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Zápis z 13. jednání pracovní skupiny č. 4 – Osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Datum:

26. 3. 2015

Místo:

zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín

Přítomni:

Ing. Jana Pobořilová (vedoucí projektu), Mgr. Josef Zdražil (metodik projektu),
Bc. Alena Podaná (koordinátorka projektu), Mgr. Michaela Stýblová (vedoucí skupiny
č. 4), členové pracovní skupiny dle prezenční listiny

Délka trvání jednání:

2 hodiny

Program jednání:

1. Přivítání – J. Zdražil
2. Alena Podaná – informace – „Závěrečná prezentace k Projektu komunitní plánování
sociálních služeb ve Zlíně“.
3. Informace o dalším setkávání, nejbližší bude na podzim tohoto roku.

Diskuze – informační kolečko
1. Ing. Jana Pobořilová - předány informace o dalších setkáváním, nyní budou bez
finanční podpory z evropských fondů, do budoucna se plánuje opět napsat projekt na
podporu KP.
2. Úřad práce ČR- Krajská pobočka ve Zlíně
Ing. Bohdan Šafr
Náměstkyně ÚP Z. Cibulková pozitivně vnímá účast na komunitních plánováních.
MPSV- výzkumný projekt- vzájemná spolupráce mezi ÚP, obcemi a neziskovkami.
Sociální bydlení- vytvořen tým- cílem je aby platil zákon o sociálním bydlení k lednu 2017.
Problémem je, že není návaznost mezi ministry, dále je zvýšená agresivita klientů na úředníky
(útok na kolegu na ÚP).
Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí - cca 100 ubytoven v kraji, kde bude schválen
ubytovací řád (bude ukončeno květen, červen)
Probíhají jednání se stavebním úřadem - problematika jiných než ubytovacích prostor.
„Vyjádření obcí“ …. je v samostatné působnosti obce - může dělat Rada, Zastupitelstvo,
starosta….je to pouze na zvážení obce.
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3. Oddělení sociální práce - Mgr. Lenka Pospíšilová - stále více nízkopříjmových rodin,
osob s duševním onemocněním, chybí návaznost na sociální služby - chybí domovy se
zvláštním režimem
4. Charita Svaté Anežky Otrokovice - Azylový dům Samaritán - Mgr. Aleš Jaroš- jaké
bude financování z města Otrokovice na dluhové poradenství, jak by bylo realizováno
v případě nedostatku peněz? 10. 10. 2015 budou probíhat oslavy vzniku Samaritánu.
5. Sdružení Podané ruce, o. s., Ambulance Adiktologie Zlín - p. Kaška – poděkování za
spolupráci, organizace se dostala do povědomí ostatních organizací, atd.
6. Rozkoš bez rizika - Bc. Renata Chloupková - informace o organizaci, 3 x měsíčně
jezdí do Zlína, rozjíždí se projekt „sexuální asistence“… zaměřené na osoby jako jsou
senioři, osoby se zdravotním postižením atd.
7. ČČK Zlín – Mgr. Michaela Stýblová - „sedárna“ otevřena do konce dubna 2015,
během tohoto roku došlo k otevření Noclehárny pro ženy, 7. 4. bude probíhat
v odpoledních hodinách „Velikonoční polévka“ určena pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
8. Ing. Josef Zdražil - informace o „Prostoru pro setkávání „ bude probíhat
v Otrokovicích dne 23. 4. 2015

Další jednání proběhne na podzim tohoto roku, členové pracovní skupiny budou opět pozváni.

Zapsala dne 26. 3.2015
Vedoucí
pracovní
skupiny
ohrožené sociálním vyloučením
Mgr. Michaela Stýblová

Osoby

