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DATUM:  24.9.2021 v 09:00 hod. 
 
ÚČASTNÍCI:  viz prezenční listina  
 
VYHOTOVIL:  Bc. Nikol Voralová, tajemník PSpR  

ZÁPIS Z 93. JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO RODINU 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:  
 

1. Závěry k tématům diskutovaných na předešlém setkání Poradního sboru.   
a) Vyjádření pana náměstka Mgr. Hladíka k výstupu PSpR v otázce podpory města 

Brna rodinám v souvislosti s dopady na životy rodin vzniklých v závislosti na epidemická 
opatření při řešení nákazy Covid-19 v oblasti týkající se vztahů, psychické podpory.  

b) Příprava vyjádření se PSpR k tématu bydlení pro rodiny ve městě Brně, které bude vycházet 
ze zjištěných informací poskytnutých od pracovníků MMB věnujícím se oblasti bydlení ve 
městě Brně, viz zápis z minulého setkání PSpR.  

c) Monitorovací zpráva o Příměstských táborech ve městě Brně – seznámení členů s aktuálním 
průběhem její tvorby a následné vytvoření pracovní skupiny, která se bude aktivně věnovat 
tvorbě Standardů kvality příměstských táborů pro děti ve městě Brně, a to také na základě 
výsledků vzešlých z monitorovací zprávy.   

2. Aktuality ze seniorské politiky, Aktivní stárnutí. Pozvání přijala Mgr. Monika Horáková, referent 
pro rodiny Odboru zdraví, která nás seznámí s aktivitami a plány v oblasti aktivního stárnutí na období 
2021/2022. MMB plánuje v souladu s akčním plánem zcela nové aktivity na podporu témat jako je Age 
management, dobrovolnictví seniorů nebo výzkum zaměřený na preference zdrojů.  

3. Různé   
 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

Zahájení:  

Bc. Nikol Voralová přivítala všechny, kteří se na setkání dostavili. Omluveni byli z pracovních důvodů  
PhDr. Jitka Crhová, Mgr. Petr Hladík, Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D, JUDr. Eva Rabušicová, Mgr. Alena 
Stejskalová, PhDr. Lukáš Karnet, Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, Doc. PaeDr. Mojmír Vážanský, Csc. 

.  

Na dnešní setkání byly pozvané dvě pracovnice z Odboru zdraví a to Mgr. Monika Horáková a Ing. Aneta 
Zapulová. Mgr. Monika Horáková představila aktuality z oblasti seniorské politiky, které se jako referentka 
věnuje a paní Ing. Aneta Zapulová byla představena jako její nástupkyně, neboť Mgr. Horáková ke 30.9.2021 
na Odboru zdraví ukončuje pracovní poměr. 

 

1) Závěry k tématům diskutovaných na předešlém setkání Poradního sboru 
 
a) Vyjádření pana náměstka Mgr. Hladíka k výstupu PSpR v otázce podpory ze strany města Brna 

týkající se dopadů na život rodin spojených s epidemickými opatřeními spojených s řešením 
nákazy Covid-19 

 

Tajemník PSpR Nikol Voralová obeznámila členy sboru s vyjádřením pana náměstka Hladíka k námětům, 
které mu byly od PSpR zaslány. Ze tří hlavních bodů se mu jevil jako vhodný k rozpracování bod, který se 
týkal podpory mezigeneračního soužití, viz text v příloze „Výstup Poradního sboru k otázce podpory města 
Brna v oblasti týkající se vztahů“ 

 



Magistrát města Brna | Kancelář marketingu a cestovního ruchu 

Husova 12 | 601 67  Brno | www.brno.cz 

2 

K tématu zaznělo: 

• V souvislosti s podporou mezigeneračního soužití se stalo hlavním tématem dobrovolnictví u seniorů. 
Aby došlo k aktivizaci seniorů tím, že budou moct působit jako dobrovolníci a být to oni kdo budou 
pomáhat a nejen ti, kterým je pomáháno.  

• Námětem k realizaci zaznělo, že by byla vhodná větší osvěta, informovanost seniorů o této možnosti. 
Mgr. Horáková uvedla, že v rámci aktivit Brněnských dnů pro seniory jsou také přednášky na téma 
„Dobrovolníkem v každém věku.“ . PaeDr. Nečasová projevila názor, že si nemyslí, že je forma 
přednášky pro seniory vhodná, že by se snažila najít jinou formu. Byl sdělen nápad, aby se využilo již 
aktivních dobrovolníků k tomu, abychom od nich zjistili jejich náměty k tomu, jak nalákat nové 
dobrovolníky. Dalším námět měla Mgr. Škorpíková, a to vytvořit kampaň „jak podpořit dobrovolnictví“. 
Paní Ondrůjová navrhovala zapojit do propagace středoškoláky ve smyslu „vem svého prarodiče na 
přednášku“. 

• Výstupem tématu bylo: zorganizovat setkání zástupců MMB, JmK a Regionálního dobrovolnického 
centra Jihomoravského kraje. Zde by se mělo ujasnit, jakou konkrétní činnost Centrum realizuje a na 
základě toho zhodnotit, co by bylo dobré ze strany města Brna v tématu podpory dobrovolnictví 
realizovat. Bylo by vhodné mít koncept.  

 

b) Příprava k vyjádření PSpR k tématu bydlení pro rodiny ve městě Brně, které bude vycházet ze 
zjištěných informací poskytnutých od pracovníků MMB věnujícím se oblasti bydlení ve městě Brně, 
viz zápis z minulého setkání PSpR. 

K tématu zaznělo: 

• Existuje přetlak v poptávce po bytech. 

• Bydlení se stává nedostupným. 

• Brno se stalo jedním z nejdražších měst na bydlení. Mgr. Rossi uvedla, že situace ohledně zdražování 
bytů je v celé republice. Je to dáno více faktory, např. tím, že banky již nepoutkují tolik hypoték, 
zdražuje se stavební materiál, výstavby se prodlužují, protože stavební materiál chybí nebo trvá déle 
jeho dodání.  

• MMB v rámci svého bytového fondu realizuje získání bytů losováním z podaných žádostí.  
V MČ je to jinak, zde není jednotnost, každá MČ má svoje pravidla, kritéria hodnocení. 

• Byty jsou, ale ne všechny využité, protože někteří mají více bytů, které nevyužívají.  
(PhDr. Ing. Oujezdská).  

• Náměty: provést revizi městských bytů, umožnit transfer bytů (výměny bytů dle aktuálních potřeb 
uživatelů bytů), vytvořit kvóty pro počet bytů pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro zdravotně 
handicapované, doporučit MČ také v rámci přidělování bytů losování, zlepšit podmínky pro získání 
bytů. 
 

c) Monitorovací zpráva o příměstských táborech pro děti ve městě Brně a diskuse o navazujících 
aktivitách vztahujících se k výstupu zprávy 

K tématu zaznělo: 

• Bc. Voralová sdělila, že na realizaci monitorovací zprávy se aktivně pracuje. Proběhl již průzkum mezi 
rodiči dětí, které se účastnily příměstských táborů v letošním roce. Vyhodnocení monitorovací zprávy 
je zadáno realizátorovi k 19.11. 2021 a s výsledky bude PSpR obeznámím na příštím setkání,  
a to 26.11.2021. 

• Výsledky z monitorovací zprávy budou sloužit také jako materiál pro tvorbu Standardů kvality 
příměstských táborů pro děti ve městě Brně, které budou využity při hodnocení žádostí s dotačního 
programu pro rodiny MMB.  

• Na tvorbě standardů se bude podílet pracovní skupina složená ze členů PSpR a jako vedoucí této 
poradní skupiny byla zvolena členy PSpR paní PaeDr. Lucie Nečasová, vedoucí pobočky  
SVČ Lužánky. 
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2) Aktuality ze seniorské politiky, Aktivní stárnutí 

K tématu Seniorské politiky sdělila: 

a) Hlavní akcí roku pro seniory jsou Brněnské dny pro seniory, které se konají v měsíci září a říjen. 
V rámci těchto dní probíhají akce pro seniory, pořádané různými organizacemi věnujících se činnosti 
pro tuto cílovou skupinu. V tomto roce bylo zorganizováno přes 70 akcí. Jednalo se například o kurzy 
trénování paměti, zdravotní a rehabilitační cvičení, ukázkové lekce práce s tabletem, kurz 
muzikoterapie, besedy o duševním zdraví, promítání VR filmu s programem, besedy na téma podpory 
dobrovolnictví mezi seniory, kurz bezpečnosti na internetu, promítání na různá témata (bydlení, 
nájemní smlouvy, sousedské vztahy, reklamace a informace pro zdravotně postižené seniory, výlet 
do Boskovic a mnohé jiné.  

b) Dále bude organizováno jako každoročně setkání vedoucích klubů seniorů, které se uskuteční 5.10. 
2021 v prostorech MMB na Malinovského náměstí 3. Zde mají vedoucí klubů seniorů z celého Brna 
možnost se setkat, po sdílet vzájemně zkušenosti ze své činnosti, a také OZ Oddělení prorodinné 
politiky zajistí odborný program. V letošním roce byly sjednány přednášky na téma Zdraví životní styl 
seniorů, například na téma Praktické rady a tipy, jak žít ve zdraví 60+, Imunita v postcovidovém 
období, Specifika výživy v seniorském věku.  

c) Konference Age managment jako Brno – OZ MMB dohodnulo s organizací Age Management, z.s. 
uspořádání konference vztahujícímu se k tomuto tématu. Konference bude realizována pro odborníky 
v oboru HR z větších brněnských organizací. Proběhne dne 9.12. 2021 v budově Nové radnice na 
Dominikánském nám.1. v zasedacím síle „Podpova“.  

d) Anketa „Preference informačních zdrojů u různých skupin seniorů“. Tato anketa byla na základě 
průzkumu trhu zadána k realizaci Masarykové univerzitě Brno. V současné době probíhá její 
zpracování a výsledky budou známy do konce listopadu 2021.  

 
3) Různé 
 

 
ÚKOLY:  

• PaeDr. Nečasová se pokusí získat informace o aktivitách stávajících organizací, které se věnují 
dobrovolnictví a informace předá tajemníkovi PSpR Bc. Nikol Voralové 

• Tajemník PSpR Bc. Voralová zajistí schůzku s pracovníky Regionálního dobrovolnického centra 
Jihomoravského kraje. 

 
 
PŘÍLOHY:  

Výstup Poradního sboru k otázce podpory města Brna v oblasti týkající se vztahů 
 
 
 
TERMÍN PŘÍSTÍHO SETKÁNÍ:  
26.11.2021 
 
 
 


