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Zápis z druhého jednání pracovní skupiny č. 3 – Osoby
se zdravotním postižením
Datum: 26. září, 2013
Místo: zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Přítomni: Mgr. Pavlína Zubíčková – koordinátorka projektu, Mgr. Josef Zdražil – metodik projektu,
Mgr. Sylvie Osičková – vedoucí pracovní skupiny, zájemci o zapojení do projektu „Komunitní
plánování sociálních služeb ve Zlíně“.
Průběh setkání:
1. Prezence přítomných (prezenční listiny založeny u koordinátorky).
2. Uvítání přítomných – metodik projektu, Mgr. Josef Zdražil, přivítal přítomné a seznámil je
s dnešním programem. Budeme společně aktualizovat SWOT analýzu z minulého roku.
3. SWOT analýza skupiny pro osoby se zdravotním postižením – společná aktualizace
SILNÉ STRÁNKY
1. Přátelské město Zlín pro OZP – zlepšuje se situace v bezbariérovosti, přibývají nízkopodlažní a
ozvučené trolejbusy,
2. Příspěvky města na ozdravné pobyty pro osoby se zdravotním postižením.
3. Bezplatné výpůjčky prostor města pro nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti.
4. Půjčovny kompenzačních pomůcek.
5. Dlouhodobě dobrá spolupráce NNO s Magistrátem města Zlína.
6. Krajský úřad zřídil „Sociální fond“ (nad rámec dotací na sociální služby) – rekondice apod.
7. Fungující svépomocné organizace.
8. Zavedený, vyhovující a fungující systém financování sociálních a souvisejících služeb přímo z
rozpočtu SMZ a ze Sociálního fondu SMZ.
9. Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením existující, ale nemají dostatečnou kapacitu –
ověřit aktuální situaci u Handicap(?).
10. Spolupráce s vysokými i středními školami.
11. Bezplatná právní poradna - dům kultury, Občanská poradna STROP, dluhové poradenství
Samaritán včetně internetové poradny.
12. Bezbariérové MHD.
13. Pro osoby sluchově postižené: zajištění tlumočnických služeb, klubová činnost pro neslyšící.
14. Pro osoby se zdravotním postižením – kondiční cvičení, plavání aj. zájem je tak velký, že nestačí
kapacity
15. Vybudování krajského zařízení - domova se zvláštním režimem pro osoby s psychiatrickým
onemocněním v Loučce.
16. Zřízení podporovaného bydlení pro osoby s duševním onemocněním na Mokré
PŘÍLEŽITOSTI
1. Zlepšení komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy.
2. Více osvětového působení na uživatele pro změnu využívání příspěvku na péči, aby více dostali
poskytovatelé soc. služeb.
3. Posílení odpovědnosti rodiny, aby pečovala o své členy se ZP.
4. Podpora pečujících osob (finance, vzdělávání v následné péči, informace, osvěta).
5. Vyhodnotit, jak fungoval individuální projekt (IP) a tuto zpětnou vazbu využít při přípravě dalších IP
a zpřístupnění těchto informací organizacím.
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6. Snížení administrativy spojené s poskytováním služeb, aby se pracovníci mohli více věnovat práci
s uživatelem - utopie
7. Zřízení chráněného bydlení a podporovaného bydlení pro osoby s duševním onemocněním – na
Mokré vznikly 4 byty, ale to ještě pořád nestačí.
8. Rozšíření kapacity chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a zřízení služby
podporovaného bydlení pro uvedenou cílovou skupinu – vznik služby je v jednání
SLABÉ STRÁNKY
1. Výrazný nedostatek pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
2. Nedostatek rezidenčních služeb pro osoby s duševním onemocněním – zjistit kapacitu Loučky a
zjistit, jaká je aktuální situace
3. Nedostatek rezidenčních služeb pro osoby s mentálním postižením.
4. Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením.
5. Nedostatečná kapacita služby osobní asistence – zjistit aktuální situaci
6. Nedostatečná kapacita v denních stacionářích pro osoby s těžkým kombinovaným (mentálním,
tělesným, popř. smyslovým) postižením.
7. Architektonické a smyslové bariéry pro osoby se zdravotním postižením (např. signalizace na
přechodech, bariérové vozy MHD, chybějící ozvučení v některých vozech, stejně jako absence
světelných novin, málo indukčních smyček pro neslyšící ve veřejných budovách, bariéry ve
zdravotnických zařízeních včetně KNTB, dosud přetrvávající bariéry v některých úřadech, nedůstojné
vstupy do budov pro osoby se zdravotním postižením aj).
8. Magazín Zlín - chtělo by to vyčlenit samostatnou rubriku pro sociální oblast, využitelnost MZ pro
informování o aktivitách je nízká, uzávěrka je velmi brzy, již 5. předchozího měsíce. Malá ochota něco
vytisknout.
9. Časové omezení příspěvku a doplatku na bydlení.
10. Absence podporovaného bydlení a podporovaného zaměstnávání.
11. Nedostatek laviček.
12. Špatný stav chodníků.
13. Nedostatek prostor např. pro činnost organizací SPCCH, STP aj. (prostory Střediska pro seniory a
osoby se zdravotním postižením již kapacitně nestačí, velký zájem organizací, široká členská
základna).
14. Nedostatek konkrétních kompenzačních pomůcek k zapůjčení – polohovací postele a schodolezy
15. Nedostatek dobrovolníků – situace se lepší, ale k ideálu se zatím neblíží
Zhoršená dostupnost pošty – přesun do průmyslového areálu, nedořešení parkovacích míst, pohybu
vozíčkářů a obsluhy nevidomých osob. Zhoršená dostupnost polikliniky – přesun zastávek MHD, málo
parkovacích míst
16. S koncem individuálního projektu ZK se zhoršilo financování sociálně terapeutických dílen.
OHROŽENÍ
1. Zhoršení financování všech sociálních služeb.
2. Ukončení čerpání financí ze strukturálních fondů EU a nevyhlášení nových výzev na období 2014 –
2020.
3. Snížení příspěvku na péči u dospělých osob a výrazné zpřísnění podmínek pro získání příspěvku na
péči - výrazné zhoršení finanční situace, popř. dostupnosti sociálních služeb.
4. zhoršení finanční situace především nízkopříjmových skupin obyvatel (již včetně středních vrstev)
dlouhodobé zhoršení situace uživatelů i poskytovatelů SSL.
5. problémy způsobené novým občanským zákoníkem – transformace NNO na nové právní formy
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4.

Debata o bariérovosti -zhoršená dostupnost pošty, přesun do průmyslového areálu, nedořešení
parkovacích míst. U polikliniky - špatný nájezd, daleko zastávka MHD. Naopak se zlepšuje vozový
park MHD – přibývají bezbariérové trolejbusy.

5. Mgr. Pavlína Zubíčková, koordinátorka projektu: probíhají veřejná setkání v zapojených obcích:
Lukov (2. 10.), Fryšták (9. 10.), Sazovice (25. 10.), Želechovice (7. 11.), Lípa (5. 12). Divadlo pro
seniory 17. 10. od 9:00 Sen noci svatojánské. Vánoční koncert na radnici se koná 28. 11. 2013 od
17:00 hod.
6. Pozvánky zástupců organizací:
Helena Hradilová - Svaz nevidomých a slabozrakých Zlín. Rozjíždí kurz finanční gramotnosti pro osoby
se zrakovým postižením. Bude na něj navazovat kurz finančního poradce.
Kateřina Bravencová - Za sklem, o. s.: Kravatový a opaskový den 26.11. 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.
Soňa Jarošová - Charita Zlín. Služba v domácím prostředí – péče. Nestíhají se dohledy doma u klientů.
Nejezdí moc mimo Zlín, poněvadž klienti si musí platit příspěvek na dopravu a nemají na to. Problém
s nemocnicí – jak se personál chová k pacientům.
Alena Merhautová, Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., Pracovní terapie každou středu na J.S…
Výstava ručních prací 18.10 od 10:00 do 16:00. Projekt Šance na aktivní život pro lidi se ZP, co hledají
práci. Zapojit se může 20 osob – mají volnou kapacitu. Jde o příjemnou, čistou práci (balení sáčků do
letadla, kompletace lahviček aj.)
Eva Bilíková - SPCCH - měření diabetiků na radnici: 7. 10., od 9:00 do 15:00.
Sylvie Osičková, IZAP – Integrované centrum Slunečnice. Spuštění E-shopu (eshop.slunecnicezlin.cz ).
Od října začíná pravidelné čtvrteční tvoření s keramickou hlínou pro veřejnost, každý čtvrtek 14:00 –
16:00. Pravidelně každý čtvrtek vaříme zdravé vyvážené obědy pro veřejnost od 12:00 do 14:00.
V úterý 8. 10., v 15:00, Nechejte se v kavárně Slunečnice obsloužit známou osobností – tentokrát
veřejnost obsluhují fotbalisté FC FASTAV Zlín.
Naděje zve na Benefiční společenský večer: …na vlně naděje. Dne 18. 10., v 19:00, Hotel Moskva.

Ve Zlíně dne 3. 10. 2013
Zapsala: Sylvie Osičková

