Zápis z jednání skupiny komunitního plánování sociálních služeb,
pracovní skupina č. 3 – Osoby se zdravotním postižením
Datum:

26. 5. 2016

Místo:

zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín

Přítomni:

Bc. Soňa Moravcová (koordinátorka KPSS), členové pracovních skupin dle
prezenční listiny

Délka trvání jednání:

2 hodiny

Program jednání:
1.

Přivítání, cíle jednání pracovních skupin – Bc. Soňa Moravcová

2.

Cíle a opatření pracovních skupin
Větší část jednání jsme věnovali práci na prioritách pracovní skupiny v + a – bodech
SWOT analýzy, kterou jsme si vytvořili na předešlém pracovním setkání. Výsledkem
práce na priorizaci je toto pořadí:
+ Pozitiva
1. Plánuje se bydlení + služby pro duševně nemocné, mentálně postižené a
tělesně postižené
2. Vzrůstá kapacita terénních sociálních služeb
3. MHD – bezbariérové, ochotní řidiči
4. Realizujeme KPSS, potkáváme se, mluvíme spolu, sdílíme informace
5. Máme tlumočníky, plánuje se zvýšení kapacit
6. Dobrá, smysluplná spolupráce s ÚP, aktuální informování

- Negativa
1. Malá kapacita bydlení + služeb pro osoby s mentálním postižením a osoby
s duševním onemocněním a pro osoby s tělesným postižením
2. Naprosto chybí odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením
3. Malé kapacity pobytových služeb pro seniory se zdravotním postižením
4. Chybí komplexní odborné sociální poradenství pro OZP ve zdravotnických
zařízeních (informace pro OZP a jejich rodiny o sociálních službách po
sdělení diagnózy)
5. Chybí podpora OZP v běžném zaměstnání – sociální rehabilitace, která
umožní podporovat klienta v době zapracovávání se i déle (trenér)
6. Chybí provázanost služeb od dětství po dospělost, mezioborová spolupráce a
komunikace, služby jsou decentralizované.
7. Vázne komunikace s Krajským úřadem Zlínského kraje

8. Chybí komunitní bydlení pro osoby se zdravotním postižením – vzájemná
podpora, snížení závislosti na jedné osobě a na sociálních službách
9. Příspěvky na péči často neslouží k péči a k nákupu sociálních služeb
10. Vznik neregistrovaných sociálních služeb
11. Nejsou finance na začátku roku

3.

Projekt „Dvorek“ – Zdenka Černá (Unie pečujících) – pracovní skupině byl představen
projekt Dvorek – jednalo by se o komunitní bydlení pro osoby se zdravotním postižením,
pomoc by byla poskytování formou osobní asistence, asistentky by bydlely v bytech
v budově, budova by byla v majetku města, postavila by se z některého projektu
Evropské unie, všichni by platili nájem v bytech a společných prostorech, asistentky by si
byt platily taky a jejich osobní asistence by byla placena z příspěvků na péči, který
pobírají osoby se zdravotním postižením.

4.

Neregistrované sociální služby Zlínský kraj 2016 – Ing. Bohdan Šafr (Úřad práce ČR,
krajská pobočka Zlín).
Ing. Bohdan Šafr nás seznámil s neregistrovanými sociálními službami ve Zlínském kraji.
Prezentace viz příloha zápisu.

5.

Diskuze, informační kolečko – všichni přítomní
Bc. Soňa Moravcová (OSV MMZ) – všem zúčastněným členům pracovních skupin byly
rozdány tištěné Katalogy poskytovatelů sociálních služeb 2016, dále bude tento katalog
umístěn na stránkách města, mluvená podoba katalogu bude vytvořena ve spolupráci
s neziskovou organizací Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Zlín. Pokud
by někdo potřeboval více katalogů – budou v sekretariátu odboru sociálních věcí, u
koordinátorky komunitního plánování a na městském informačním a turistickém
středisku na radnici.
Ing. Jana Pobořilová (vedoucí OSV MMZ) – informovala o závažné události a to zavření
Hostelu Duo k 1. 7. 2016. Dále informovala o nejbližších akcích – 9. 6. 2016 zájezd
seniorů do Trenčína v rámci udržitelnosti projektu „Můj domov – region Bílé Karpaty,
16. 6. 2016 se na náměstí Míru uskuteční seniorské odpoledne s hostem Naďou
Urbánkovou, akce se koná od 15 – 17 hod.
Mgr. Martina Kadlecová (Naděje Zlín) – dne 20. 6. od 13:00 hod. se uskuteční slavnostní
vypalování keramiky v nové peci.
Pavla Andrýsková (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR) – dne 18. 6.
se uskuteční rekondiční pobyt. Na zámku ve Zlíně je možno navštívit interaktivní putovní
výstavu Není tma jako tma. Tato výstava potrvá až do konce června.
Alena Chludilová (Centrum služeb postiženým Zlín) – informovala přítomné o Fesťáčku,
který se uskuteční 11. 6. v prostorech Centra služeb postiženým Zlín, ulice Mostní.

Marta Pečeňová (Za sklem o. s.) – dne 13. 6. se uskuteční benefiční koncert s Filharmonií
Bohuslava Martinů Zlín. Koncert se uskuteční pod širým nebem na platformě mezi 14. a
15. budovou Baťova institutu.
Ing., Bc. Ivana Tichá (Family a Senior Point Zlín) – informovala o možnosti využívat
prostory klubu i handicapovanými osobami (bezbariérový přístup), spolupracují
s Parkinson klubem, schází se u nich Sousedé +, 11. 6. pořádají besedu Seznamte se
s Německem, Španělskem. Nově mají projekt Promítej i ty – sekce seniorů, můžou
zdarma shlédnout filmy určené pro věkovou kategorii seniorů.
Mgr. Gabriela Šilháková (Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně) – informovala, že
20. 5. 2016 se schvaluje novela 329 zákona – ruší se žádost přes soudy o pořizování
majetku pro nezletilé děti, v senátu se schvaluje návrh novely zákona o sociálních
službách.
Mgr. Martina Langerová (Naděje, pobočka Otrokovice) – informovala o chystané akci
dne 4. 6. Festival jeden den, uskuteční se v lanáčku v Otrokovicích, vstup pro dospělé je
100,-, pro děti 30,-, vystoupí spousta kapel a jsou připravena i různá taneční vystoupení.
Mgr. Alena Podaná (OSV MMZ) – informovala, že se chystá převedení brožury
bezbariérovosti do podoby interaktivní mapy na stránkách města. Do uzávěrky sociálního
fondu se sešlo 81 žádostí. Dne 23. 6. se budou schvalovat v zastupitelstvu města Zlína.

6.

Pozvání na další pracovní skupiny
Další jednání pracovních skupin komunitního plánování proběhne 22. 6. 2016, na které
budou členové pracovních skupin opět pozváni.

Zapsala:

Bc. Soňa Moravcová (koordinátorka KPSS)

Ve Zlíně dne:

6. 6. 2016

