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DATUM:            29. listopadu 2019 
MÍSTO KONÁNÍ:            zasedací místnost tajemníka Magistrátu města Brna, Nová radnice, dv.č.32 
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:  

1. Informace o realizaci témat, která byla předmětem setkání PSpR v roce 2019 a stručný přehled 
činnosti Odd. prorodinné politiky OZ MMB 

2. Odsouhlasení témat pro setkání PSpR v roce 2020 
3. Různé 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:  
 
Jednání zahájila předsedkyně PSpR paní Oujezdská, která přivítala přítomné a předala slovo Bc. Tesařové, 
která přešla k jednotlivý bodům schůze. 
 
Ad1. Informace o realizaci témat, která byla předmětem setkání PSpR v roce 2019 a stručný přehled 
činnosti Odd. prorodinné politiky OZ MMB 
 
Bc. Tesařová stručně hovořila o jednotlivých tématech, které byly předmětem schůzí PSpR v roce 2019: 
 
Bytová politika města Brna  
Bc. Tesařová poděkovala členům poradního sboru, kteří zaslali své připomínky k bytové problematice. 
Vypořádání mailových připomínek: 

 Připomínka: Stanovit 15% podíl bytů z městského fondu na celkové bytové zástavbě ve všech 
městských částech. Odpověď na připomínku: Toto není možné, protože některé městské části 
nemohou z důvodů finanční nákladnosti toto splnit. Jiné MČ naopak hranici 15% přesahují. 

 Připomínka: Komunikace mezi Magistrátem města Brna a městskými částmi při výběru lokalit a bytů 
pro byty se statusem „sociální, startovací a DPS“, neboť městská část je lépe obeznámena s lokálními 
podmínkami. Odpověď na připomínku: Magistrát města Brna ve všech případech vždy komunikuje 
s městskou částí při zřizování výše uvedených bytů. Často lokality pro tyto byty navrhuje sama 
městská část. Zastupitelstvo městské části schvaluje návrhy ze strany Magistrátu města Brna v této 
oblasti. 

Poradní sbor se usnesl, že tématu bydlení bude věnováno i některé z dalších setkání, kdy bude pozván host, 
který bude hovořit o bytové problematice z pohledu zájemců o bydlení. (Důležité je získat podněty tzv. „ze 
spodu“, tedy od těch, kteří  řeší jednotlivé žádosti o bydlení.) 
Dále bylo navrženo, aby zástupce PSpR se stal členem některé z pracovních skupin, která řeší bydlení (Bytové 
komise či jiné pracovní skupiny). Tato možnost bude prověřena. 
 
Monitorovací zpráva o situaci rodin ve městě Brně 
V této záležitosti proběhne většina aktivit až v roce 2020. K tomuto tématu proběhla konzultace s paní Mgr. Olgou 
Hubíkovou z Masarykovy univerzity.  Bc. Tesařová s ní hovořila o tématech, která byla pro monitorovací zprávu navržena 
PSpR. Konzultace přinesla zjištění, že konečné téma monitoringu budeme muset ještě úžeji specifikovat, tak aby výzkum 
v rámci alokovaných finančních prostředků přinesl kvalitní data. O dalším vývoji realizace bude  PSpR  průběžně 
informován. 
 
Podpora sendvičové generace 
V roce 2019 byly zpracovány odborné texty do „brožurky“, která bude základním materiálem pro kampaň na podporu tzv. 
sendvičové generace. Grafické zpracování a konečná úprava textu – sepsání úvodu a závěru k celé brožurce, proběhne 
v roce 2020. Při realizaci jsme došli k závěru, že brožurka bude mít více stran, než bylo původně v plánu, protože obsažené 
informace, tak aby byly užitečné, nešly zestručnit. Témata, která byla pro brožurku zvolena: Základní informace pro 
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pečující, Efektivní rodičovství, Několik rad pro zdraví (psychické i fyzické) a užitečné techniky z time managmentu. Témata 
byla zvolena tak, aby brožurka byla pro čtenáře určitým oceněním za jejich práci a zároveň jim nabídla informace, které 
mohou využít. 
 
Dále Bc. Tesařová stručně informovala o činnosti Oddělení prorodinné politiky OZ MMB. Jednou z významných aktivit bylo 
uspořádání setkání pro zástupce MČ na téma Audit Family friendly community, kterého se zúčastnilo  13 městských částí. 
Proběhla řada školení pro vedoucí klubů seniorů na nejrůznější témata (první pomoc, aranžování, cvičení), která byla 
koncipována tak, aby je vedoucí klubů mohli realizovat na ve vlastních klubech seniorů. 
 
Ad 2. Odsouhlasení témat pro setkání PSpR v roce 2020 
 

Poradní sbor souhlasil s těmito tématy pro schůze v roce 2020:  

 

 Zlepšení informovanosti veřejnosti o prorodinných opatřeních města Brna prostřednictvím periodik 

městských částí. 

Poradní sbor doporučil zlepšit informovanost veřejnosti o rodinné politice města Brna, neboť o mnoha 

aktivitách se stále málo ví, popřípadě chybí povědomí, že mnohé služby, co v Brně fungují, nejsou v jiným 

městech samozřejmostí (Family Pointy, Senior pointy a další). Poradní sbor se rozhodl využít pro propagaci 

periodika městských částí. Každý z členů sboru si promyslí, na jaké téma by mohl napsat článek. Tyto 

články pak budou postupně nabízeny městským částem do lokálních zpravodajů. V případě možnosti 

využijeme i místní zástupce samospráv pro prezentaci nabídnutého tématu. Dalším úkolem je zmapovat 

lokální periodika. V této aktivitě může spolupracovat Oddělení prorodinné politiky s Kanceláří Brno – zdravé 

město. Tato aktivita by měla začít od léta 2020. 

 

 Podpora osamělých seniorů    

Aktivita na podporu všímavosti veřejnosti vůči svým osamělým sousedům - seniorům. (Jeden z návrhů: 

vymyslet znamení („žlutý puntík“) u domovních dveří, který bude znamenat zájem o to, aby někdo jednou za 

cca 2-3dny zazvonil, zda je vše v pořádku. Mohou se zapojit maminky s rodinných center. Děti se mohou učit 

všímat seniorů v okolí). Úkolem PSpR bude navrhnout konkrétní způsob realizace této aktivity.  

 

 Posilování rozhodovacích kompetencí u mladé generace -Nabídka aktivit, které podporují vědomí 

vlastní odpovědnosti pro společnost, ve které žijí a poskytují pocit jedinečnosti vlastního přínosu pro 

společnost. (Záměr vychází ze statisticky doložitelných charakteristik generace mileniánů.)  

Toto téma vychází s Plánu zdraví města 2018-2030. Úkolem PSpR bude navrhnout vhodné aktivity. 

 

 Definování priorit v oblasti podpory rodiny pro politickou reprezentaci města Brna.  

Cílem je vytvořit soubor doporučení pro politickou reprezentaci města v oblasti rodinné politiky. Smyslem 

je informovat vedení města Brna o tom, co rodiny ve městě Brně potřebují a zároveň představit rodinnou 

politiku jako oblast, skrze kterou se politické vedení města může dobře prezentovat. Úkolem PSpR bude 

vytvořit soubor těchto doporučení. 

 

 Priority v oblasti dotačních titulů Oddělení prorodinné politiky OZ MMB 

Úkolem PSpR bude navrhnout prioritní oblasti pro dotační programy „Dotace na projekty v oblasti podpory 

rodiny“ a „Dotace na projekty v oblasti aktivního stárnutí“. 

 

 Problematika bydlení viz text zápisu dříve. 
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Ad 3. Různé 

 Zrušení stálé pečovatelské služby v domě s bezbariérovými byty v domě na  Mikulovské 9 

Pan Karnet informoval o záměru zrušit stálou pečovatelkou službu v domě, kde díky 24hodinové pečovatelské 

službě mohou lidé s těžkým tělesným postižením žít samostatně. K tomuto záměru došlo vlivem legislativní 

změny. Obyvatelé bezbariérových bytů hledají mnohdy zoufalá řešení, jak tuto situaci řešit (např. se o ně chodí 

starat jejich rodiče, kterým je mnohdy přes sedmdesát let.) Přesto, že se zde jedná o problematiku sociální je 

třeba využít všechny možnosti intervence pro zrušení nařízení stálou pečovatelskou službu v tomto domě 

zrušit. 

 

 Termíny schůzí Poradního sboru v roce 2020 

Byly odsouhlaseny tyto termíny schůze PSpR v roce 2020: 

 

28. února 

5. června 

25. září 

27. listopadu 

 

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.  
 

 

ÚKOLY:  

• Každý člen PSpR si zvolí téma, na které by byl ochoten napsat článek do periodik MČ. 

 

PŘÍLOHY: 

Prezenční listina 


