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Zápis ze 13. jednání pracovní skupiny č. 3 – Osoby se zdravotním postižením
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. Silvie Osičková (vedoucí skupiny č. 3)
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, 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 projektu - aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních (a
navazujících) služeb za roky 2013, 2014, 2015, aktualizace Střednědobého plánu sociálních
služeb na období 2013 – 2014 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014- 2017,
vydání brožury Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a
Želechovicích nad Dřevnicích z pohledu bez(bariérovosti).
• Úspěchy Střednědobého plánu sociálních služeb – chráněné bydlení pro osoby s duševním
onemocněním (CSP Zlín o.p.s.), mezigenerační bydlení v Želechovicích nad Dřevnicí,
snížení nájmů ve startovacích bytech, 4 lůžka v noclehárně pro ženy (ČČK Zlín)
4. Diskuze – informační „kolečko“:
Centrum služeb postiženým Zlín o.p.s. – Alena Chludilová:
• Poděkování za možnost účastnit se KPSS ve Zlíně;
• V lednu proběhlo setkání rodičů a blízkých lidí se schizofrenií (Setkání blízkých a rodin),
v únoru proběhla vernisáž výstavy automatické kresby Petry – Ráchel, 12. 3. 2015 bylo opět
další setkání rodičů a blízkých lidí se schizofrenií „Rodiče sobě“.
Svaz postižených civilizačními chorobami z. s. – Jamila Ferusová:
• Poděkování za pozvání k projektu, komunitní plánování hodnotí velmi pozitivně
• Pořádání rekondičních pobytů, pravidelných cvičení pod odborným vedením, plavání aj.
SONS ČR Zlín – Pavla Andrýsková:
• Poděkování za účast na jednání komunitního plánová, zvláště vedoucí odboru Ing. Janě
Pobořilové
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• Seznámení s činnostmi, které SONS přebrala od zaniklé organizace Tyflocentrum
Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR – Jiřina Němcová, Ing. Josef Závišek:
• Představení činnosti organizace OSPDN ČR a vysvětlení účasti na jednání PS
• Vznesení námitky, proč není samostatná pracovní skupina pro osoby s duševním
onemocněním, diskuze s vedoucí OSV MMZ Ing. Janou Pobořilovou
Úřad práce Zlín, Mgr. Gabriela Šilháková:
• Ukázka vzoru nového průkazu OZP, začátek výdeje po velikonocích, nyní se přijímají
žádosti (do 31. 12. 2015 je nutné podat žádost);
• Příspěvek na péči – všichni příjemci musí vyplnit formulář ohledně bydliště.
• Úřad práce řeší neregistrované soc. služby, už byli na kontrole v penzionu v Pozlovicích,
pojedou do další služby, na kterou upozornila ombudsmanka.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s. – Mgr. Michal Škrabánek:
• Poděkování Ing. Janě Pobořilové za spolupráci i za účast na jednání komunitního plánování
sociálních služeb
• Seznámení s činností organizace
• Informace o poskytování „Euroklíčů“
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.
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:

30. 3. 2015

Zapsala:
Zpracovala:

Mgr. Josef Zdražil
Bc. Alena Podaná
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