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Studijní cesta do partnerského polského města CHORZÓWA

V rámci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ se ve dnech 16. – 17. 7.
2014 uskutečnila studijní cesta do polského partnerského města Chorzów. Zúčastnili se jí
zástupci politické reprezentace obcí a měst zapojených do projektu (Města Zlín a Fryšták,
Obce Lípa, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí), dále vedoucí pracovních skupin (1.
Děti, mládež rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené
sociálním vyloučením), metodik a zaměstnankyně Odboru sociálních věcí Magistrátu města
Zlína (vedoucí odboru, koordinátorka projektu a zaměstnankyně zpracovávající dotace do
oblasti sociálních služeb).
Našimi kolegy z Chorzówa jsme byli velmi pěkně přivítáni na Městském úřadě. Zde jsme se
navzájem seznámili se sociálními systémy v ČR a Polsku a rovněž i s fungováním sociálních
služeb v obou městech. Následovaly podnětné - a početné - návštěvy zařízení. Prohlédli jsme
si Denní stacionář sociální pomoci pro seniory a středisko denní podpory pro děti –
Chorzówska Lauba, středisko pro mentálně postižené osoby, děti a mládež – Dům sociální
péče „Republika“, noclehárnu pro muže bez domova, Středisko pro podporu rodiny (pro děti
vyžadující náhradní celodenní péči), Celodenní středisko sociální pomoci pro seniory –
Caritas, Centrum sociálních iniciativ a Středisko denního pobytu pro osoby postižené demencí
včetně postižených Alzheimerovou chorobou. Velmi mile nás překvapil vřelý lidský přístup
personálu k uživatelům služeb a rovněž i to, že jejich zřizovatelé a provozovatelé jsou schopni
pružně reagovat na potřeby klientů.
Na závěr jsme naše polské kolegy pozvali k nám do Zlína na Konferenci o komunitním
plánování sociálních služeb ve Zlíně, která se uskuteční počátkem příštího roku. Tato studijní
cesta byla pro všechny zúčastněné velmi zajímavá a přínosná.
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