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Druhé setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich
uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území
městyse Luka nad Jihlavou a města Brtnice
Místo konání: online, dne 1. 6. 2021 od 15,30 – 16,15 hodin
Přítomní zástupci obcí:
(potřebné informace byly doplněny mailovou komunikací s paní Švaříčkovou – starostkou
města Brtnice)
Přítomní poskytovatelé SS:
- Andrea Chvátalová, F POINT
- Martina Hynková, OCH Jihlava
- Kamila Vondráková, Život 99 Jihlava
Průběh setkání:
Ing. Lucie Koumarová přivítala přihlášené poskytovatele soc. služeb na druhém setkání aktérů
působících ve spádovém území městyse Luka nad Jihlavou a města Brtnice.
V rámci druhého setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group
s poskytovateli sociálních služeb cílových skupin:
•
•
•
•
•

děti, mládež a rodiny,
osoby s mentálním a smyslovým postižením,
osoby s PAS,
Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
cizinci ohrožení sociálním vyloučením.

Děti, mládež a rodiny
-

nízkoprahové centrum – NZDM Maják funguje v Lukách nad Jihlavou pět let – v době
pandemie uzavřen pouze na 2 měsíce na jaře 2020, jinak otevřen, ale omezen vnitřní
režim zařízení, zájem je neustále. Původní cílová skupina byla od 8 – 26 let, ale
přibližně před rokem byla CS rozšířena na 6 – 26 let. Největší skupina je do cca 15 let
– provazba se školní docházkou, starší mládež chodí většinou ve skupině, anebo např.
lidé nad 20 let žádají poradenství, např. pomoc s nalezením brigády/zaměstnání.
Obsazenost centra je stálá, využívají především děti z Luk nad Jihlavou, nárazově
dochází i několik dětí z okolí. Terénní služba NZDM je terénní služba poskytováno 1x
měsíčně na 2 hodiny, funguje v terénu Loucka a přilehlých obcí (květen 2020 při
uzavření NZDM a škol) jako depistáž – navazování kontaktů, informování o činnosti
Majáku. Personální kapacita Majáku je dostačující, dáno maximální okamžitou
kapacitou (27 dětí), celkem jich je v databázi 150, dětí dochází dle potřeby. V září 2020
oslovil OCH Jihlavu soukromý investor se zájmem vybudovat NZDM v Brtnici – spojeno
s investičními náklady, nicméně potřeba zaregistrování služby do krajské sítě SS. Na
nízkoprahové centrum získalo dotaci Myslivecké sdružení Brtnice (vyřizoval p. Vlastimil
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Zelený). Jedná se o rekonstrukci domu č. p. 10 na Horním městě - vpravo vedle sýpky.
S realizací se počítá.

-

důsledkem distanční výuky byl především v průběhu jara 2020 (ale i nadále) byl pro
děti problém trávení volného času, probíhal výraznější nárůst experimentování
s alkoholem, probíhala osvěta prostřednictvím K-centra (OCH Jihlava).

-

Terénní program SOVY (SASka, OCH Jihlava) poskytuje součinnost, ale je pouze 1
mobilní tým pro Kraj Vysočina (financován z krajské sítě, jeden z dvojice je peer
pracovník a tým doplňuje v případě potřeby i romská asistentka) – výhodou rychlé
navázání kontaktu, ale problematická je nedostatečná kapacita – potřeba navýšit
kapacitu terénních týmů pro Kraj Vysočina. Mobilní tým nepracuje pouze s Romy, ale
obecně s osobami ohroženými sociálním vyloučením, v této cílové skupině pro rodiny
s dětmi – momentálně není na území Loucka/Brtnicka žádný klient. TP SOVY má další
3 dvojice, ale jejich působnost je pouze v Jihlavě (hrazeno z OPZ výzva 52, do 30. 6.
2022 následně by tyto 3 dvojice měly být financovány z krajské sítě a tím pádem se
rozšíří působnost na území celého Kraje Vysočina).

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

Město Brtnice

Zmapovat poptávku po NZDM

TP SOVY

Navýšit kapacitu mobilního týmu

Rozsah/kapacita
-

Osoby s mentálním a smyslovým postižením
-

Život 99 v rámci dojezdu 20 km může zajíždět do této oblasti, i když je primárně
zaměřen na seniory a osoby se zdravotním postižením. Problematická je nedostačující
kapacita odlehčovacích služeb.

Osoby s PAS
-

většina služeb je centrována do Jihlavy.

Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením
-

TP Sovy (viz výše - krajský mobilní tým) má v rámci této CS klienty v Brtnici. Romové
jsou v Brtnici ubytováváni v nájmu u FO, příp. PO. Problém je s hlukem, pořádkem,
odpady a nedodržováním nočního klidu. Dále není známo, že by se v Brtnici
vyskytovala osoba bez přístřeší.
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Cizinci ohrožení sociálním vyloučením
-

cizinci na území Brtnicka a Loucka – F POINT spolupracuje s dětmi cizinců především
z Vietnamu prostřednictvím ZŠ, ale i s dospělými prostřednictvím výuky češtiny a
základního poradenství s rodinou. Nebyl problém s distanční výukou, od září 2021
vznikne spolupráce i s MŠ, při větším počtu cizinců v této oblasti by bylo možné otevřít
odpolední klub, probíhá depistáž a v momentě kdy bude 3 a více dětí, lze otevřít klub.
Po celém kraji se jedná o terénní službu, ambulantní je pak poskytována v Jihlavě.
Dále jsou cizinci doprovázeni na úřady, probíhá zajištění tlumočení a přes letní měsíce
dojíždí děti z Luk na dopolední klub, kde se připravují na školní povinnosti. Po celém
Kraji Vysočina dojíždí pracovnice F POINT a stávající personál pokrývá aktuální
poptávku. Nyní kapacita posílena projektem města Jihlavy, SPC Jihlava a F POINT
v rámci inkluze a vzdělávání do 31. 8. 2022. F POINT pracuje i s dětmi ze sociálně
vyloučených rodin, nemusí se vždy jednat jen o cizince, pracují na případových
konferencích v případě spolupráce se sociálním odborem.

-

Obecně platí, že s cizinci větší problém není, občas nedodržují pořádek a netřídí
odpady. (V rámci města Brtnice jsou ubytovaní v místních ubytovnách – náměstí
Svobody – p. Zelený, Pod Skálou – p. Tothová, Sokol Brtnice, p. Klouda, atd.)

K dalšímu jednání:
Kdo

Námět

F POINT

Zjistit, zda došlo k otevření terénních klubů v
území

Další schůzka:
14. 10. 2021

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková

Rozsah/kapacita
Léto/podzim 2021

