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Zápis ze 7. jednání pracovní skupiny č. 1 Děti, mládež, rodina
Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně
Datum:

24. 4. 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:

NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

1. 1 Priorita Nedostatek pracovníků OSPOD
Cíl: Vyhodnocování kapacit OSPOD
Popis současného stavu:
Zvýšené personální a administrativní nároky spojené s přijetím nových zákonů, zejména v
souvislosti s náhradní rodinnou péčí, bylo třeba kompenzovat navýšením počtu pracovníků
SPOD. Od března 2014 je kapacita OSPOD celkem 21,5 úvazku (21 sociální pracovníci, 0,5
administrativa), což je v souladu se standardy (800 dětí/ 1 soc. prac.). Vzhledem k tomu, že
doposud uběhla krátká doba od možnosti vyhodnotit dopady reforem na práci sociálního
odboru, je třeba zjistit a zvážit možnosti a potřeby úřadu, aby mohly být kvalitně naplňovány
úkoly OSPOD. Zároveň je třeba nadále rozvíjet stávající dobrou spolupráci OSPOD a SAS
pro rodiny s dětmi, aby se jejich činnosti doplňovaly, a aby se zvýšil pozitivní dopad na
sociální situaci rodin s dětmi. Negativní vliv na sociální práci s rodinami, včetně ukončení
spolupráce s některými rodinami, očekáváme od ukončení IPZK pro SAS v lednu 2015.
Opatření, která vedou k naplnění cíle:
Zajistit udržitelnost SAS pro rodiny s dětmi s kapacitou 10 úvazku (133 rodin)
Priorita reaguje na slabé stránky:
Byrokracie na úkor práce s klienty.
Dlouhý proces od oznámení případu k řešení.
Krize vztahů v rodinách a partnerských vztazích.

Organizační záležitosti OSPOD v návaznosti na finanční rozpočet MPSV.

1. 2 Priorita Finančně dostupné bydlení
Cíl: Zřízení finančně dostupného bydlení minimálně pro 20 rodin s dětmi a pro
neúplné rodiny snížením nájmu startovacích bytů a úpravou věkové hranice
Popis současného stavu:
Současná společenská situace způsobuje, že stále více rodin s dětmi se ocitá na hranici
chudoby. Z hlediska nákladů rodin s dětmi je bydlení jednou z nejvyšších položek rodinných
rozpočtů. Nedostatek finančních prostředků má negativní dopad na sociální situaci rodin s
dětmi. Není koncepce sociálního bydlení na úrovni státu. Je možnost požádat si o městské
byty, ale podmínky jsou pro některé osoby nepřekročitelné – bezdlužnost, beztrestnost.
Startovací byty, které jsou ve městě Zlíně zřízeny, mají relativně vysoké nároky na rodinný
rozpočet, což neodpovídá potřebám specifické cílové skupiny rodin ohrožených sociálním
vyloučením. V rámci města Zlína je nedostatek bytů, které by byly vyčleněny či zřízeny jako
nízkonákladové a sloužily nízkopříjmovým rodinám. Je třeba umožnit rodinám s dětmi solidní
nízkonákladové bydlení, aby bylo možno minimalizovat sociální vyloučení dětí. Cílem je
snížit nájem u startovacích bytů s tím, že po uplynutí 6 let se ze startovacího bytu stane byt
podléhající standardnímu nájmu. Je třeba tuto problematiku i nadále sledovat a průběžně na
ni reagovat – návaznost terénní asistenční služby.
Opatření, která vedou k naplnění cíle
Snížení nájmů startovacích bytů a úprava věkové hranice
Priorita reaguje na slabé stránky:
Chybí finančně dostupné bydlení.

1. 3 Priorita Rozšíření kapacit v MŠ pro děti se zdravotním omezením a
vznik MŠ pro děti s poruchou autistického spektra
Cíl: Podpora vzniku nové třídy u některé ze stávajících MŠ o 12 – 15 místech
pro děti se zdravotním omezením.
Popis současného stavu:
Pro rodiny s dětmi, které mají menší zdravotní problém vyžadující pravidelné podávání léků v
průběhu dne, či které mají speciální nároky na dietní stravování, je obtížné zajistit předškolní
vzdělávání. Současné mateřské školy mohou legálně podobnou péči zajistit jen částečně.
Organizace Za sklem má školku zaměřenou na integraci dětí s poruchou autistického spektra
v Přílukách připravenou, zahájení provozu je aktuálně závislé na rozhodnutí MŠMT. Nyní
v rámci provozu organizace probíhají volnočasové aktivity. Kapacita je omezená, protože je
třeba zajistit individuální práci. Zapojovány jsou i zdravé děti, aby docházelo k integraci
OZP. V Církevní MŠ a ZŠ ve Zlíně je možno zabezpečit péči o děti s dietami, mají žáky se
zdravotním postižením. Třídy zlínských MŠ jsou aktuálně přeplněné, což znemožňuje integraci
dětí se ZP.
Opatření, která vedou k naplnění cíle:
1.1. Vytipovat vhodnou MŠ a projednat možnosti zřízení třídy pro děti se zdravotním
omezením.
1.2. Zřídit MŠ pro děti s poruchou autistického spektra.

Priorita reaguje na slabé stránky:
Nedostatečná kapacita v MŠ pro děti se zdravotním omezením (např. potřeba užívání léků
během dne, dietní režimy, epilepsie, alergie, poruchy autistického spektra aj.).
Připravované projektové záměry:
Za sklem o. s. má připraven projekt v budově Astry v Přílukách pro děti s poruchou
autistického spektra. Plánovaná kapacita je 20 dětí, později je možné rozšíření této služby.

1.4 Podpora mezigeneračního bydlení
Cíl: Zřízení 6 startovacích bytů pro rodiny v rámci projektu mezigeneračního
bydlení v Želechovicích.
Popis současného stavu: Forma mezigeneračního bydlení si klade za cíl umožnit vzájemnou
komunikaci a podporu mladé a seniorské generace. Projekt mezigeneračního bydlení
v Želechovicích si klade za cíl vyřešit situaci s bydlením pro mladé rodiny a zároveň bydlení
pro seniory (2.5). Mladým rodinám chce nabídnout možnost nájemního bydlení v obci, tak
aby mladí lidé či mladé rodiny zůstávaly v obci. V případě seniorů je třeba řešit situaci
občanů obce, kteří již nejsou plně soběstační. Bydlení v centru obce jim nabídne snazší
dostupnost sociálních služeb a služeb občanské vybavenosti.
Priorita reaguje na slabé stránky:
Chybí finančně dostupné bydlení.
Připravované projektové záměry:
Výstavba mezigeneračního bydlení Želechovice.

2. Ostatní:
Další setkání pracovní skupiny je plánováno dne 27. 5. 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

