Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 06/2011
Datum: 10.11. 2011
Místo setkání: zasedací místnost budovy Městského úřadu na ulici Protzkarova 33
PROGRAM
1. Přivítání
2. Pokračování v práci na strategické části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Uherskohradišťsku
3. Termíny a obsah příštího setkání

ad. 1 Přivítání
Dne 10. listopadu 2011 přivítala projektová manažerka M. Bušová členy pracovní skupiny s
názvem „Osoby se zdravotním postižením“ na šestém jednání.
Setkání proběhlo v zasedací místnosti budovy Městského úřadu na ulici Protzkarova 33.
Členové pracovní skupiny obdrželi pracovní materiály (rozpracované priority a opatření
z minulého setkání).
ad. 2 Práce na strategické části SPRSS na Uherskohradišťsku
Nejdůležitějším bodem programu setkání bylo pokračování v práci na strategické části
SPRSS na UH. J. Zdražil zopakoval rozpracované priority a opatření z minulého setkání.
Každý z účastníků měl možnost dosavadní body doplnit. Dále se pracovalo na dalších
prioritách a opatřeních.
Jako nejpotřebnější se pracovní skupině Osoby se zdravotním postižením jeví:
• Podpora osob pečujících o osoby blízké (především zvýšení kapacit odlehčovacích
služeb)
• Bezbariérovost a dostupnost
• Zajištění komplexnosti soc. služeb pro osoby s duševním onemocněním
Všechny rozpracované priority a opatření jsou v příloze č.1.
Vzhledem k tomu, že nejdůležitější priority a opatření jsou téměř hotové, příště se bude
pracovat na konkrétních projektových záměrech.

1
PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ad. 3 Termíny a obsah příštího setkání
Na dalším setkání pracovní skupiny se již budeme věnovat projektovým záměrům. Členové
pracovní skupiny byli informování, že příští setkání bude již začátkem prosince a bude
vhodné, aby se členové pracovní skupiny (příp. jejich kolegové, vedoucí, …) nad jednotlivými
projekt. záměry zamysleli. Bližší informace k tvorbě projekt. záměrů budou zaslány členům
pracovních skupin e-mailem.

další setkání pracovní skupiny:
8.12. 2011, zasedací místnost budovy Městského úřadu na ulici Protzkarova 33

Zapsal: Ing. Michaela Bušová, manažer projektu
Dne: 14. listopadu 2011
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Příloha č. 1

2.1 podpora osob pečujících o osoby blízké
Cíl: umožnit psych. a fyz. odpočinek a regeneraci sil osob pečujících o osoby blízké
2.1.1 zvýšení kapacity odlehčovacích služeb pro OZP včetně dětí se ZP
Cíl: zřízení 3 lůžek pro cíl. skupinu děti se ZP
zřízení dalších 5 lůžek pro dospělé se ZP
2.1.2 vzdělávání pečujících osob
Cíl: vytvoření programu vzdělávání pečujících osob
2.2 bezbariérovost a dostupnost
Cíl: odstranění bariér pro všechny typy postižení ve všech obcích regionu
2.2.1 zapojení OZP do řešení bariér ve městě UH
Cíl: zřízení poradního orgánu města UH zaměřeného na řešení bariér s účastí OZP s různými
typy postižení
2.2.2 audit bezbariérovosti
Cíl: vytvořit a pravidelně aktualizovat audit bezbariérovosti
2.2.3 integrace osob se ZP do společenského prostředí a na trh práce
Cíl: zapojení osob se ZP do volnočasových aktivit
Cíl: podpora aktivit zaměřených na vstup osob se ZP na trh práce
2.3 zajištění komplexnosti soc. služeb pro osoby s duševním onemocněním
Cíl: rozšíření služeb podporujících soc. integraci osob s duš. onemocněním
2.3.1 zvýšení kapacity chráněného bydlení
Cíl: zřízení chráněného bydlení pro 5 osob
2.3.2 zvýšení kapacity podporovaného bydlení
Cíl: zřízení služby s kapacitou 10 osob
2.3.3 podpora integrace osob s duševním onemocněním na trh práce
Cíl: zřízení služby soc. terapeutická dílna s kapacitou 10 osob

3
PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

