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Zápis ze 13. jednání pracovní skupiny č. 1 – Děti, mládež, rodina
Datum:
Místo:
Přítomni:

26. 3. 2015
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. Eva Danielová (vedoucí skupiny č. 1)
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 od Ing. Jany Pobořilové:
• Poděkování všem přítomným za spolupráci po celou dobu trvání projektu, poděkování
zástupcům obcí, kteří se zúčastnili na projektu, shrnutí osobního přínosu setkávání apod.
Výhled do budoucna – v současnosti plánujeme setkávání se cca 3 x ročně, poprvé na
podzim 2015. Pokud bude nová výzva, je zájem o nový projekt (mohl by startovat nejdříve
na jaře 2016).
• Pozvánka na seniorské odpoledne, které se uskuteční 11. 6. 2015.
• Shrnutí úspěšných výstupů v rámci výše uvedeného projektu:
- chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním (CSP Zlín o.p.s)
- zajištění 10 ks polohovacích postelí a matrací (STP Zlín, Charita Zlín)
- vydání brožury o bezbariérovosti, Katalogu poskytovatelů SS 2013-2015, aktualizace
SPSS
4. Diskuze – informační „kolečko“:
Bc. Soňa Bejtkovská – FOD, pobočka Zlín:
- SAS mají pobočky ve Zlíně, Otrokovicích, Val. Klobukách, aj.; celkem cca 50 rodin,
letos dalších 6 rodin
- Navazují stále nové kontakty a spolupráci
- Mění se personální obsazení pobočky, pracuje se ambulantní i terénní formou.
Poradna pro ženy a dívky – Mgr. Pavlína Štachová:
- Shánějí materiální pomoc – oblečení pro děti do 1 roku.
- 13. 4. 2015 bude v Klubu 204 od 17:00 hod. probíhat Klub Sára pro nezadaná a
svobodné ženy.
Rehabilitační stacionář o. s. Šance pro život – Mgr. Hana Horáková:
- Rehabilitační stacionář je pro děti s mentálním a kombinovaným postižením do 10 let,
stacionář je pro děti do 16 let; je vhodný i pro děti s PAS
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Oslovovali s nabídkou spolupráce sociální organizace, lékaře i fyzioterapeuty; služba je
placená
Dne 4. 4. 2015 na ranči v Lípě bude akce „Život není zebra“ – výstava NNO,
workshopy, aj.
Potřebujeme pomoc s přeregistrací na „zapsaný spolek“.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., - Terénní asistenční služba Zlín – Mgr.
Odeta Samohýlová:
- Rozšíření služby do Vizovic (0,04 úvazku)
- AZ pro ženy a matky s dětmi + Naděje + Elim připravují vznik potravinové banky ve
Zlíně (někdy se v rodinách stává, že chybí jídlo).
Familly Point – paní Michaela Straková:
- Stále nabitý program, na karnevalu bylo 190 lidí.
- Na jaře bude Zlínské jaro, Bambifest, 17. 5. 2015 pořádá Centrum pro rodinu na JS
vedle kostela Den pro rodinu.
- Informace jsou na www. rodinavezline.cz i na Facobooku.
- Výzva – posílejte své akce, my je zařadíme do kalendáře akcí.
Rodinné centrum – Kamarád Nenuda – Mgr. Kateřina Benešová:
- Pořádají semináře „Láska v rodině“.
- spustili nový mezinárodní projekt zapojení dětí do veřejného života (inovativní
techniky).
DDM Astra – Bc. Ivana Vladíková:
- Pořádají zájmové vzdělávání, kroužky (jóga, tai chi) nejen pro děti, ale i pro dospělé,
organizují víkendové akce, fungují i o jarních prázdninách.
- Připravují 25 letních táborů příměstských a 6 táborů pro předškoláky, pobytové tábory
budou pořádat až v příštím roce.
Salesiánský klub mládeže – Mgr. Petr Boštík:
- Nový páteční program pro mládež od 16 let – přednášky + volný program (poslední
pátek v měsíci), který organizují dobrovolníci. V pátek bude přednáška o Súdánu.
• Projekt KPSS hodně pomohl v orientaci v oblasti sociálních služeb a potřeb jednotlivých
skupin občanů;
• Projekt „Komunitního bydlení“ je ve fázi studie, velmi intenzivně se na něm pracuje.
ÚP ČR, KP Zlín – Bc. Lucie Poláchová:
- Nový příspěvek na bydlení – peníze ihned po přihlášení.
- Pracuje se hodně s pěstouny.
- Seznámení s novým konceptem bydlení – obdoba sociálního bydlení.
- Seznámení s návrhem ministerstva MPSV o zálohovém výživném.
Metodik KPSS – Mgr. Josef Zdražil:
- Pozvánka pro poskytovatele soc. služeb na akci „Prostor pro setkání“ v Otrokovicích,
23. 4. 2015, od 12,00 hodin – jedná se o neformální, předem domluvené setkání soc.
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pracovníků a vedoucích různých organizací. V případě zájmu si prosím napište p.
Zdražilovi o seznam zúčastněných.
Byla vyhlášena osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014 – zvítězila
paní Eva Ludvíčková.

5. Koordinátorka KPSS, paní Alena Podaná v prezentaci shrnula celé období současného projektu,
Střednědobý plán sociálních služeb a stanovené výstupy. Některé z priorit Střednědobého plánu
sociálních služeb se již v průběhu projektu podařilo naplnit.
6. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční zřejmě v podzimních měsících roku, termín i místo
budou upřesněny.

Dne:

27. 3. 2015

Zapsal:
Zpracovala:

Mgr. Josef Zdražil
Bc. Alena Podaná
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