Zápis z jednání skupiny komunitního plánování sociálních služeb,
pracovní skupina č. 4 – Osoby ohrožené sociálním vyloučením
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Velká nabídka služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Kvalitní nabídka dluhového poradenství
Vznikla potravinová banka ve Zlínském kraji
KPSS, katalog – víme o sobě, scházíme se
Noclehárna pro ženy
Máme tréninkové bydlení a pracoviště pro osoby s duševním onemocněním
(chtělo by to více kapacit)
7. Máme dobře zmapovaná místa pobytu osob bez domova

-

Negativa
1. Není stabilizace finančních systémů
2. Chybí dům se zvláštním režimem – alkohol a domovy pro seniory s nízkými
příjmy
3. Malá kapacita dluhového poradenství
4. Lidi s psychiatrickou diagnózou z psychiatrické nemocnice není kam
posunout
5. Nedostatek odborníků na osoby s duševním onemocněním pracujících
v azylových domech a dalších službách a zároveň nedostatek psychiatrů
6. Nedostatek lékařů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením i pro
domovy pro seniory
7. Chybí dům se zvláštním režimem pro psychotiky
8. Nárůst lidí se žloutenkou „C“
9. Chybí azylový dům pro ženy (v Otrokovicích je AD i pro ženy)

3.

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.

4.

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.
Mgr. Aleš Jaroš (Charita sv. Anežky Otrokovice) – v současné době je 1 volné místo
v noclehárně a 3 místa v azylovém zařízení.
Mgr. Eva Danielová (Charita Zlín) – pořád funguje charitní šatník, na požádání zařídí
potravinovou pomoc, popřípadě zakoupí jízdenky na cestu, pokud je to adekvátní a
potřebné.
Ing. Bohdan Šafr (Úřad práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně) – informoval o veřejné
službě – v současné době jsou nachystány 3 návrhy, v prvním čtení je novela zákona o
pomoci v hmotné nouzi – týká se hlavně ubytování, konkrétně příspěvku na bydlení.
V řešení jsou problematiky – sociální bydlení, novela zákona o sociálních službách,
zálohované výživné.
Mgr. Zdeněk Vilímek (Za sklem, z.s.) – informoval přítomné o organizaci. V současné
době mají registrované 2 sociální služby: 1. sociální poradenství, 2. sociálně aktivizační
služby.
Mgr. Lenka Pospíšilová (vedoucí OSP, OSV MMZ) – dne 30. 6. končí činnost Hostelu
Duo, ve kterém je v současné době 60 klientů, část klientů určitě bude muset oddělení
sociální práce někde umístit.
Bc. Renata Chloupková (Rozkoš bez rizika) – informovala, že ve Zlíně jsou 2 domy, kde
pracovnice poskytují sexuální služby a jeden je v Tlumačově, ale je tu spíše spousta
soukromých privátů.
Mgr. Adéla Lhotová (Oblasntí spolek Českého červeného kříže Zlín) – informovala, že
v noclehárně pro ženy mají 3 volná místa, jedno místo je volné v noclehárně pro muže,
azylový dům je plně obsazen.

5.

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

