Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM“

ZÁP IS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2013
Místo setkání: Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště

Datum: 26.6.2013

PROGRAM
1. Přivítání + představení přítomných
2. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
3. Různé
4. Závěr

Prezence účastníků dle prezenční listiny
Místo setkání: Kontaktní centrum Charáč
Všichni zúčastnění psáni bez titulů
Jana Kozelková přivítala členy skupiny v novém období a seznámila všechny s hlavním
úkolem, což je aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Prvním
praktickým výstupem je sběr připomínek k elektronické verzi katalogu sociálních služeb:
- Propojení s krajským systémem KISSOS je dle zjištění náročné až nereálné
- Zamýšlíme se alespoň nad propojením katalogu s internetovým portálem města UH
(propojení s GISem, vyhledávání v mapách…) – k zamyšlení pro poskytovatele, co by
v tomto směru potřebovali.
Ota Holeček informuje, že do naší skupiny už nebude docházet Jan Uhříček, který v ABC
(Azylové bydlení Cusanus) ukončil pracovní poměr. Navrhuje, aby skupinu doplnil vedoucí
ABC, Zdeněk Vávra, což bylo skupinou přijato.
Informace ze služeb:
Ota Holeček
- Charitní terén pro bezdomovce (neregistrováno jako sociální služba) v UH se rozjíždí
pomalu, není příliš zájem ze strany klientů (nabízí se odkazování klientů na služby
azylových domů), zatím spíše mapování. Terénní pracovníci KC Charáč kontakty na
„nedrogové“ bezdomovce mají, jsou ochotni s pracovníkem Charity komunikovat,
pátráme po styčných bodech.
- Chystá se rekonstrukce AD sv. Vincence, služba nebude měnit zaměření, vše zůstává
dle stávající registrace, výrazně se však zvýší kvalita služby.
- ABC – zásadní problém s končící životností. Oprava se jeví jako nemožná, zařízení
prostě dosloužilo. Jde o sestavené unimo buňky, v tuto dobu již za hranicí životnosti.

Jako zásadní problém se v dané chvíli jeví SEHNAT NOVÉ PROSTORY!
Dohodnuto, že zástupci skupiny tento problém předloží na řídící skupině 24.7.2013.
Kamila Nekolová
- Reakce k dotazu na preventivní besedy. Také je pořádají ve školách, vesměs na témata
seznámení se službou, týrané dítě a domácí násilí
- Dotaz: Lze prevenci dotovat ze sociálního fondu města? Odpověď Jakuba Mořického:
Doposud jsme se nesetkali s tím, že by škola nebyla schopná za takovou besedu
zaplatit, KC Charáč bere 300,- Kč za besedu plus případné cestovní náklady a není
s tím problém.
Vladimír Kaška
- V letošním roce výrazně narážíme na problém financování. Nemá zde smysl řešit
propady státních dotací, ale je třeba se zamyslet nad financováním ze strany měst.
Vzniká problém (který potvrzují i ostatní zúčastnění poskytovatelé), že díky změně
v loterijním zákoně přišli poskytovatelé o významného donátora (NDKS), který
v případě KC Charáč dával až 90 tis. Kč. Tyto peníze nyní dostávají města a obce a
např. sociální fond města Uherské Hradiště nebyl navýšen, ale ponížen a počítá se
s dalším snížením. Zamysleme se nad tím, jak vrátit sociálním službám nějakou částku
výtěžku z hazardu – poskytovatelé, zvláště v naší pracovní skupině a ve skupině děti a
mládež s primárními a sekundárními oběťmi hazardu nepochybně pracují.
- Lze zjistit, kolik byl za rok 2012 příjem z hazardu do pokladny města Uh. Hradiště?
Závěr:
Z dnešního setkání vyplynuly dvě priority
- Hledat nové prostory pro ABC
- Vyjasnit financování sociálních služeb a navýšit sociální fond o procentuálně
stanovenou částku z výtěžků z hazardu – podnět pro diskuzi se zadavatelem a
politickou reprezentací měst a obcí.
Další setkání pracovní skupiny proběhne 19. 9. 2013
Místem setkání bude pravděpodobně Azylový dům Petrklíč – Kamila Nekolová dá ještě vědět
(náhradní místo opět KC Charáč)

Zapsal: Vladimír Kaška, manažer PS OOSV

