Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
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Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 2 – Senioři
Datum:
Místo:
Přítomni:

13. 11. 2014
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Ing. Jana Pobořilová (vedoucí projektu), Mgr. Josef Zdražil (metodik projektu), Bc.
Alena Podaná (koordinátorka projektu), členové pracovní skupiny dle prezenční
listiny
Omluveni: Mgr. Jana Chovancová (vedoucí skupiny č. 2 – Senioři)
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 řešení podnětů z 9. jednání pracovních skupin v rámci besedy s panem Jiřím
Kadeřábkem (bývalým 1. náměstkem primátora) – Bc. Alena Podaná
- Podnět: U nové knihovny 14 a 15, není možno poznat, kde končí schody, chtělo by je
označit žlutou.
J. K.: To je vhodná připomínka. Budeme to řešit.
Ing. Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb - podnět zaslán na
ředitelku 14/15 budovy - vlastník Zlínský kraj
Následně tento požadavek řešila Ing. Jana Pobořilová, která mluvila s paní ředitelkou
Struhárovou. Ta jí sdělila, že vnitřní schody označené jsou a normy jí neukládají značit
schody vnější. Zkusí to ale ještě probrat s architekty, zda by je bylo možno označit alespoň
nějakými reflexními prvky.
- Podnět: Chybí lavička mezi zastávkou a DS Burešov.
J. K.: Myslím, že to není problém.
Ing. Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb - bude objednáno
doplnění – do 15. 8. 2014 – podle Ing. Zeydlera - lavička bohužel stále chybí
- Podnět: Chybí lavičky kolem cyklostezky na centrálním parku JS.
J. K.: Pokud to je v mé kompetenci (je možné, že to spadá pod Technické služby), tak
nevidím problém.
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-

-

Ing. Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb - bude objednáno
doplnění – do 15. 8. 2014
Podnět: Na Zálešné I, když se vyjíždí, je poměrně velká prohlubeň.
Myslím, že to není problém
Ing. Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb - připravuje se
rekonstrukce plochy před prodejnou potravin, součástí je i rozšíření komunikace
v křižovatce s ul. 2. května. Oprava prohlubní a poškození vč. vpusti bude součástí této
rekonstrukce (investorem je Jednota), MMZ bude hradit opravu chodníku a komunikace
Zálešná I., akce je v projektové přípravě). Termín: předpoklad realizace je rok 2015, v
závislosti na realizaci parkoviště Jednoty – prohlubeň je již opravena
Podnět: V podchodu chybí označení výtahu. Není zřejmé, kdy jede eskalátor v podchodu.
J. K.: Budeme řešit.
Ing. Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí - Dodání informačního
systému v rámci akce „Rekonstrukce podchodu nám. Práce“ je objednáno u společnosti
Vabanque s.r.o. s termínem dodání do 27. 6. 2014.

5. Informace o Občanském sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty „Pacienti IBD“,
tzv. „WC karta“, „WC kompas“ – Ing. Jana Pobořilová
- 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.
6. Informace z jednání „Multidisciplinárního týmu trestních činů“ – Ing. Jana Pobořilová
- 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.
- 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.
7. Informace o ZKS Mokrá a ZKS Klečůvka – Ing. Jana Pobořilová
- Dobrá zpráva, na Mokré funguje klub a výdejna obědů, tak i kancelář místní části a nově
také knihovna.
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-

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.

8. 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).
9. Diskuze – informační „kolečko“:
- Senior point – paní Věra Hartigová (kontaktní pracovník):
o Pořádají besedy s cestovateli, mohou poradit s problémy, provádějí trénink paměti, senior
si tam může přijít jen posedět, mohou si uvařit kávu, čaj, mají k dispozici denní tisk,
časopisy, aj.
o Otevírací doba: pondělí a středa od 9:00 do 17:00 (zatím není více peněz na zaměstnance)
o Senioři využívají prostoru pro vzájemné aktivity, rodí se mnoho nápadů.
o Kapacita 25 – 30 lidí.
o Family point – PO – PA 9:00 – 17:00 hod. Senior může využít i Family point, protože
jsou tyto organizace postavené na myšlence propojování generací.
o Jednu místnost v ZK 204 má i Asociace NNO Zlínského kraje – je sdílena více
organizacemi k setkávání i jako kancelář.
-

Obec Želechovice nad Dřevnicí – Bc. Michal Špendlík:
o Obec rozšířila se cvičení pro seniory, kurzy na počítači a jazykové kurzy.
o Zapojili jsme se do projektu vzdělávání pro ekonomicky aktivní občany – počítače,
právo,… rozvoj dovedností pro lidi, kteří si chtějí zvýšit dovednosti.
o Máme studii využití objektu v obci, který je připravován pro chráněné bydlení, možná
domov s pečovatelskou službou.

-

Rada seniorů Zlín – paní Iva Pilková:
o Upozornění na to, že pracující důchodci mohou uplatnit slevu na dani i zpětně za roky
2012 a 2103. Tiskopisy jsou na finančním úřadě.
o Senior pasy se vyřizují v pondělí od 10:00 – 13:00 hod., na adrese Kvítková 4323 v
kanceláři, přihlášky lze podat přes internet, využití ve Zlíně je zatím relativně malé –
optika, lékárna, pojišťovna, solná jeskyně, aj.
o SENIOR point je také výdejní místo senior pasů.
o Dne 15. 12. 2014 bude ve Flipu posezení u kávy a 20. 11. 2014 se bude konat zájezd do
Dunajské Stredy.

-

Český červený kříž Zlín – paní Anna Vařáková:
o Nově byla zřízena 4 lůžka noclehárny pro ženy bezdomovkyně, čeká se pouze na
kolaudační rozhodnutí. Vše je připraveno, včetně lůžek, nábytku a zájemkyň o službu.
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o Klub zdravých seniorů - zájezd do termálů, senior pasy již mají vyřízené, předvánoční
akce – 8. 12. 2014 se bude konat Mikulášské setkání v místnosti ANNO ZK v ZK204
místnosti 106.
-

Obec Sazovice – paní Jana Potočná:
o Senior klub úzce spolupracuje s obcí, sbírali jsme výtvarné potřeby pro Chvalčov, zimní
oblečení pro Ukrajinu. Proběhla beseda o Austrálii, škola nabídla možnost jezdit spolu
s dětmi na výlety, máme nové Minimuzeum.
o Dne 11. 12. 2014 proběhne ukázkové draní peří – dopoledne pro školu a odpoledne pro
veřejnost. Také máme intenzivní kurzy pro ekonomicky aktivní občany.

-

Domov pro seniory Burešov – Ing. Vlastimil Zaydlar:
o V roce 2014 bylo plno akcí, investiční, opravy, pro příští rok je naplánována rekonstrukce
stupaček na Broučkově. Znovu apeluji, zda by město nepřevzalo objekt na Broučkově.
o Připomínám žádost o instalaci lavičky a nutnost opravy osvětlení pod Burešovem u
garáží (patří městu). Ještě jeden požadavek od uživatelů – křižovatka pod Burešovem má
vydrolený betonový povrch, pro vozíčkáře je to obtížné přejet.
o Máme 30 let výročí – v září proběhla návštěva manželky pana prezidenta.

-

Charita Zlín – Domovinka – paní Michaela Blahová:
o Máme vysokou naplněnost, ale je to kolísavé – zdravotní stav, nástup do domova pro
seniory. Fungujeme v čase 7:00 – 15:00 hod, o rozšíření doby není zájem. Skoro všechny
klienty svážíme.
o Zapojili jsme se do projektu pletení obinadel pro malomocné – potřebovali bychom
jehlice velikost 2,5 ne hliníkové, pokud by nám to někdo mohl věnovat, a také Sněhurku
– bílou přízi, ze které se to plete a následně odváží do Afriky.
o V rámci aktivizace vyrábíme tako svícny pro betlémské světlo – potřebovali bychom
široké nízké zavařovací sklenice – očištěné od etiket. Ještě potřebujeme 200.

-

Zlínský klub senioů Lužkovice – paní Marie Drobilíková:
o klub funguje, budeme mít Mikulášskou besídku, proběhla beseda s panem Josefem
Kollerem z UH.

-

“HVĚZDA z. ú.“ – paní Marie Walnerová
o funguje dobrá spolupráce s organizací Adra, klienti mají čím dál více zvířat, máme
keramickou dílnu, kterou nabízíme k využití v odpoledních hodinách.

-

Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce – Mgr. Lenka Pospíšilová:
o Přibývá nám chudých nemocných seniorů – potřebujeme něco jako chudobinec, přibývají
senioři, kteří bydlí ve svém přirozeném prostředí, ale nezvládají to a dělají svému okolí
problémy.
o Také máme problémy s duševně nemocnými lidmi, kteří ztrácejí zaměstnání, dělají
problémy svému okolí a odmítají se léčit.

-

Svaz tělesně postižených Zlín – paní Alena Merhautová:
o Máme 5 nových polohovacích postelí v půjčovně kompenzačních pomůcek, za což
děkujeme Statutárnímu Městu Zlín. Máme prodej panenek, pokračují kurzy cvičení
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paměti, další termín bude 24. 11. 2014 a pak každé druhé pondělí. Dne 19. 11. 2014
proběhne beseda o Austrálii a Novém Zélandu.
o Paní Marie Dlabačová: „Když se jde k lékaři, tak člověk musí znát kód pomůcky,
kterou chce. Kdo chodí „sešupem“ v podchodu – zdá se mi, že je to tam pozvracené nebo
počůrané, chtělo by to častěji umývat. Líbí se mi park Komenského, působí průhledně,
nebojím se tam chodit. Je pěkný, žije to tam.“
-

Svaz postižených civilizačními chorobami Zlín – paní Jarmila Ferusová:
o Máme již přes 150 členů, nemáme však prostory a nemáme peníze na své aktivity, město
nám malou částkou pomáhá, není to velká částka, ale je milá.
o Máme 3 skupiny cvičících.

-

Zlínský klub seniorů učitelů – Kvítková – paní Ludmila Pelechová:
o Pořádáme akce zaměřené na poezii.
o Pořádali jsme akci Adventní besedování, na kterou jsme pozvali všechny kluby seniorů a
zástupce města, přišli pouze zástupci 4 klubů a tři zástupky města (vedoucí OSV MMZ
Ing. Jana Pobořilová se omluvila, kvůli ustanovujícímu zasedání ZMZ).

-

Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně – Mgr. Gabriela Šilháková:
o Zákon č. 329/2011 Sb.: držitelé platného průkazu mimořádných výhod budou mít od
1. 1. 2015 nárok na průkaz OZP dle legislativy účinné od 1. 1. 2014, a to se stejným
označením a se stejnou dobou platnosti průkazu, na kterou byly přiznány mimořádné
výhody
o obdobně se bude postupovat i u držitelů průkazů OZP přiznaných podle legislativy
účinné v letech 2012 a 2013 (dočasné průkaz OZP)
o nárok na příspěvek na mobilitu bude mít osoba, která má nárok na průkaz OZP typu ZTP
nebo ZTP/P (v současnosti držitel průkazu – byla nutnost průkaz nejprve převzít)
o zákon bude rozlišovat platnost nároku na průkaz OZP a platnost průkazu OZP jako
veřejné listiny
o na průkaz OZP se nebude uvádět RČ, jen datum narození
o průkaz OZP se bude vydávat hned po vydání rozhodnutí, nebude se muset čekat na nabytí
právní moci rozhodnutí
o Zákon č. 108/2006 Sb.: Rozšíření okruhu oprávněných osob. Povinnost vrátit přeplatek
na příspěvku na péči nově i příjemci příspěvku, tj. osoby, které jej přijaly. (Připravujeme
se na novely zákonů pro osoby bez přístřeší, OZP a seniory. Všichni příjemci příspěvku
na péči budou mít povinnost doložit sepjetí s ČR – pokud se neozvou, bude jim odebrán
příspěvek. U příspěvku na péči dojde ke změně vymáhání přeplatku např. v případě úmrtí
nebo hospitalizace (povinnost hlásit ihned). OZP – výměny stávajících průkazů ZTP a
ZTP/P bude probíhat automaticky, výměna bude stát 30 Kč).

10. 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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