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

26. 9. 2013
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Mgr. Josef Zdražil, Mgr. Pavlína Zubíčková, členové pracovní skupiny dle
prezenční listiny

1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Mgr. Josef Zdražil - přivítání a seznámení s programem jednání. Aktualizace stávajícího
plánu, revize SWOT analýzy. viz. příloha: Aktualizace SWOT analýzy.
3. Informační kolečko:
• M. Stavjaníková – Unie Kompas – pozvánka na konferenci Hyperaktivní není
neukázněný, dne 14. 11. 2013 od 10:00 hod v expozici zlínského mrakodrapu.
• Z. Zaharowská – FOD – probíhají personální změny. V současné době volná kapacita
v aktivizačních službách pro děti.
• H. Toncrová – Kamarád Nenuda – víkendové akce, velký úspěch měla akce pro
mládež 15 – 26 let Graffiti.
• M. Straková – Aktivně životem – Dny zdraví – info na www.aktivnezivotem.cz.
www.rodinavezline.cz – organizace mohou zasílat informace o konání akcí
webmasterovi – zveřejní.
• I. Vladíková – DDM Astra – školské zařízení pro zájmové vzdělávání – široká nabídka
vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, systematických i jednorázových aktivit.
• P.Osoha – Centrum pro rodinu – probíhají kurzy efektivního rodičovství – spolupráce
s OSPOD a FOD – kurz není naplněný.
• K. Francová – Baby club NEKKY - kurzy péče o dítě. Laktační poradna, poradna
psychomotorického vývoje.
• K. Bravencová - Za sklem, o. s., Kravatový a opaskový den proběhne dne 26. 11. 2013
na IH Moskva. Proběhl dobrovolnický den, kterého se zúčastnilo 190 osob z různých
koutů světa, pomáhali s údržbou kolem budovy. Zprovoznili nový E-shop – vesty,
trička, mikiny, multifunkční šátky, funkční prádlo s koloidním stříbrem. Čekají na
ukončení výběrového řízení na stavební firmu, aby se mohlo začít s rekonstrukcí.
• P. Zubíčková – 17. 10. 2013 od 9,00 hodin divadlo pro seniory: Sen noci svatojánské;
Kravatový a opaskový den, organizace Za sklem, dne 26. 11. 2013 od 10 – 18 hodin
Hotel Moskva. Veřejná setkání v zapojených obcích: Lukov (2. 10.), Fryšták (9. 10.),
Sazovice (25. 10.), Želechovice (7. 11.), Lípa (5. 12. ?). Benefiční večer zlínské
Naděje – 18. 10. 2013, ještě jsou vstupenky. V pilotním provozu je elektronický
katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, na https://sosldev.ders.cz/katalog/sluzby/.
4. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 28. 11. 2013, v 8,30 hodin v budově OSSZ,
zasedací místnost 424.

Zapsala dne: 14. 10. 2013

P. Zubíčková
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Příloha č. 1 k zápisu – AKTUALIZACE SWOT ANALÝZY

Děti, mládež rodina
SILNÉ STRÁNKY
1. Primární prevence – mateřská centra, rodinná centra, kurzy efektivníhjo rodičovství.
2. Ochota sociálního odboru řešit problémy, dobrá komunikace mezi poskytovateli a Odborem sociálních věcí.
3. Krátké čekací doby v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace – Rodinné
a partnerské poradenství (do 31. 12. 2011 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy). – pozn.: je
třeba sledovat personální situaci, ale zdá se, že to bude dobré).
4. Informovanost (Magazín Zlín, Okno do kraje). Magazín Zlín upřednostňuje jen některé organizace,
neuveřejňuje loga u článků, které potřebujeme zařadit do publicity. Zmenšuje se prostor pro prezentaci
organizací – přesunout do slabých stránek.
5. Volnočasové aktivity pro děti.
6. Dobrá návaznost sociálních služeb.
7. Nadšení v pro-rodinných aktivitách.
8. Stabilita nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby navzdory panující nejistotě.
9. Stav dětských hřišť ve Zlíně je uspokojivý, většina prošla rekonstrukcí.
www.rodinavezline.cz jsou funkční – přehled o akcích, připravuje se možnost vkládání prostředků přímo
organizacemi.
Vyšší míra sociální práce s rodinami ze strany úřadů i neziskových organizací – více prostoru pro sociální práci.
PŘÍLEŽITOSTI
1. Současná situace je výzvou k inovacím ve službách (např. hledání nových prostředků, postupů, metod,
kreativity, rozvoj mezinárodní spolupráce, získávání financí z mezinárodních zdrojů).
2. Rozvoj firemních mateřských škol (MŠ), vznik nových MŠ, zvyšování kapacity – UTB a ZK mají firemní MŠ,
kapacity se stále navyšují. Od roku 2014 by neměl být problém s kapacitami MŠ. U Nemocnice se připravuje
projekt MŠ pro osoby se zdravotními obtížemi.
3. Rozvoj služeb péče o děti – asistovaný styk, asistované předávání dětí je často poptáván mimo pracovní
dobu – pátek odpoledne a víkend. Ve složitých případech a v pracovní době je to zajištěné Poradnou pro
mezilidské vztahy…,
4. Vyšší míra sociální práce s rodinami ze strany úřadů i neziskových organizací – přesunuto do silných stránek
5. Realizace většího množství dlouhodobých preventivních programů na základních školách (ZŠ).
6. Posílení prestiže učebních oborů (řemesla).
7. Vedení a podpora rodičů k výchově dětí.
8. Více motivovat děti i dospělé k samostatnosti a odpovědnosti.
Zřízení Family pointu v bývalé knihovně F. B.
Vznik služby nebo aktivity pro mládež závislou na marihuaně – částečně možno řešit prostřednictvím Ambulance
adiktologie Podané ruce.
Zvýšení důrazu na finanční gramotnost u dětí – nový rámcový vzdělávací program ZŠ.
Málo možností zajistit brigádu pro mládež – je třeba naučit mládež pracovat.
Realizace kurzu efektivního rodičovství – spolupráce OSPOD s NNO.
Zvýšení informovanosti organizací o tom, jak psát projekty, jak žádat.
Vznik nízkonákladových (startovacích) bytů.

SLABÉ STRÁNKY
1. Slabá finanční gramotnost občanů.
2. Chybí koncepce prevence sociálně patologických jevů
3. Nedostatek pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), navyšující se administrativa a z toho
vyplývající menší prostor pro práci s rodinami (očekává se další nárůst administrativy v souvislosti s
připravovanou zásadní novelou zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí – předpokládaná
účinnost k 1. 1. 2013). – už je v řešení – podán projekt na MPSV – výsledek na začátku roku 2014.
4. Chybí finančně dostupné bydlení.
5. Nedostatečná kapacita v MŠ pro děti se zdravotním omezením (např. potřeba užívání léků během dne,
dietní režimy, epilepsie, alergie, poruchy autistického spektra aj.).
6. Nedostatečná motivace, nezájem rodičů o preventivní práci s rodiči.
7. Byrokracie na úkor práce s klienty.
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8.

Dlouhý proces od oznámení případu k řešení – dlouhé čekací doby u odborných pracovníků – psycholog,
psychiatr
9. Mateřská centra se nedostanou do dotačního řízení na MPSV.
10. Magazín Zlín – poklesla informační hodnota - chybí prezentace organizací, je pouze prezentace aktivit,
množství reklamy na úkor informací.
11. Nedostatek dětských psychologů a psychiatrů, nedávají objektivní výstupy (mnohdy „nadržují“ matkám).
12. Legislativní nedořešení prorodinných služeb.
13. Dlouhý proces od anamnézy do řešení problému – dlouhé čekací doby k odborníkům, zbytečné průtahy.
14. Nedostatek odborných služeb (ambulantní, pobytové, např. středisko výchovné péče).
15. Sociálně aktivizační služby (SAS) – nedostatek – potřeba rozšířit službu, svázané/slabé kompetence – pouze
pro spolupracující rodiny (pokud rodiče nespolupracují, nemají sociální pracovníci možnost pomoci). – nyní je
to dostatečné, služba je dotována v rámci IP ZK
16. Neexistence terénní (v domácnostech) odlehčovací služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
17. Vzdělávání sociálních pracovníků – stanovené hodiny vzdělání – stále stejné kurzy – neobohacují, nízká
úroveň; pracovníci se vzdělávají a tím pádem chybí v provozu.
18. Legislativní nejistota.
19. Svázanost služeb registrem, standardy a individuálním projektem Zlínského kraje.
20. Nedostatečná kapacita asistenční služby, služba zcela chybí pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.pozn. Zjistit aktuální stav u Handicapu a Podaných rukou.
21. Lhostejnost, alibismus a obavy v postoji veřejnosti k problémům.
22. Krize vztahů v rodinách a partnerských vztazích.
23. Rodiny nejsou politickou prioritou.
24. Manipulace s dětmi, psychické týrání, vydírání při rozpadu rodiny a řešení konfliktů mezi partnery.
25. Zapojení veřejnosti je více formální, chybí aktivnější přístup.
Nejasný systém financování
OHROŽENÍ
1. Reformy a jejich negativní dopad (nejen) na rodiny s dětmi.
2. Předluženost, zvyšování kriminality, nárůst osob na okraji společnosti, ztráta bydlení (především v důsledku
zvyšujících se cen energií a vody, přísná legislativa – omezení příspěvku a doplatku na bydlení), zvyšující se
nezaměstnanost.
3. Navýšení administrativy a úkonů OSPOD (v důsledku zásadní novely zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí – předpokládaná účinnost k 1. 1. 2013) – hrozí nedostatek času na práci s klientem.
4. Hrozba omezení činnosti a zániku služeb.
5. Zavedení školného a skryté školné – nemožnost vzdělávání dětí ze středních a nižších vrstev.
6. Snižování porodnosti, počtů sňatků, vyšší počet dětí mimo manželství, zvyšování počtu nezletilých matek.
7. Snižování věku ve vztahu ke kriminalitě, agresivitě a závislostem.
8. Možné nezvládnutí rozvoje multikulturní společnosti, začlenění etnických kultur do socio–kulturního prostředí.
9. Prodlužující se věk odchodu do důchodu, vliv na výpomoc prarodičů při péči o děti a naopak péče dospělých
dětí o přestárlé rodiče.

