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DATUM:            7. 6. 2019 
MÍSTO KONÁNÍ:            zasedací místnost Odboru zdraví MMB,  Dominikánské nám. 3, 2. patro 
ÚČASTNÍCI:                členové Poradního sboru RMB pro rodinu podle prezenční listiny, která je přílohou zápisu. 

VYHOTOVIL:            Bc. Drahomíra Tesařová 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO RODINU 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ:  

• Monitorovací zpráva o situaci rodin ve městě Brně 
• Různé 

 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:  
 
Jednání zahájila tajemnice PSpR paní Tesařová spolu s předsedkyní PSpR paní Oujezdskou a přešly k 
hlavnímu bodu schůze.  
 
Ad.1  
Paní Tesařová informovala, že základní demografická data o městě Brně jsou již zpracovány v analytické 
části  Plánu zdraví města Brna 2018-2030, který byl schválen v loňském roce. Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli pro tuto monitorovací zprávu zvolit užší specifické téma. 
 
Náměty, čeho by se měla monitorovací zpráva týkat a co rodiny ve městě Brně potřebují, byly předmětem 
dnešní diskuze:  
Členové PSpR navrhli tato témata monitorovací zprávy: 

• Analýza služeb pro rodiny – existující a poptávané. Jedna z kapitol by mohla jednu ze služeb 
analyzovat hlouběji. 

• Analýza služeb pro osamělé seniory, jak pomoci těmto seniorům se zapojit, jejich aktivizace. 
Monitoring kolik těchto seniorů vůbec ve městě Brně žije. 

• Koncepce podpory solidarity a soudržnosti rodiny i v případě specifických potřeb rodiny - ať v případě 
dítěte s těmito potřebami a tím celé rodiny, tak dospělého člena rodiny se specifickými potřebami. 
(Není to jen problematika sociální, není to patologie nebo nemoc. Jde "jen" o netypickou situaci v 
rámci vnímání toho, co je obvyklá a typická rodina.) 

• Analýza informačních toků 

• Zjistit, proč jsou existující služby seniory málo využívány (zjištění studie Brno-zdravé město z minulých 
let) 

 
Co rodiny ve městě Brně potřebují: 

• Výchova ke stáří již u dětí, budování mezigeneračních vztahů. 

• Rozšířit nabídku služeb příprav na manželství. 

• Rozšířit nabídku kvalitních služeb přípravy na rodičovství – v tomto tématu se neomezovat pouze na 
přípravu na porod, ale zahrnout i další aspekty rodičovství. Zjistit jakým způsobem tyto informace  
nejlépe dostat k veřejnosti (ne všichni budoucí rodiče se přihlašují na kurzy). 

• Služby pro pěstouny mají svá specifika (jiné potřeby mají osvojitelské rodiny a jiné pěstouni). 

• Na rodinnou politiku pohlížet lépe jako na mezigenerační politiku (plně zahrnovat i seniory). 

• Dobrovolnictví (seniorů) a jeho rozvoj 
 
PSpR doporučuje zpracovávat monitorovací zprávu každé tři roky, a to vždy v takovém termínu, aby 
na její výsledky mohl reagovat akční plán na následující období. 
 
Pracovníci oddělení prorodinné politiky OZ MMB zvolí pro monitorovací zprávu jedno z navržených 
témat (nebo kombinaci více navržených témat). Monitorovací zpráva bude zpracována v roce 2020. O 
její tvorbě a výsledcích bude PSpR průběžně informován. 
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Tip: Možnost využít pro zpracování zprávy studenty z Mendelovy univerzity, kontakt paní Rajchlová. Paní 
Šléglová pošle kontakt paní Tesařové. 
 
Ad 2. Různé 
Během jednání byly diskutovány i tato témata: 
 

• Pro fungující rodinnou politiku je podstatná zejména oblast politiky bydlení a sociálních služeb. 
V oblasti sociálních služeb je třeba stále kultivovat pohled na rodinnou politiku (ve vztahu k sociálním 
službám hraje rodinná politika roli primární prevence, předchází vzniku sociálních problémů). 
Pracovníci Odd. prorodinné politiky OZMMB se pravidelně účastní setkání Komunitního plánování 
sociálních služeb (dále jen KPSS). Paní Navrátilová, která je členkou PSpR a zároveň vedoucí 
pracovní skupiny „Děti, mládež a rodiny“ KPSS povzbudila zástupce prorodinných organizací, aby se 
účastnili setkávání KPSS, i když nejsou poskytovateli soc. služeb. Jejich aktivity mohou být zařazeny 
do přesahových oblastí Komunitního plánu soc. služeb. Hlavním koordinátorem KPSS je  pan  Mgr. 
Radim Janík.  

 

• Dotační programu MPSV na podporu rodiny pro neziskové organizace „Rodina“ je stěžejní pro 
zachování kvality a rozsahu poskytovaných prorodinných služeb. V případě, že se potvrdí informace, 
že MPSV zvažuje snížení alokace fin. prostředků pro tento dotační program, město Brno zváží 
možnost zaslat na MPSV dopis jménem pana náměstka ve prospěch zachování tohoto dotačního 
programu. Město Brno ovšem může podnikat oficiální kroky teprve ve chvíli, kdy informaci obdrží 
oficiální cestou, což se v tomto případě zatím nestalo. Dotační program města Brna „Dotace na 
činnosti v oblasti podpory rodiny“ není nijak provázán s jinými dotačními programy a ani v něm 
žadatele nemusí prokazovat finanční spoluúčast. 

 

• Zazněly dva dotazy: Proč se maminky nemohou pohybovat po celé budově Dětských zdravotnických 
služeb, Žerotínovo nám., s kočárkem? Odpověď: budova není koncipována jako zdravotnické 
zařízení, původně byla postavena pro jiné účely. Zachování požární bezpečnosti pohyb po budově 
s kočárkem neumožňuje. Dotaz: Je možnost zřízení Family Pointu v ÚMČ Vinohrady? Toto je třeba 
řešit přímo se zástupci této městské části. Magistrát města Brna může městským částem prorodinná 
opatření pouze doporučit, nikoli nařídit.  

 
Žádná další témata nebyla předmětem tohoto jednání.  
Další setkání Poradního sboru se bude konat v pátek 13. září 2019 v 9-11hod. 
Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.  
 

 

PŘÍLOHY: 

Prezenční listina 


