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Zápis z pátého jednání pracovní skupiny č. 3 – Osoby
se zdravotním postižením
Datum: 18. 2. 2014
Místo: zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín
Přítomni: Mgr. Pavlína Zubíčková – koordinátorka projektu, Mgr. Josef Zdražil – metodik projektu,
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 a návrhy cílů a opatření pro
SPSS 2013 - 2017.
3. SWOT analýza skupiny pro osoby se zdravotním postižením – společná aktualizace.
4. Návrh cílů a opatření – společná práce.
5. Společná diskuse na důležitá témata.
NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
3. 1 Priorita Podpora zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
Cíl: Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zvýšení podpory firmám zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením.
Popis současného stavu
Vysoký počet osob se zdravotním postižením je bez zaměstnání. Podíl osob se zdravotním
postižením na počtu nezaměstnaných se v okrese Zlín pohybuje okolo 15%. Jedná se o skupinu osob,
která není pro zaměstnavatele atraktivní. Skutečnost, že řada osob se zdravotním postižením nemůže
být srovnatelně produktivní jako zdraví lidé, je kompenzována příspěvky ÚP. Většina osob z této
cílové skupiny vyžaduje specifický přístup, odstranění bariér či upravený pracovní režim. Se změnou
legislativy se očekává zvýšený zájem o zaměstnávání OZP. Statutární město Zlín a jeho příspěvkové
organizace, stejně jako i další organizace, mohou zvýšit podporu firmám zaměstnávajícím osoby se
zdravotním postižením tím, že zmapují produkty a služby, které v současné době nakupují, a zváží
možnost jejich zakoupení od firem, které mají chráněná pracovní místa či vysoký podíl zaměstnanců
se zdravotním postižením. Zároveň je třeba působit na organizace ve městě, aby ve větší míře
umožňovaly zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Poskytovatelé sociálních služeb umí OZP
připravit, aby se uplatnily na chráněném i otevřeném trhu práce. Další podporu zaměstnávání OZP je
třeba řešit v rámci agendy ÚP, na úrovni obcí, krajů či na národní úrovni. (pozn.: jak pracuje ÚP se
zaměstnavateli, aby vytvářeli pracovní místa a zaměstnávali OZP, mají vyčleněné pracovníky pro
podporu OZP, jak fungují personální agentury, zda pracují i s OZP?)
Opatření, která vedou k naplnění cíle
3.1.1 Zmapování nabídky firem zaměstnávajících osoby se znevýhodněním (dotaz na ÚP – chráněná
pracovní místa).
3.1.2 Analýza činností a nakupovaných služeb z hlediska možností využití firem,
které jsou vyjmenovány v bodě 1.1.
3.1.3 Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.
Priorita reaguje na slabé stránky Výrazný nedostatek pracovních míst pro osoby se zdravotním
znevýhodněním.
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3. 2 Priorita Rezidenční služby pro osoby s duševním a kombinovaným onemocněním
Cíl: Vytvořit 50 míst ve službách chráněné, popř. podporované bydlení pro osoby
s duševním onemocněním, případně v domově se zvláštním režimem.
Popis současného stavu
Osoby s duševním onemocněním jsou skrytou cílovou skupinou. Podle dostupných statistik tvoří cca
10% obyvatelstva (některé statistiky hovoří až o 25%), přičemž mezi ně patří osoby s těžší duševní
poruchou, jako je paranoia či schizofrenie, ale také osoby s úzkostnými stavy, depresí, poruchami
spánku apod. Psychické onemocnění může propuknout u kohokoli a důsledkem může být vyloučení
ze společnosti. Samotná léčba je záležitostí lékařů, zejména v psychiatrické léčebně Kroměříž. V
rámci sociálních služeb je třeba věnovat se návratu osob opouštějících psychiatrickou léčebnu do
společnosti. K tomu je třeba vytvářet podmínky formou zajištění chráněného a podporovaného
bydlení. Ve Zlíně jsou pro službu podpora samostatného bydlení vyčleněny 4 byty. Nové pobytové
služby pro osoby s duševním onemocněním vznikly v Loučce s kapacitou 47 lůžek.
Opatření, která vedou k naplnění cíle
1.1 V přípravě je vybudování domova se zvláštním režimem v Loučce – zřizovatelem
bude Zlínský kraj.
3.2.1 Zřídit chráněné, případně podporované bydlení pro lidi s duševním onemocněním
ve Zlíně.
3.2.2 Zmapovat CS, která potřebuje rezidenční služby
3.3.3 Vytvoření rezidenční služby pro osoby s duševním onemocněním
Priorita reaguje na slabé stránky: Nedostatek rezidenčních služeb pro osoby s duševním
onemocněním.
Připravované projektové záměry:
Projektový záměr Centra služeb postiženým Zlín, p. o. – záměr je v tuto chvíli zpracován na sociální
rehabilitaci (v jádru však naplňuje prioritu 3. 2).

3. 3 Priorita Rezidenční služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
Cíl Vznik nové služby podporované bydlení, rozšíření chráněného bydlení s kapacitou celkem 20 míst.
Popis současného stavu
Pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením je nedostatečná dostupnost služeb s různou mírou
podpory tak, aby jí bylo umožněno rozvíjet se a osamostatňovat se. Zajištění větších kapacit služeb
chráněné a podporované bydlení je důležité také pro zajištění péče a podpory lidem s mentálním
postižením, kteří doposud žijí s rodiči, v období, kdy se už rodina nebude schopna o tyto osoby
postarat. Důležitá je právě kombinace rezidenčních a terénních služeb, která umožňuje individuální
přístup a je ekonomicky efektivnější. Je však nutná návaznost dalších služeb (např. služby sociální
rehabilitace, socioterapautické dílny aj.).
Opatření, která vedou k naplnění cíle
3.3.1 Rozšíření chráněného bydlení o 10 míst ve Zlíně.
3.3.2 Zřízení (registrace) služby podporovaného bydlení.
Priorita reaguje na slabé stránky Nedostatek rezidenčních služeb pro osoby s mentálním
postižením.
Připravované projektové záměry:
Projektový záměr připravuje NADĚJE o. s., pobočka Zlín ve spolupráci se SMZ.
3. 4 Priorita Zvýšení kapacit v odlehčovacích službách
Cíl Zřídit odlehčovací službu pro osoby se zdravotním postižením s možností poskytovat
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službu pro děti se zdravotním postižením, s kapacitou 10 lůžek.
Popis současného stavu:
Odlehčovací služba je důležitou sociální službou, která umožňuje zabezpečení péče v době, kdy je
třeba řešit zdravotní stav pečující osoby či její jiné potřeby, a to v případech, kdy není možné zajistit
po přechodnou dobu péči v přirozeném prostředí. Tato služba je v některých obdobích roku (např.
doba dovolených) velmi nedostatková, ale jindy je však o ni menší poptávka (z toho vyplývají značné
komplikace pro případné poskytovatele). Nedostatečné jsou zejména kapacity odlehčovacích služeb
pro děti se zdravotním postižením.
Opatření, která vedou k naplnění cíle
3.4.1 Vyhledat vhodného poskytovatele s potřebnou infrastrukturou.
3.4.2 Zaregistrovat sociální službu.
Priorita reaguje na slabé stránky
Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb pro soby se zdravotním postižením.

3.6 Priorita Podpora osob pečujících o osoby blízké
Cíl: Realizace osvětových, vzdělávacích a informačních aktivit
Popis současného stavu: K tomu, aby osoby se zdravotním postižením mohly zůstávat ve svém
přirozeném prostředí, je jim často potřebná péče zajišťována rodinnými příslušníky nebo jinými
pečujícími osobami. Často se jedná o osoby, které nemají vzdělání a zkušenosti s poskytováním
takové péče. V okamžiku, kdy se sníží míra soběstačnosti osoby, o kterou je pečováno, je u pečujících
rodinných příslušníků poptávka po sociálním poradenství a po informacích o tom, jak pečovat. Zatím
nedostatečně rozšířené jsou podpůrné skupiny pro pečující osoby.
Opatření, která vedou k naplnění cíle:
3.6.1 Podpora vzniku a aktivit podpůrných skupin
3.6.2 Realizace stáží pro osoby pečující u organizací, zaškolení, realizace osvětových aktivit
3.6.3 Zaškolování pečujících osob v rámci služeb sociální péče či prevence, případně s využitím jiných
osob se zdravotním postižením.

3.7 Priorita Zřízení služby denní stacionář pro osoby s těžkým mentálním nebo kombinovaným
postižením vč. poruchy autistického spektra.
Cíl: Zřídit zařízení s kapacitou … (doplníme po konzultaci se speciální školou a ZK, projekt paní
Kadlecové)
Popis: V současné době nejsou ve Zlíně dostupné sociální služby, které by mohly zabezpečit péči o
tuto náročnou cílovou skupinu. Nejbližším zařízením je Naděje Otrokovice, která však nemá
dostatečnou kapacitu. Další organizace, které ve Zlíně pracují s osobami s mentálním postižením, se
zaměřují především na lehčí formy postižení, navíc nejsou vždy v bezbariérových prostorách.
Opatření:
3.7.1 Registrace sociální služby
3.7.2 Zajištění financování sociální služby

3.8 Priori Podpora integrace osob s poruchou autistického spektra a pečujících osob
Cíl: Zřízení služby odborné sociální poradenství pro tuto CS
Popis: Problematika podpory rodin, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra je řešena
nedostatečně. Rozvíjí se vzdělávací aktivity pro děti a na ně navazující aktivity. Rodinám je třeba
poskytovat komplexní odborné sociální poradenství, pomáhat s návratem na pracovní trh a pomáhat
se zajištěním sociálních dávek.
Opatření:
3.8.1 Rozšíření poradenských služeb CZP ZK, o.p.s. o poradenství pro osoby s poruchou autistického
spektra s kapacitou 2 úvazky (pro celý Zlínský kraj)
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3.9 Priorita Zřízení služby podporované bydlení pro OZP
Cíl: Zřízení terénní služby podpora samostatného bydlení
Popis: Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba určena pro OZP, kteří žijí ve vlastních
bytech, a kteří potřebují
Diskuse:

Další jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením se uskuteční dne 11. 3. 2014
od 10:30 hod. v zasedací místnosti 424, v budově OSSZ ve Zlíně.

Zapsala: Mgr. Pavlína Zubíčková

