Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY S DĚTMI“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 02/2013
Datum: 19.9.2013
Místo setkání: PETRKLÍČ, o.p.s. azylový dům pro ženy a matky s dětmi
PROGRAM
1. Zahájení setkání
2. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku
3. Aktualizace SWOT analýzy
4. Různé
5. Ukončení setkání

ad. 1 Přivítání
Paní Ing. Kozelková a Mgr. Zdražil přivítali všechny přítomné a seznámili s jednotlivými body
programu.
ad. 2 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
V rámci komunitního plánování je potřeba zařadit do akčního plánu nové projektové záměry.
Mgr. Zdražil podrobně seznámil s plánovanými aktivitami.
Podpůrné programy pro školy – jedná se o aktivity pro žáky základních a středních škol,
přičemž cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, posílení kompetencí sociální
komunikace, podpora zdravého klimatu v kolektivu. Aktivity by probíhaly formou podpůrných
programů pro školy. Jedná se o návaznost a doplnění výchovně- vzdělávacích aktivit, které
nabízí škola. Realizátorem by mělo být AKROPOLIS, o.s. – vzdělávací, rodinné a
dobrovolnické centrum. Zajištění financování je plánováno z rozpočtu MPSV ČR, Města UH,
sponzoři, spoluúčast školy.
Projektový záměr Bez bariér – cílem projektu je začlenění osob se zdravotním postižením a
osob starších 50ti let na trh práce, zvýšení zaměstnanosti těchto skupin. Osobám
zapojených do projektu bude poskytnuta podpora formou 3 rekvalifikačních kurzů,
systematickým koučinkem by mělo dojít k aktivizaci a motivaci klientka k vyhledávání
zaměstnání, k návratu na trh práce. Během projektu dojde k podpoře vzniku 22-ti nových
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pracovních míst s pracovním úvazkem 0,5, které budou podpořeny po dobu 6 měsíců. Délka
projektu se předpokládá na dobu 2 let. Realizátorem je opět rodinné centrum AKROPOLIS,
o.s., financování je předpokládáno z ESF OP LZZ.
Podpora pěstounských rodin – tento projekt si klade za cíl podpořit pěstounské rodiny,
umožňuje pěstounům vzdělávat se, zajistit pomoc odborného pracovníka při vypjatých
situacích v rodině, forma odlehčovací služby pro pěstouny formou zajištění krátkodobého
hlídání dětí (8 hod.) Realizátorem se předpokládá o.s. AKROPOLIS, projekt je v přípravě
dochází ke zjištění možnosti financování z ESF a NNO titulů, sociálních služeb a dotací
Města UH.
Podpůrné programy pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami – tento projekt taktéž
má v plánu realizovat o.s. AKROPOLIS a zaměřuje se na podporu rodin s dětmi se
specifickými potřebami. Jedná se o ADHD, poruchy učení, autismuis, aj. Cílem je zvýšení
kvality běžného života těmto rodinám s dětmi. Financování je plánováno z rozpočtu MPSV,
Město UH, sponzoři, spoluúčast rodiny.
Projektový záměr Sladké ticho – tento projekt předpokládá zřídit chráněné pracoviště pro
sluchově postižené osoby v prostorách města UH, záměrem je pomoc v jejich integraci do
společnosti, zvýšení jejich uplatnění na trhu práce, odbourávání zábran v komunikaci mezi
SP a slyšícími. Realizátorem se předpokládá Poradenské centrum pro sluchově postižené
Kroměříž, o.p.s. pobočka Uherské Hradiště. Financování je plánováno z rozpočtu města UH,
ÚP, granty, sponzoři.
Pracovní skupina se shodla, že předkládané projekty jsou užitečné a dobré, reagují na
potřebu, která vznikla. Doporučuje se zaměřit na dopracování projektů do hloubky, zaměřit
se na financování a udržitelnost projektů. Zjistit další oblasti možné podpory.
ad. 3 Aktualizace SWOT analýzy

V průběhu pracovní skupiny proběhla aktualizace SWOT analýzy z roku 2011. Jednalo se o
doplnění, případně změnu jednotlivých bodů. Proběhla diskuse nad dostupností soc. služeb,
byly diskutovány jednotlivé body analýzy.
Skupina se shodla, že nově mezi silné stránky může zařadit zvyšování obcí o problematiku
slaďování práce a rodiny, rostoucí síť podporovatelů soc. služeb a zvyšování kapacit
miniškolek. Oproti tomu z diskuse vyplynulo, že není kladem dostatečný důraz na řešení
problematiky poruch autistického spektra, řešení je možné předpokládaným projektem
Podpora rodin s dětmi se specifickými poruchami. Dále jako velký problém skupina stále vidí
nedostatek financí na služby, nestabilní financování služeb a nedostatek financí na
vzdělávání pracovníků.
ad. 4 Různé
Ing. Kozelková informovala o plánované Výstavě poskytovatelů soc. služeb, která bude
probíhat od 2.-18.10. 2013 v kině Hvězda Uherské Hradiště. Podrobně informovala o
programu zahájení vernisáže a všechny přítomné pozvala. Dala k dispozici letáky a plakáty
informující o této akci.
Proběhla prohlídka sociální služby azylový dům PETRKLÍČ, o.p.s., ředitelka přítomné
provedla a zodpověděla dotazy.
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Paní Janošková informovala o Dnu otevřených v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
TULiP, který se koná dne 26.9.2013 a přítomné pozvala.

.
ad. 5 Závěr

Paní Kozelková ukončila setkání a poděkovala přítomným za účast, další termín
pracovní skupiny byl stanoven na 2.12.2013 v Centru sv. Sáry v Uherském Hradišti.

další setkání pracovní skupiny:
Předběžný termín dalšího pracovního setkání byl stanoven na 2.12.2013, v Centru
sv. Sáry, Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště

V případě bližších informací o projektu Podpora procesu komunitního plánování
sociálních služeb na Uherskohradišťsku se obracejte na koordinátorku komunitního
plánování sociálních služeb Ing. Janu Kozelkovou.
Ing. Jana Kozelková
referentka
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
odd. plánování a rozvoje sociálních služeb
Městský úřad Uherské Hradiště
Tel. č.: +420572525783
GSM: +420720402032
e-mail: jana.kozelkova@mesto-uh.cz
www.mesto-uh.cz

Zapsal/a: Kamila Nekolová
Dne: 30.9.2013
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