci týkající se řešení bydlení ve městě Brně.  

Dotaz padl na to, jak je to v počtem bytů, kterými Brno disponuje. Mgr. Náplavová uvedla,  

že z celkového počtu bytů procentuálně 15 % je ve vlastnictví města Brna, z čehož MMB spravuje  

4 % a 11 % spadá do správy jednotlivých městských částí.  

Mgr. Ing. Šmýd se ptal, zda se v Brně nové domy staví. Mgr. Rossi odpověděla, že ano, některé domy 

mají již stavební povolení, některé nové jsou již zkolaudované, například na ulici Vojtova. 

Mgr. Náplavová uvedla, že v rozvojovém plánu Brna je 9 rozvojových lokalit, kde je bydlení 

procentuálně rozděleno na bydlení pro mladé z 50 %, z 10 % na sociální byty a ze 40 % pro seniory.  

PhDr. Oujezdská vznesla dotaz, dle čeho se určuje množství bytů a zda se berou v potaz čísla 

vypovídající o věkové stavbě populace v Brně. Na to nebylo konkrétně odpověděno.  

Další sdělení k tématu měla Mgr. Náplavová, která uvedla, že město Brno se snaží navázat spolupráci 

s developery a Mgr. Rossi k tomu připojila informaci o pilotním projektu, kde bytový fond je upravován 

tak, aby se přizpůsobil s nabídkou bytů pro situace zhoršení mobility nebo jiných zdravotních problémů 

(př. zrak) a dále dává město doporučení městským částem, aby si vytipovávaly byty, které by mohly 

být takto uzpůsobeny. 

Bc. Vavřík uvedl, že jednou z možností, jak by se bytová situace s nedostatkem vhodných bytů dala 

řešit je, aby lidé měli možnost si rekonstruovat byty stávající. Bytů jako takových je poměrně dost, 

nicméně mnohé z nich potřebují rekonstruovat.  

PhDr. Karnet upozornil na paradoxy týkající se počtu bytů a žadatelů v jednotlivých městských 

částech. Že jsou tam leckdy velké odlišnosti. Kdy třeba na MČ Brno-střed je mnoho bytů, které jsou 

velké a také drahé a v MČ Vinohrady je velké množství žadatelů. Také jednotlivé městské části mají 

svoje vlastní hodnotící kritéria a také požadavky pro žadatele.  

Mgr. Náplavová uvedla, že volné byty v Brně jsou, nicméně jsou třeba zrekonstruovat, což je znamená 

velké finanční náklady. 

Bc. Vavřík hovořil o tom, jaké mají zkušenosti v rámci Kontaktního místa pro bydlení ve městě Brně. 

Uvedl, že je tam požadavek hlavně na dostupné bydlení, tedy takové, jehož náklady jsou přibližně  

40 % z příjmů. Mohou se na ně obracet i lidé, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Brně. Při své podpoře 

se snaží o individuální přístup. Hlavní překážky, které překonávají se svými klienty je podpora při 

zajištění bydlení pro vícečetné rodiny (tam je zájem zejména o sociální bydlení). Problematické je,  

že Brno nemá momentálně k dispozici byty pro vícečetné rodiny, a proto se některé z rodin musí 

rozdělit (matka s dětmi bydlí jinde než otec) 

 

Mgr. Náplavová i Bc. Vavřík ke konci odkázali na web www.bydleni.brno.cz , kde jsou souhrnně 

uvedeny veškeré informace týkající se bydlení ve městě Brně.  

Mgr. Náplavová mi poté sdělila, že informace, které měla připravené na prezentaci mi pošle mailem. 

Jsou nyní přiloženy jako příloha k tomuto zápisu.  

 

3. Monitorovací zpráva o Příměstských táborech ve městě Brně 

Z časových důvodů se k tomuto tématu na setkání nedostalo. Pro informaci nyní uvádím, že byl již 

realizován průzkum trhu. V průběhu prázdnin se očekává zahájení realizace sběru dat a výsledná 

zpráva bude prezentována na PSpR dne 26.11. 2021  

 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
http://www.bydleni.brno.cz/
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4. Aktuality ze seniorské politiky 

Tento bod byl přesunut na příští setkání PSpR. 

 

5. Různé 

 

Mgr. Sekanina přinesl tisk zkrácené verze Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020/2030 

JmK. Úplně verze dokumentu je ke stažení na webu rodinné politiky  www.rodinnapolitika.cz . 

 

PhDr. Oujezdaská doporučila podívat se na stránky týkající se dobrovolnictví, nabídky semináře   

viz. odkaz » Dobrovolnictví jako nástroj rodinné politiky v ČR a v Evropě (rodiny.cz) 

 

 
ÚKOLY:  
 
 
PŘÍLOHY:  
Materiál k tématu bydlení ve městě Brně od bytové ombudsmanky Mgr. Kláry Náplavové. 
 
 
TERMÍN PŘÍSTÍHO SETKÁNÍ:  
24.9.2021 
 
 
 

http://www.rodinnapolitika.cz/
https://www.rodiny.cz/dobrovolnictvi-jako-nastroj-rodinne-politiky-v-cr-a-v-evrope/

