Brno, 4. září 2013

ERA pořádala seminář
„Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči“
Evropská rozvojová agentura pořádala dne 4. září 2013 v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální
inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR odborný seminář
s podtitulem Rozhodovací proces a sociální inovace v dlouhodobé a přímé péči.
Seminář se uskutečnil v Brně v prostorách restaurace Café Práh, která zároveň zajišťovala catering
celé akce. Semináře se zúčastnili především zástupci místních neziskových organizací a veřejné
správy. Cílem bylo seznámit účastníky s metodikou, současnými trendy a příklady dobré praxe
uplatňujícími se v komunitním plánování a rozhodovacím procesu v sociálních službách
s dlouhodobou a přímou péčí.
V úvodu vystoupil pan Martin Synkule z Evropské rozvojové agentury, který představil činnost
společnosti a nabídl všem zúčastněným spolupráci a expertní pomoc v transferu sociálních inovací a
jejich financování prostřednictvím mezinárodních fondů. Poukázal zároveň na možnost kooperace
s Evropskou rozvojovou agenturou v rámci tzv. partnerské sítě. Po krátké přestávce vystoupila se
svým příspěvkem koordinátorka projektu Kateřina Svobodová, která se na příkladu dobré praxe
z polského města Lublin snažila posluchačům nastínit základní principy a metodiku rozhodovacího
procesu uplatňujícího se v sociálních službách a umožňující transfer sociálních inovací. Úspěch tohoto
příkladu spočíval hlavně v uplatnění principu komunitního plánování a fungujícího partnerství
různých organizací. Problematiku komunitního plánování a rozhodovacího procesu dále rozvedla paní
Šárka Hlisnikovská, dřívější metodička pro komunitní plánování v Moravskoslezském kraji. Paní
Hlisnikovská představila současné trendy v komunitním plánování sociálních služeb, důvody a přínos
komunitního plánování včetně problémů spojených s jeho realizací v České republice. Varovala před
neefektivním direktivním plánováním a implementací sociálních služeb bez předchozí konzultace s
cílovou skupinou. Tyto aktivity poté ústí ve vytváření služeb, které nereflektují opravdové potřeby
osob, jimž je pomáháno.
Odpolední část zahájila paní Zuzana Bradová, členka brněnské koordinační skupiny pro komunitní
plánování sociálních služeb (KPSS), která představila posluchačům praxi komunitního plánování
sociálních služeb v Brně a na závěr svého příspěvku přizvala přítomné ke společné participaci na
procesu komunitního plánování. Následovaly příspěvky zástupců různých neziskových sdružení
operujících v Brně. Prvním řečníkem byl pan Vít Janků z obecně prospěšného sdružení Společně
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(rovněž člen KPSS), který se zabýval tématem regionální rodinné politiky. Zdůraznil význam rodiny
v poskytování „sociálních služeb“ skrze plnění svých základních funkcí, ale též její roli jako uživatele.
Pan Janků upozornil na problém trvajícího stereotypního pojetí řešení potřeb rodin v rámci rodinné
politiky obcí. Zavedené pojetí podle něho přehlíží individualitu i vývoj rodin. Paní Bronislava
Milinková, členka Jihomoravské krajské organizace Svazu žen, též členka KPSS se zaměřila na
problematiku seniorů, zvláště na ženy starší 50 let, které patří mezi ohrožené sociální skupiny
obyvatelstva z hlediska zaměstnanosti. Vhodné řešení problémů této skupiny vidí v rozvoji sociálního
podnikání. Seminář ukončila paní Džubáková z obecně prospěšného sdružení AGAPO, která
představila činnost sdružení, jehož hlavní náplní je podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním
nebo sociálním znevýhodněním na trhu práce.
Rádi bychom Vás tímto pozvali na mezinárodní workshop, který se uskuteční ve dnech 15. – 16. října
2013 v prostorách hotelu Fortuna City na Praze 10. Téma workshopu zní Sociální inovace a rozvoj
lidských zdrojů v dlouhodobé péči a diskuse bude vedena převážně o přístupech v oblasti lidských
zdrojů aplikovaných v zahraničí a o jednotlivých aspektech spojených s péčí o klienty.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím koordinátorku projektu Kateřinu Svobodovou
na adrese katerina.svobodova@eracr.cz.

Projekt „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“
(CZ.1.04/5.1.01/77.00188) je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

