Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00009

Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 1 – Děti, mládež, rodiny
Datum:
Místo:
Přítomni:

13. 11. 2014
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Mgr. Eva Danielová (vedoucí skupiny), Mgr. Josef Zdražil (metodik projektu), Bc.
Alena Podaná (koordinátorka projektu), členové pracovní skupiny dle prezenční
listiny

Omluveni:
Délka trvání jednání: 2 hod.
Program jednání:
1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Zahájení setkání, přivítání přítomných, seznámení s programem jednání – Mgr. Josef Zdražil.
3. Informace o projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ – Bc. Alena Podaná:
- Koordinátorka projektu Bc. Alena Podaná prezentovala přítomným veškeré aktivity, které se
podařily v rámci projektu uskutečnit a které se ještě budou konat.
- V rámci prezentace vznikla zajímavá a podnětná diskuze o polském sociálním systému, na
základě studijní pracovní cesty do polského partnerského města Chorzówa.
- Dále upozornila, že veškeré dokumenty týkající se akcí v rámci projektu jsou k dispozici na
webových stránkách města: http://www.zlin.eu/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-vezline-cl-885.html
-

Fotografie

z akcí,

které

pořádá

OSV

MMZ

jsou

k dispozici

zde:

http://osvmmz.rajce.idnes.cz/

4. Informace o Občanském sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty „Pacienti IBD“,
tzv. „WC karta“, „WC kompas“ – Mgr. Josef Zdražil
- WC karta je modrá plastová karta, pomyslný univerzální klíč, který apeluje na lidskost.
Slouží k zpřístupnění neveřejných toalet – na úřadech, prodejnách, atd…
- WC kompas – databáze veřejných záchodů jako aplikace pro orientaci.
- PS doporučila šířit informace o problematice např. prostřednictvím Magazínu Zlín a webu
města.
- Na radnici jsou klíče vydávány každým úředníkem i v informacích lze požádat o klíč od WC
- Zlínský klub 204 má WC veřejně přístupné.
5. Informace z jednání „Multidisciplinárního týmu trestních činů“ – Mgr. Josef Zdražil
- Zapojení Občanské poradny STROP – cílem je pomoc obětem trestných činů.
Koordinátorka Mgr. Požárová. Psychoterapeut Bc. Ondřej Mikulášek z OSV MMZ.
- IN IUSTITIA, o. p. s. – představení celorepublikově působící organizace na pomoc obětem
z nenávisti (sociální postavení, sexuální orientace, rasa, aj.).
- Představení celorepublikově působící organizace La strada, o. p. s. – oběti trestných činů
ženy i muži – obchod s bílým masem, vykořisťování, kuplířství, vydírání, podvody.
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-

-

Představení organizace Tým pro posttraumatickou pomoc obětem trestných činů – Mgr.
Eva Otřísalová. Funguje spolupráce s Mgr. Pančochovou – psycholožka HZS Zlín.
Nabídka spolupráce s organizací Dlouhá cesta, o. s. – sdružuje rodiče, kterým zemřelo dítě.
Stát může odškodnit oběti trestných činů, na webu ministerstva spravedlnosti jsou
formuláře, částky jsou jednorázově 10 000 Kč u škody na zdraví, 50 000 Kč při těžké újmě
na zdraví a 150 000 Kč při ztrátě výdělku a nákladech na léčení, příbuzní mohou dostat až
200 000 Kč.
Výstupem jednání je, že v ZK chybí organizace typu Bílý kruh bezpečí – nejbližší je
v Olomouci a krizové centrum.

6. Informace o ZKS Mokrá a ZKS Klečůvka – Mgr. Josef Zdražil
- Dobrá zpráva, na Mokré funguje klub a výdejna obědů, tak i kancelář místní části a nově
také knihovna.
- Na Klečůvce se v objektu budoucího klubu začalo pracovat na rekonstrukci – bude tam
víceúčelová místnost.
- V tomto volebním období je naplánováno vytvoření klubu na Mladcové a v Jaroslavicích.
Uvažuje se i o klubu v Bartošově čtvrti.
7. Seznámení s pracemi na „Publikaci „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově,
Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti – Bc. Alena Podaná
- Koordinátorka projektu seznámila přítomné s grafickou úpravou a formou formální
zpracování brožury.
- Členové pracovní skupiny byli přizváni k tvorbě brožury. Každý se může zapojit a to
tím, že prozkoumá několik institucí, např. v okolí svého bydliště. Stačí ty informace
zatelefonovat nebo poslat e-mailem Bc. Aleně Podané (alenapodana@zlin.eu, telefon:
577 630 935).
8. Diskuze – informační „kolečko“:
- Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně – paní Pavlína Štachová:
o Došlo k rozšíření prostor služby, novinkou je odborné sociální poradenství, hlavně dávky,
žaloby, materiální pomoc a přednášky na školách.
o Snažíme se prezentovat ve Family pointu.
-

Unie Kompas – Mgr. Martina Stavjaníková:
o Fungujeme pořád dál, máme 2 střediska, terén, funguje nám poradna LOGOS.
o V březnu 2015 proběhne konference dobrá praxe v NZDM. Členové PS mohou posílat
podněty na témata.

-

Rehabilitační stacionář o.s. – Šance pro život – paní Hana Horáková:
o V sobotu 15. 11. 2014 od 17:00 v Městském divadle proběhne křest kalendáře V říši divů
– nafoceno s dětmi s MP a herci.
o Dne 20. 11. 2014 od 14.30 zveme na vázání adventních věnců – v rehabilitačním
stacionáři.

-

Fond ohrožených dětí, pobočka Zlín – Bc. Soňa Bejtkovská:
o Představila se jako nová vedoucí, snaha o větší propagaci služby, snaha o navázání
spolupráce s úřady a organizacemi.
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-

Terénní asistenční služba pro rodiny ve Zlíně – Mgr. Odeta Samohýlová:
o Nechystáme další aktivity.

-

Family point – Michaela Straková:
o Centrum pro rodinu Zlín – budeme propagovat všechny, kdo to potřebují. Od října je
otevřen Family point, 1. den 500 lidí.
o Každý den jsou nějaké aktivity, včetně mezigeneračních aktivit. Zlin.familypoint.cz
o Na silvestra chystáme celodenní program, zejména pro osamělé lidi.

-

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni – Mgr. Eva Danielová
o Pořádáme cca dvě akce do roka, nejbližší bude v únoru Fašank 18. 2. 2015

-

Rodinné centrum Nenuda – Mgr. Hana Toncrová:
o Rodinná zážitková odpoledne snoezelen.

-

Salesiánský klub mládeže:
o Budeme pořádat adventní koncerty.

9. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 15. 1. 2015, v 8:30 hod v budově OSSZ,
zasedací místnost 424.
Dne:

13. 11. 2014

Zapsal:
Zpracovala:

Mgr. Josef Zdražil
Bc. Alena Podaná
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