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Proč strategie vznikla?
Myšlenka tvorby nové strategie vycházela ze snahy Odboru zdraví MMB
zajistit komplexní a udržitelný rozvoj města v oblasti podpory zdraví
jeho obyvatel.
Předpokladem takového rozvoje v dlouhodobém horizontu je:

• fungující systém strategického plánování a řízení ve městě,
• nastavení koncepčního rámce oblasti podpory zdraví,
• definování systematických kroků vedoucích ke zlepšení zdraví a vyšší kvalitě
života obyvatel.

Našim cílem bylo, mít v rukou jednotný dokument mající komplexní,
ale také průřezový charakter.
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Jak strategie vznikala?
Samotné tvorbě strategie předcházela doba tzv. analýzy.
Sociologický průzkum „Mezigenerační vztahy a solidarita”
(AUGUR Consulting s.r.o.)
Analýza situace rodin s předškolními dětmi a rodin se závislým seniorem
(FSS MU Brno)
Stávající dílčí rozvojové dokumenty

Tvorba strategie probíhala v období od 30.6.2017 do 31.3.2018.
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Pracovní skupiny pro jednotlivá témata (odborná veřejnost)

Plán zdraví města Brna 2018-2030 byl schválen dne 19.6.2018.
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Jak se zapojila veřejnost?
Klíčovými partnery pro tvorbu strategie byla široká laická i odborná
veřejnost.
ŠIROKÁ VEŘEJNOST jako klíč k tomu, co předcházelo.
818 respondentů v rámci průzkumu
Osoby ve věku 18-45 let

ODBORNÁ VEŘEJNOST jako garant odborných témat.
Pracovní skupiny jako součást realizačního týmu
Pracovníci státních i městských úřadů, lůžkových i ambulantních
zdravotnických zařízení, vzdělávacích institucí a neziskových organizací
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Na co se strategie zaměřuje?
Strategie zahrnuje čtyři tematické oblasti.
Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence
Politika zdravé rodiny
Aktivní a zdravé stárnutí
Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí

Strategie pracuje s principy využívání moderních prvků a přístupů ve
zdravotnictví; posilování rodinných vazeb a mezigeneračního respektu;
individualizovaného zájmu a péče o všechny skupiny obyvatel s důrazem na
zranitelnou část populace.
Strategie představuje tři časové úrovně.
Dlouhodobý rámec strategické části do roku 2030-2050
Střednědobý rámec programové části do roku 2030
Akční plán do roku 2020

#brno2050

Co přináší strategie nového?
✓ 200 sociálně zdravotních lůžek v novém komplexu Červený kopec.
✓ Otázky dietního stravování.
✓ Podporu odpovědnosti občanů za vlastní zdraví.
✓ Podporu sendvičové generace.

✓ Ocenění společenského přínosu rodiny.
✓ Komplexní podporu pečujícím.

✓ 2 krizová lůžka pro oběti domácího násilí.
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Co bylo potřeba překonat?
CO?
Rozsah řešené problematiky.
Zdánlivá různorodost témat.
Vymezení specifik
Zvýraznění přesahů

JAK NA TO?
Spolupráce odborných konzultantů.
Propojení pracovních skupin.
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Co v Brně nevyřešíme?
Časová dostupnost některých zdravotnických služeb.
(pravomoc zdravotních pojišťoven, MZČR, kraje)

Nedostatečná provázanost zdravotní a sociální péče.
(neprovázanost legislativy)

Personální zajištění zdravotní péče v lůžkových zařízeních na území
města Brna.
(MŠMT, MZČR)

