PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO
SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY, r. č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/97.00009

Zápis z šestého jednání pracovní skupiny č. 4
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Datum:

11. 3. 2014

Doba trvání: 2 hodiny
Místo:

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

Přítomni:

členové dle prezenční listiny (prezenční listina uložena u koordinátorky)

1. Prezence přítomných

2. J. Zdražil - přivítání a seznámení s programem jednání

3. Kreativní práce ve skupinách – zamyšlení se nad společnými prioritami – oblast finance,
(bez)bariérovost, osvěta a informovanost – viz příloha

3. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční 24. 4. 2014 od 14:00 hod., budova ČSSZ,
tř. T. Bati 3792, v zasedací místnosti č. 424.
Květnové jednání je předběžně naplánováno na 27. 5. 2014 – termín bude potvrzen na
příštím setkání.

Ve Zlíně dne 11. 3. 2014

Zapsala:

Bc. Michaela Stýblová
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Příloha:

Kreativní práce ve skupinách
1. Oblast financí
B. Šafr (ÚP) – stále je aktuální problematika sociálního bydlení, novela zákona o pomoci
v hmotné nouzi bude přepracována. Jsou připracovány Standardy kvality na ubytování osob
(počet osob, rozloha, výška atd..), ty omezí velký byznys s ubytovanými na ubytovnách, ty by
měly být schváleny. Stále se ještě neví, kdy bude přijat zákon o sociálním bydlení, Standardy
kvality na ubytování osob jsou prvním důležitým krokem. Je zamýšleno, že by se v případě
sociálního bydlení nemělo jít cestou ghetta, ale osoby by měly být rozvrstveny v bytech
obecních úřadů, soukromé sféry atd. Dále info o zálohovém výživném pro matky.
J. Zdražil- uveden příklad praxe v Holandsku – město mělo prostor, na kterém zaplatilo
architektonickou studii, poté se předalo developerům, ti vybudovali byty a městu zůstaly
podzemní garáže a byty pro sociálně slabší občany.
H. Hruboňová (ÚP) – informace o tom, že v Bojkovicích je penzion Světlov, kde soukromý
investor plánuje ubytovnu, pro její umístění je to však nevhodné místo - je zde špatná
dostupnost služeb (škola, nedostatek pracovních míst, ...)
V. Kaška (Ambulance Adiktologie Zlín) - upozornění na problematiku chybějícího
dlouhodobého financování sociálních služeb, chybí tak jistota peněz na fungování služby
v dalším roce. Je žádoucí dlouhodobé financování s nějakou minimální garantovanou částkou,
díky kterému by bylo možné dlouhodobě plánovat rozvoj služby.
T. Ševčíková (Občanské sdružení Pod křídly )- upozornění na problematiku hodnocení
z MPSV až po určité době, není možné plánovat kvalitu, když nevíme, jaké budou peníze na
začátku roku.
V. Kaška (Ambulance Adiktologie Zlín)- problematika nastavení kritérií pro financování například splnění nějaké certifikace, díky které by služba neměla po danou dobu dostávat
méně, než nějakou určitou částku. Problematika fluktuace počtu klientů v závislosti na
okolnostech.

2. Oblast bezbariérovosti
L. Pospíšilová (oddělení sociální práce OSV MMZ) – obecně Zlín je pro osoby bezbariérový,
problémem jsou ubytovny, azylové zařízení, které nejsou bezbariérové, a proto jsou pro
některé lidi nedostupné, chybí však možnost jiného řešení.
T. Ševčíková (Občanské sdružení Pod křídly) – upozornění na problémy s vozíčkáři, byty a
zařízení pro ně nejsou přizpůsobeny, město by toto mělo do budoucna řešit.
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J. Zdražil – toto souvisí s prioritou 4. 1 Vybudování zařízení pro nemocné osoby závislé na
alkoholových a nealkoholových látkách, s nízkými příjmy, příp. bez příjmu v seniorském
věku.
H. Hruboňová / B. Šafr (ÚP) – Jak je řešeno sociální bydlení ve Zlíně?
P. Zubíčková (OSV MMZ) – v nejbližší době by měl být předložen návrh do RMZ na snížení
nájmu v některých bytech ve vlastnictví města (startovacích a vybraných sociálních bytech).

3. Oblast informovanosti, osvěty
M. Stýblová (ČČK Zlín) – informace o službách a jejich pomoci- není čas a nejsou finanční
prostředky na přednášky, besedy, exkurze pro veřejnost a ohrožené skupiny- návrhem by bylo
vytvoření projektů financovaných z městských či krajských prostředků.
Problém se zveřejňováním článků v novinách - doporučení Magazínu města Zlína vyčlenit
prostor pro informace ze sociálních služeb.
H. Hruboňová (ÚP) – dobrá spolupráce v oblasti informování a osvěty veřejnosti je
s Českým rozhlasem Brno.
J. Zdražil – předal odkaz http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=14370&TypeID=2.
V Jihomoravském kraji praktikují víceleté financování „zavedených a osvědčených“ NNO.

