Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM“

ZÁP IS SE T KÁNÍ
Číslo zápisu: 2/2013
Datum: 19.9.2013
Místo setkání: Petrklíč, o.p.s. - azylový dům pro ženy a matky s dětmi
PROGRAM
1. Přivítání
2. Aktualizace SWOT analýzy
3. Různé
4. Závěr
Prezence účastníků dle prezenční listiny
Všichni zúčastnění psáni bez titulů
Jednání započalo exkurzí po zařízení, role průvodce se zhostila sama vedoucí služby Kamila
Nekolová – díky! 
Po exkurzi nás metodik Josef Zdražil seznámil s úkolem dne – aktualizací SWOT analýzy
z minulého období. Práce na aktualizaci zabraly celou dobu setkání a výsledek je součástí
přílohy tohoto zápisu.
Dále nás vedoucí AB Cusanus, Zdeněk Vávra, seznámil s prvním vyhodnocením práce
terénního pracovníka pro osoby bez přístřeší. Tato zatím neregistrovaná služba je konkrétním
výstupem práce této pracovní skupiny za předchozí období. Zdenek Vávra poskytl i první
konkrétní výstupy: Pracovník byl v kontaktu asi s 50 osobami, což je oproti očekávaným
dvaceti významný nárůst. Zvýšený počet osob bez přístřeší potvrzuje i Vladimír Kaška z KC
Charáč a paní Radomíra Lukášová z MěÚ UH – Odbor SSZ.
V souvislosti s poznatky, získanými v rámci terénní práce, se potvrzuje potřebnost
Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší. Otázkou zůstává, kdo by službu
provozoval a kde.
Sprcha: nevyřešení situace s městem značně komplikuje situaci. Sprcha ve St. Městě je
daleko, KC Charáč jede na maximum a nestíhá uspokojovat ani potřeby svých klientů, což je
cca 12 osob z uvedených padesáti.
Nocleh: co v zimě? V posledním zimním období byly kapacity azylových domů a ubytoven
zcela naplněny a lidé zůstávali venku.
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J. Zdražil představuje „zimní opatření“ otrokovické Charity, sháníme další příklady dobré
praxe.
Jana Kozelková nás seznamuje s chystanou výstavou poskytovatelů SSL v kině Hvězda (2.18.10.2013)
a zahajovacím programem. Pro členy skupiny z toho vyplývá úkol šířit plakáty (k dispozici u
Jany K.) a i jinak propagovat tuto akci. (soukromá výzva zapisovatele: Nevyhlásíme soutěž o
jiný název?)
Z. Vávra nás závěrem pozval na Den Charity, který se koná na Masarykově náměstí v UH.
Další setkání pracovní skupiny proběhne 2. 12. 2013
Místem setkání bude KC Charáč
Zapsal: Vladimír Kaška, manažer PS OOSV
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