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Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 4 – Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
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. Michaela Stýblová (vedoucí skupiny č. 4 – Osoby ohrožené sociálním
vyloučením)
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“ – 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.
5. 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.).
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-

-

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.

6. 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.
- 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“:
- Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně – Ing. Bohdan Šafr:
o Budou přijímáni noví pracovníci, bude snaha zintenzivnit práci.
o Budou znovu zavedeny poukázky pro osoby, které zjevně nevyužívají sociální dávky pro
účel, ke kterému jsou určeny. Vybírají se lidé s dlouhodobou závislostí. Problém je
s pokrytím regionu obchody, které poukázky přijímají.
o Pořádají se přednášky o typologii klientů pro pracovníky úseku zaměstnanosti.
o Připravujeme se na novelu zákona o hmotné nouzi – účinnost od 1. 1. 2015, zejména se
to týká standardizace ubytoven. Dávka bude poskytována na byt a vše ostatní budou
nestandardní prostory, které musí splnit standardy, což bude ověřovat stavební úřad.
Obce budou ve správním řízení vystupovat tak, že budou potvrzovat, status ubytovny.
o Veřejná služba zatím nebude.
o Měli bychom se vrátit do roku 1991 do doby zákona o sociální potřebnosti, ten byl
jednoduchý a fungoval.
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-

Charita Zlín – Mgr. Bronislava Vašáková:
o Každé úterý počínaje 4. 11. 2014 od 14:00 – 15:00 hod bude Charita v areálu domovinky
vydávat teplou polévku s pečivem.

-

Charita sv. Anežky Otrokovice – azylový dům Samaritán – Mgr. Aleš Jaroš:
o Azylový dům Samaritán rozdává polévky 2 x měsíčně ve středu od 10:00 do 12:00 hod. –
je to o kontaktu s uživateli, sledují, kdo přijde, a když někdo nepřijde, tak se ho snaží
vyhledat.
o 22. 11. 2014 proběhne Národní sbírka potravin v Centru Malenovice v Tescu. Potraviny
pak budou rozdávat v místních organizacích pro místní klienty.
o Přijde změna ve vedení. Aleš Jaroš nahradí ve vedení azylového domu Tomáše
Bernatíka, který přechází na SENIOR C, který bude vést.
o Máme možnost zajistit odparazitování klientů ve spolupráci s Městem Otrokovice a
ČČK.
o Ve Zlíně to probíhá v ČČK v rámci denního centra. V Otrokovicích funguje také
seďárna, službu zajišťují zaměstnanci z řad klientů AD Samaritán. Stejně tak je
personálně zajišťována veřejná sprcha.

-

Společnost Podané ruce o. p. s., Ambulance adiktologie Zlín – Mgr. Vladimír Kaška:
o Ambulance adiktologie i psychiatrická ambulance fungují – čekací doby v adiktologické
poradně jsou cca 1 týden.

-

Občanské sdružení Pod křídly – Mgr. Tereza Ševčíková:
o Kapacity jsou skoro naplněné, hlásí se i lidé z výkonu trestu, kteří byli dříve v dětských
domovech.
o Paní Smrčková se zapojila do projektu Příběhy neobyčejné energie, probíhá výměna
zkušeností s Německem.
o Klienti mají velké problémy se vstupem na trh práce, s čímž se jim snažíme pomoci.
V Domě na Kamenné bylo nutné s polovinou klientů ukončit pobyt, protože užívali
návykové látky.
o Dne 28. 11. 2014 bude seminář Exekuce od 9:00 do 13:00 hod.

-

Odbor sociálních věcí – oddělení sociální práce – Mgr. Lenka Pospíšilová:
o Řešíme klienty s různými potížemi, často jsou to lidé s duševním onemocněním bez práce
– rychle upadají do dluhové pasti a nechtějí se jít léčit.

-

Azylový dům pro ženy a matky v tísni o.p.s. – Terénní asistenční služba Zlín – Mgr.
Odeta Samohýlová:
o Terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi – často pracujeme s rodinami, ve kterých
jsou lidé ohrožení sociálním vyloučením.

-

Rozkoš bez rizika – Bc. Renata Chloupková:
o Práce s ženami a muži, kteří poskytují placené sociální služby.
o 2 x měsíčně jezdí do klubů a do privátů ve Zlíně,.
o Zaměřujeme se hlavně na priváty a aktuálně také na studentky, které si placeným sexem
přivydělávají. Problém je v tom, že z vlaku prostituce se obtížně vystupuje.
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o 2 x ročně přijíždíme s pojízdnou ambulancí a provádíme komplexní testování – odběry,
stěry aj.
-

Český červený kříž Zlín – Mgr. Barbora Palánová:
o Mají cca 105 klientů z toho 14 žen, cca 17 lidí denně.
o Máme postavenou přístavbu noclehárny, ve které budou lůžka pro ženy. Po kolaudaci
bude ještě služba procházet registrací.
o V seďárně bývá cca 6 – 10 osob, z toho obvykle 3 ženy.
o Noclehárna i AD pro muže jsou plně obsazeny.

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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