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Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 4 Osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Datum:
Místo:
Přítomni:

9.5.2012 ve 13:00
zasedací místnost č. 424, detašované pracoviště tř. T. Bati 3792 Zlín
Mgr. Pavlína Zubíčková, Mgr. Josef Zdražil, dále viz. prezenční listina

Omluveni: Mgr. Julie Hlavenková, Mgr. Jarmila Hasoňová, zástupci Pod křídly
Metodik zrekapituloval současný stav tvorby dokumentu. Proběhlo veřejné setkání. Dnes se
budeme věnovat připomínkám z veřejného setkání.
Dnes se poprvé zúčastnil p. Hájek – ředitel Hostelu Duo
1. Obvodní lékaři pro osoby bez domova z důvodu nespolupráce, nesolventnost a také
špinavé vzezření a nepříjemný zápach. (pozn. správný termín je praktický lékař)
Všeobecná zdravotní pojišťovna může nařídit praktickému lékaři, aby ošetřil pacienta,
který spadá do jeho správního obvodu. Informace bude prakticky ověřena
poskytovateli sociálních služeb. Připomínka nebude zapracována.
2. Terénní práce s lidmi na ubytovnách, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi – problém je
v tom, že s lidmi na ubytovnách pracuje pouze odbor sociální a to není dostatečné.
Proběhla schůzka se sociálními pracovnicemi ČČK Zlín. Možnost sociální práce
s těmito uživateli bude ověřena v rámci terénního programu pro osoby bez přístřeší
ČČK Zlín. S výsledky bude seznámena pracovní skupina na následujícím setkání.
Následně bude řešeno zapracování programu (aktivit) do dokumentu KPSS (v rámci
aktualizace dokumentu).
3. Místnost pro léčbu infekčních chorob (odvšivení, svrab aj.) – je třeba řešit z důvodu
odmítání lidí s parazity a nemocemi v ubytovacích zařízeních a z důvodu zamezení
šíření infekčních chorob a parazitů – v průběhu roku se jedná o několik jednotlivců,
proto není vhodné podobnou službu zařizovat jako sociální. Není vhodné řešit tuto
záležitost v rámci stávajících služeb, aby nedošlo k infikování dalších klientů. Jedná se
o záležitost, kterou by mělo řešit zdravotnické zařízení nebo Krajská hygienická
stanice. Podnět bude Tomášem Bernatíkem konzultován se zástupci KHS.
4. Prevence zadlužování – připomínka bude zapracována do dokumentu v rámci priority
4.4 Vysoký počet předlužených osob formou návrhu dlouhodobé osvětové kampaně
zaměřené na žáky ZŠ a SŠ.

5. Dobrovolnictví – jedná se problém s malou propagací dobrovolnictví. Pro cílovou
skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením není využití dobrovolníků
v sociálních službách vhodné. Propagace dobrovolnictví bude řešena v rámci priority
5.4 Osvěta, informovanost a aktivizace
6. Informovanost lidí, kterým hrozí propad – jedná se o osoby, které jsou na hraně
sociálního vyloučení. Informovanost o sociálních službách bude řešena v rámci
priority 5.4 Osvěta, informovanost a aktivizace. Bylo navrženo doplnit aktivity o osvětové
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působení na žáky ZŠ a SŠ. Podnět byl předán SO SMZ. Problematiku je možno zpracovat
v rámci řešení priority 1.2 Vytvoření koncepce prevence sociálně patologických jevů.

Další setkání proběhne dne 28.6 2012 ve 14:00 v budově detašovaného pracoviště MMZ tř. T.
Bati 3792 Zlín, zasedací místnost v 8. patře.
Dále proběhla diskuse:
28.6. 2012 – proběhne setkání nad závěrečnou verzí dokumentu SPRSS od 14:00.
14.6.2012 – proběhne seniorský den na nám. Míru od 15:00.
p. Hájek – Jak je to se spoluprací s policií? Je tam někdo, kdo pracuje s lidmi bez domova. Na
PČR je oddělení PISK, které se touto problematikou zabývá.
ČČK – měli bychom získat finance v rámci dofinancování MPSV na provoz služeb. Občané
z okolí na nás napsali petici, ale vypadá to, že je to na jinou budovu. Budeme muset zrušit
šatník na Kolektivním domě. Nepovolila nám to rada města Zlín.
Samaritán – služby pro lidi bez domova – zúčastnili se předávání ceny sociálních inovací
Social Marie ve Vídni. Získali 80.000,- Kč od Výboru dobré vůle Olgy Havlové na vybavení
AD – postele, peřiny, polštáře.
ONYX, o.s. – klienti nám stárnou.
Integrační centra.cz – 20.5.2012 od 14:30 proběhne Den pro rodinu na Jižních Svazích.
Zkratky:
ZK – Zlínský kraj
ČČK – Český červený kříž
AD – azylový dům
Vyhotovil: Mgr. Tomáš Bernatík, Mgr. Josef Zdražil
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