Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/97.00009

Zápis ze 6. jednání pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež, rodina
Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

Datum:

11. 3. 2014

Místo:

zasedací místnost č. 424 v budově České správy sociálního
zabezpečení, tř. T. Bati 3792, Zlín (detašované pracoviště Odboru
sociálních věcí Magistrátu města Zlína).

Přítomni:

prezenční listina uložena u koordinátorky

Doba trvání jednání:

2 hodiny

Program:
1. Informace MMZ:
Ing. J. Pobořilová
• snížení nájmů u vybraných městských bytů a startovacích bytů,
• chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením na tř. T. Bati 1010,
výhled od 2015
• zřízení 2 azylových lůžek 2 lůžek v noclehárně pro ženy bez přístřeší na ulici
Hornomlýnská
• příprava vzniku nového klubu důchodců na Broučkově ulici, víceúčelový objekt
na Klečůvce,
• příprava společné aktivity na Domovince – senioři a rodiny s dětmi. Bude
nutná úprava zahrady tak, aby vyhovovala připravovanému záměru.
P. Kafková – koordinátorka projektu „Podpora standardizace sociálně-právní
ochrany dětí ve Zlíně“ – projekt zahájen 1. 3. 2014, cílem je vypracování standardů
soc.-právní ochrany.

2. Společné priority – kreativní práce ve skupinách:
Oblast financí
• Projednáno financování sociální služby TAS. Nyní projekt EU. Otázka
udržitelnosti a možnosti získávání dalších finančních zdrojů.
• Vzdělávání pracovníků organizací činných v sociálních službách.

• Zapojování a spolupráce mezi neziskovými organizacemi v sociálních
službách.
• Vytvoření rozpočtového výhledu – zavedené organizace by měly jistotu
financování.
• Vytvoření „rezervy“ - plánování sociálních služeb a následné financování
stávajících a nově vznikajících sociálních služeb reagujících na poptávku
společnosti
• Financování z rozpočtu města.
• Provázanost jednotlivých sociálních služeb.
Oblast (bez)bariérovosti
• MHD: nájezd k zastávkám, hlášení budoucí zastávky ve voze až po rozjezdu
vozidla, kdy se cestující nemá možnost připravit na výstup - /pokud zastávky
nezná/, synchronizace časů odjezdů na stejné zastávky /JS/. Na příští jednání
bude pozván zástupce DSZO.
• Pošta – problém dostupnosti v areálu Svit. Dle vedení pošty nebude
požadavek občanů na zřízení základních přepážek v centru města
akceptován.
• Veřejné WC – nedostatek v centru města /nyní OC Čepkov a Zlaté jablko/.
• Parkoviště ve městě - parkovacích míst je sice dostatek, ale je problém
bezbariérového výstupu z parkoviště.
• Parkoviště na JS - nedostatek parkovacích míst obecně, bezbariérové zvláště.
Do budoucna bude vhodné zabezpečit novou výstavbu regulativy pro územní
plánování tak, aby developerské firmy počítaly s dostatkem parkovacích míst,
dostatkem přiměřeně širokých silnic a chodníků.
• Toto není naplněno u nové výstavby na ulici Zelinova, kde jsou nové
bytové domy stavěny s nedostatečným rozestupem a nepočítá se zde
s nárůstem vozidel u jednotlivých rodin. Vzhledem k malému počtu
parkovacích míst i v okolních ulicích jsou parkovány vozidla podél
silnice, která se zužuje pro provoz a stává se nebezpečnou.
• Podchod na JS ul. Česká – je špatně udržovaný /rozdrolené schodiště/ a není
(?) bezbariérový. Je sice možné podchod objíždět na vozíčku, ale je to již větší
vzdálenost a v zimě není chodník dobře udržovaný. Občané proto volí
přejíždění nebo přecházení přímo po silnici, kde není přechod. Na tomto místě
však vyjíždí auta z města již vysokou rychlostí a je nebezpečí úrazu nejen pro
osoby se zdravotním handicapem, ale také pro školáky. Křižovatka ve tvaru
pravoúhlého kříže je zde velmi nebezpečná.
• Monitoring bezbariérových míst.
• Parkování u 21. budovy ZK – volná parkovací místa pro OZP, ale na semaforu
svítí červená, stojí řada aut, která čekají na uvolnění místa, OZP se do
parkovacího domu nestane.

Oblast informovanosti a osvěty
• Magazín města Zlína poskytuje nabídku sociálních služeb v dostatečném
rozsahu.

• Možnost oslovit organizace, zda jsou spokojeny s publikací v MZ.
• Samostatný časopis pro cílovou skupinu DMR – problém distribuce.
• Vhodné by bylo doplnění o asistovaný přístup na PC v informačním centru
města Zlína – ne všichni jsou PC gramotní; možnost veřejného internetu
v knihovně.

Oblast kvality
• Otázky a diskuze nad kontrolami kvality sociálních služeb ve Zlíně.
• Současně by měla být dána také podpora jednotlivým sociálním organizacím.
• Formy a možnosti předávání dobré praxe mezi jednotlivými subjekty sociálních
neziskových organizací s podobnými cílovými skupinami a tematickými okruhy
práce.
• Forma supervizích setkávání, svépomocné skupiny.
• Profesní web – „tržiště nápadů, otázek a zkušeností“.
• Setkávání, kolegia apod. za účelem předávání zkušeností.
• Růst pracovníků sebezkušenostmi – sebezkušenostní výcvik (např. řidiči
trolejbusů – na vozíčku projet Zlín, vyzkoušet dopravu MHD.
• Vytváření vlastních pracovních skupin či klubů s podobným tematickým
zaměřením.
• Hledání vhodné formy sdílení dobré praxe mezi organizacemi.

3. Ostatní:
Další setkání pracovní skupiny je plánováno dne 24. 4. 2014, v zasedací
místnosti č. 424 v budově České správy sociálního zabezpečení, tř. T. Bati
3792, Zlín (detašované pracoviště Odboru sociálních věcí Magistrátu města
Zlína).

Zapsala: Mgr. Eva Danielová

