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

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 06/2014
Datum: 19.6.2014
Místo setkání: Odbor školství a sportu, Protzkarova 33, Městský úřad Uherské Hradiště
PROGRAM
1) Zahájení setkání
2) Dokončení koncepce strategické části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 – 2017
3) Výstupy z provedené analýzy poskytovatelů sociálních služeb – potřeby
k řešení
4) Ostatní + ukončení setkání
ad. 1 Zahájení setkání
Paní Ing. Jana Kozelková přivítala všechny přítomné a seznámila s jednotlivými body
programu.
ad. 2 Práce na koncepci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradošťsku 2015 -2017
Cílem pracovních skupin je dokončit dokument SPRSS do září 2014, aby byl dostatek času
k veřejnému připomínkování a následně byl předložen politickým představitelům zapojených
obcí. Materiály byly zaslány před termínem setkání pracovních skupin.
3.2.2 zvýšení počtu bytů pro příjmově vymezené osoby
Na pracovní skupině byla vznesena připomínka, že není nutné zřizovat nové byty, je možno
je vyčlenit v rámci stávajícího bytového fondu.
3.4.1 zvýšení kapacity odborného sociálního poradenství
Proběhla diskuse nad problematikou obsadit a udržet místo kvalitního psychologa
s dostatečnou praxí na OSPOD. Pracovní místo na OSPOD je vytvořeno, ale dosud není
obsazeno. Přestože zájem o pracovní pozici je, uchazeči nejsou ochotní akceptovat
podmínky pracovní pozice. ( pracovní doba, počet klientů a finanční ohodnocení). Cíl
opatření byl tedy přeformulován na: Obsadit a udržet pracovní místo psychologa.
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3.5. rozvoj prorodinné politiky
Pracovní skupina diskutovala nad problematikou prorodinné politiky v UH. Tým se shodl, že
prioritou zůstává udržení 10-ti podporovaných míst miniškolky pro děti od 18 do 36 měsíců.
Do budoucna je žádoucí podporovat miniškolky, a motivovat zaměstnavatele ke zřizování
takových zařízení.
Výstupy z analýzy poskytovatelů soc. služeb
Analýza byla zpracována na konci roku 2013, byly vyplněny dotazníky poskytovateli soc.
služeb.
Z analýzy vyplynulo, že SPRSS je nastaven v souladu s názory poskytovatelů.
Často se objevuje téma odborného sociálního poradenství a služby podporující pěstounské
rodiny. Z diskuse vyplynulo, že služeb pro pěstounské rodiny je relativní dostatek, je to
dostatečně podporované téma, je to financováno v rámci státního příspěvku (např. Domino,
v omezené míře OSPOD). Jsou k dispozici školení, psychologové, … .
V analýze jsou zaznamenána témata, která jsou důležitá z hlediska poskytovatelů, která
budou postupně prodiskutovávána v rámci procesu KPSS.
ad. 4 Různé
Společné systémové priority
1) Finance - přenos financování na kraje, prozatím nejsou žádné nové informace,
v současné době je trend podporovat stávající soc. služby.
2) Osvěta - do konce srpna se bude vydávat nový katalog, čeká se na registraci dvou
nových služeb, Chráněné bydlení a Chráněné bydlení na Rostislavově ulici.
Poskytovatelé budou vyzvání k aktualizaci dat a bude vydán. Pokud budou finance, je
zájem realizovat Burzu poskytovatelů každý rok.
3) Kvalita – vzdělávání pracovníků, město Otrokovice realizuje projekt na vzdělávání,
zapojit se můžou i poskytovatelé z UH, také Charita se Soc. službami realizuje kurzy,
ale v současné době jen pro pracovníky v sociálních službách
Pracovní skupina se shodla, že příští setkání proběhne, v sociální službě Chráněné bydlení
na Velehradské třídě.
Ing. Kozelková podala zpětnou vazbu z Burzy poskytovatelů, která byla úspěšná. Dále
vyzvala všechny poskytovatele soc. služeb, aby zajistili aktualizaci údajů v katalogu
poskytovatelů soc. služeb a změny jí zaslali.
Byla podána informace o festivalu Prolínaní, který se uskuteční v pondělí 23.6.2014
v Redutě UH. Cílem festivalu je přiblížení dvou světů, světa lidí s fyzickým nebo mentálním
postižením a světa lidí žijící „běžný“ život. Bude vytvořen prostor, ve kterém bude možné
sdílet odborné zkušenosti, seznámit se s problematikou postižených, formou her a zážitků si
zkusit, jaké to je žít v kůži toho druhého, podívat se na filmy, fotografickou výstavu nebo si
projít interaktivní prezentaci domovů sociálních služeb v regionu.
Termíny setkání pracovních skupin v roce 2014 jsou stanoveny na:

PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/97.00020, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Změna termínu z 18.9. na 9.9.2014
4.12.2014
ad. 5 Závěr

Paní Kozelková ukončila setkání a poděkovala přítomným za účast.

další setkání pracovní skupiny:
Předběžný termín dalšího pracovního setkání byl stanoven na 9.9.2014

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: 19.6.2014
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