PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, RODINY S DĚTMI
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Na pracovní skupině v měsících únor až květen se přítomní seznámili s druhy
sociálních sužeb dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a s jejich
dostupností v Uherském Hradišti a okolí.
Tato pracovní skupina se schází v Diakonii ČCE – středisku Cesta.

ÚNOR
Sociální poradenství
Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR nabízí:
 prodej baterií do naslouchadel,
 seznámení s kompenzačními pomůckami, sociálními dávkami
 nabídka členství v organizaci
 pomoc lidem, pokud mají problém s naslouchadlem
 za rok 2006 registrovali 986 kontaktů, tzn. cca 80 kontaktů za měsíc
 centrum má problémy s prostory, protože ty současné jsou malé, také řeší
otázku existence, neboť dle nového zákona musí mít sociálního pracovníka,
na kterého nemají finanční prostředky
Pozn. základní sociální poradenství jsou povinni ze zákona poskytovat všichni
poskytovatelé sociálních služeb.
Odlehčovací služby
Pro poskytovatele je poskytování odlehčovacích služeb problém – nemůžou
zaměstnat zaměstnance jenom podle potřeby, je to také sezónní záležitost – nejvíce
se těchto služeb využívá v době dovolených. Na krajské úřadě se musí zaregistrovat
a uvést jaké služby budou poskytovat, zda denní stacionář nebo odlehčovací služby.
Pozn. odlehčovací služby registruje na Krajském úřadě Zlín pouze Maltézská pomoc
a Domov pokojného stáří Boršice.
Osobní asistence
Dobrovolníci Dobrovolnického centra Oblastní charity Uherské Hradiště poskytují
osobní asistenci, ale profesionální osobní asistence v Uherském Hradišti není. Úřad
práce by měl zajisti rekvalifikaci nezaměstnaných. Společnost MARLYN B&V, s.r.o.
zajišťuje 150 hodinový rekvalifikační kurz – sociální pracovník.
Pozn. osobní asistenci pro zdravotně postižené osoby zajišťuje Domácí hospic
v rámci svých služeb a Přeprava osob na invalidních vozících. Obě služby jsou
zajišťovány Oblastní charitou Uherské Hradiště.
Tlumočnické služby
V Uherském Hradišti nejsou zajišťovány. Předčitatelské služby poskytuje Oblastní
charita Uherské Hradiště. V dnešní době jsou také na velmi dobré úrovni
kompenzační pomůcky pro nevidomé. Také Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
poskytuje některé služby pro nevidomé.

Návrh: informovat uživatele sociálních služeb o nových službách pomocí nějakého
věstníku nebo jako přílohu městského zpravodaje. Např. 2 stránky, které by se
zabývaly novinkami v sociálních službách, kde by mohli poskytovatelé prezentovat
nové služby, které poskytují. Zajistila by se tak informovanost veřejnosti o sociálních
službách.
BŘEZEN
Služby rané péče
Prozatím v Uherském Hradišti nejsou poskytovány.
Tyto služby zajišťuje pro celý zlínský region Středisko rané péče EDUCO Zlín
o.s.
Podporované bydlení
V Uherském Hradišti není tato služba potřebná => supluje ji Domácí pečovatelská
služba Oblastní charity Uherské Hradiště.
Chráněné bydlení
Tato služba v Uherském Hradišti není, pouze je Dům s chráněnými byty na ul.
Štefánikova, kde je k dispozici ubytovaným pečovatelská služba.
Pečovatelská služba
Tato služba je poskytována Oblastní charitou Uherské Hradiště, v Domě
s chráněnými byty na Štefánikově ulici tuto službu zajišťuje příspěvková organizace
Penzion.
Zapůjčení kompenzačních pomůcek – tuto službu provozuje Oblastní charita Uh.
Hradiště, ceník je na internetových stránkách
Poradna pro uživatele sociálních služeb – tuto službu provozuje Centrum pro
zdravotně postižené Zlínského kraje – p. Stieberová.
DUBEN
Centra denních služeb
v Uh. Hradišti je Denní centrum Sv. Ludmily - provozuje Oblastní charita (dříve denní
stacionář) – o služby je obrovský zájem, avšak je malá kapacita.
–
Stacionáře denní a týdenní
Denní stacionář – Diakone ČCE – středisko Cesta
Týdenní stacionář – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Bělinka
a Velehrad – Salašská
Domovy se zvláštním režimem
Tento typ zařízení chybí v celém regionu. Bude zřízeno v rámci celého zlínského
kraje.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdrav. postižené
– Dobrovolnické centrum Oblastní charity Uh. Hradiště
– Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavá
– Centrum služeb pro zdravotně postižené ZK

–
–
–
–

z části i Maltézská pomoc
plavání tělesně postižených každý týden – v neděli 9:00 hodin
sdružení rodičů a dětí se zdrav. postižením – konání táborů
pobočka SONS, každé třetí úterý v měsíci schůze

Pozn. dále tyto služby poskytuje Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy,
Přeprava osob na invalidních vozících
KVĚTEN
Sociálně terapeutické dílny
 chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště,
 chráněná dílna ERGO,
 chráněná dílna v Mesitu.
Jaký je rozdíl mezi chráněnou dílnou a sociálně terapeutickou dílnou? Chráněná
dílna je věcí zaměstnávání – na základě smlouvy.
Sociálně terapeutické dílny – nácvik, zkoušení
Pozn. tuto službu neregistruje žádný poskytovatel sociálních služeb v Uherském
Hradišti.
Sociální rehabilitace
 je součástí téměř každých sociálních služeb
 měla by být i v rámci školského systému – na školách by měl být sociální
pracovník
 na zvláštních školách pro zdravotně postižené by měla být i rehabilitace
Pozn. služby registruje Agentura podporovaného zaměstnávání a Tyfloservis,
středisko Zlín.

