Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„Osoby se zdravotním postižením“

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 3/2013
Datum: 2.12.2013
Místo setkání: zasedací místnost MěÚ, Odbor školství a sportu, Protzkarova 33, Uherské
Hradiště
PROGRAM
1. Zahájení setkání
2. Dokončení revize SWOT analýz
3. Aktualizace opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2012 – 2014
4. Seznámení se zařazenými projektovými záměry do aktualizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na rok 2014
5. Ukončení setkání - závěr

ad. 1 Přivítání + představení
Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb p. Kozelková přivítala přítomné a
představila program dnešního jednání. Omluvila nepřítomnou manažerku pracovní skupiny
p. Hoffmannovou z důvodu nemoci a předala slovo p. Zdražilovi, jež bude setkání řídit. Cílem
setkání bylo dokončení aktualizace SWOT analýzy a vyhodnocení nastavených strategických
cílů a nastavených opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Uherskohradišťsku 2012 – 2014.
ad. 2 Dokončení revize SWOT analýz
Na pracovní skupině v září byla zahájena aktualizace SWOT analýzy, jež byla zpracována
v květnu 2011. Na tomto setkání v září byly aktualizovány silné a slabé stránky a je potřeba
dopracovat příležitosti a hrozby.
Všichni přítomní si zpracované změny mohli znovu projít a případně doplnit silné a slabé
stránky. Červeně psaný text je úprava a přeškrtnutý text je text, který není aktuální a bude
smazán. SWOT analýza byla zaslána všem se zápisem a členové ji mohli připomínkovat.
Nově provedené změny budou zapracovány a opět bude SWOT analýza zaslána všem
členům se zápisem a můžou zaslat návrhy na doplnění či úpravu, a to koordinátorce či
manažerce pracovní skupiny p. Hoffmannové.
Následovala debata k jednotlivým bodům SWOT analýzy:
• p. Měšťánková – linky autobusové dopravy v rámci ORP – nejezdí bezbariérové
autobusy, jsou nízkopodlažní, ale nemají výjezdní rampu, což je pro kočárky, ale
elektrický vozík nevyužije.
• p. Rathúská - nejsou ozvučeny některé veřejné budovy ve městě majáčkem (Městský
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úřad na Protzkarově ulici, budova Okresního soudu a autobusové nádraží (je to na
knihovně, poště a vlakovém nádraží). Kdyby se majáčky umísťovaly na tyto budovy,
tak se to musí konzultovat s nějakým odborníkem, aby to bylo dobře nainstalováno.
Je to velmi přínosné také i pro lepší orientaci zrakově postižených.
Autobusy MHD jsou ozvučené, ale není to dost slyšet – úkol pro koordinátorku =>
napsat na ČSAD
Novinky v sociálních službách – tzv. „trsování“ služeb – člověk nebude mít jednu
konkrétní registrovanou službu, ale vybere si služby (úkony) od jednotlivého
poskytovatele – cílem je mít méně druhů registrovaných sociálních služeb (lidé se
neorientují) – snaha přiblížit se lidem
p. Kaňovská - pokusí se dát do trsů služby pro rodiny s dětmi, osoby se zdravotním
postižením, seniory apod. – plánovaná změna dána do příležitostí a zároveň i do
hrozeb.
p. Měšťánková – dočetla se, že v rámci reformy zákona by neměli pracovníci dávek
pro ZP navštěvovat lidi v rodinách, ale klienti by měli chodit na úřad –
Další plánovanou změnou je přesun průkazek MV výhod Českou správu sociálních
zabezpečení.
Lékaři posudkové služby jsou daleko více přísnější – hodně lidí přišlo o část důchodu,
příspěvek na péči, snížili stupně – u všech přezkoumaných sníží min. o 1 stupeň.
P. Pukovcová – dle zkušeností je problém s posudkovými lékaři region od regionu jiný
– tlak na ně činěný je=> má to dopad na využívání hrazených sociálních služeb.
Pan Šuránský – chystá se reforma psychiatrické péče – v říjnu proběhla tiskovka –
jsou stanovené pilíře – měly by vznikat centra duševního zdraví – pobytové služby
jenom jako krizová centra, budou v nemocnicích vznikat psychiatrická oddělení,
budou více posíleny terénní služby a budou velmi redukována lůžka v léčebnách –
vázne to na domluvě Ministerstva zdravotnictví a VZP – smyslem reformy je přiblížit
se lidem, dostat lidi z léčeben domů a nezavírat je v léčebnách.
P. Kaňovská - kolaudace nového chráněného bydlení se neustále protahuje –
momentálně je naplánována na březen 2014 a teprve potom může být registrována –
sociální služba od cca června 2014. Cílovou skupinou této služby jsou osoby
s mentálním a kombinovaným postižením a osoby se získaným poškozením mozku
následkem úrazu, po infekci apod.
P. Mikulová – pro osoby ZP v pobytových zařízeních ssl (v případě osob se sníženou
úhradou) je demotivující zaměstnávání - výdělek je započítán do úhrady.
p. Kaňovská uvedla, že budou zdražovat (Denní centrum sv. Ludmily) – není to
mnoho, ale za měsíc se to napočítá – musí se řídit doporučením kraje – pokud
nevybírají maximální částky, tak kraj jim neposkytne plnou dotaci

ad. 3 Revize opatření a priorit
SPRSS 2012 – 2014, str. 54-55
Cíl:
umožnit psychický a fyzický odpočinek a regeneraci sil osob pečujících o osoby
blízké
Opatření:
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
Paní Mikulová – dotazníkové šetření v rámci průzkumu potřebnosti sociální služby typu
odlehčovací služby – cca 30 vrácených dotazníků od osob, jež mají zájem o SS –
odlehčovací služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 19 let. Zatím
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není součástí střednědobého plánu rozvoje SSL ve ZK.
V současné době je 10 DZP v rámci organizace SSL UH, p.o. zařazeno do projektu ZK
Zvyšování kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných
Zlínským krajem. Realizace projektu od 11/2013 do 6/2015, výstupem projektu Koncepce
rozvoje soc. služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných ZK.
voří koncepci Odlehčovací služba by měla vzniknout také v rámci chráněného bydlení – p.
Kaňovská uvedla, že se uvažuje pouze o 1 lůžku, ale mají strach, že by nezískali peníze,
protože to není zahrnuto ve Zlínském střednědobém plánu. Tato služba se bude řešit, až se
zaběhne a ustálí chráněné bydlení – přítomnost sociálního pracovníka nebude zajištěna
v dopoledních hodinách, avšak odlehčovací služby potřebují pracovníka 24 hodin.
Výstup PS => zájem o odlehčovací služby je ověřen u osob s mentálním a
kombinovaným postižením od 19 let. Připravuje se koncepce služeb pro tuto CS v ZK
(projekt by měl být dokončen do června 2015).
Číslo projektového záměru
Název projektového záměru
Realizátor

1
Odlehčovací služba pro seniory, osoby
s demencí a osoby se zdravotním postižením
Oblastní charita Uherské Hradiště

Projektový záměr nebyl realizován z důvodu nezískání budovy do vlastnictví, kde měla být
služba zajišťována.
2.1.2 vzdělávání pečujících osob
Cíl:
vytvoření programu vzdělávání pečujících osob – zatím nebylo realizováno
Číslo projektového záměru
Název projektového záměru
Realizátor

4
Znalostí k soběstačnosti
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Projektový záměr nebyl realizován z finančních důvodů.
Opatření:
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 – aktivní je v tomto Tomáš Fila, bylo by dobré posílit účast lidí se
zrakovým a sluchovým postižením.
V revizi bude pokračována na dalším setkání v únoru.
Ad. 4 Ukončení setkání - závěr
Koordinátorka uvedla, že na měsíc prosinec bylo naplánováno školení členů pracovních
skupin, avšak na žádost členů některých pracovních skupin byl termín přesunut na měsíc
leden. Termín a místo školení bude upřesněno – plánováno je na druhou polovinu ledna.
Koordinátorka zašle termín všem členům s žádostí o potvrzení účasti.
Termíny setkání pracovní skupiny v roce 2014 jsou v 9:00 hodin v následujících dnech:
• Čtvrtek 20. února
• Čtvrtek 17. dubna
• Čtvrtek 19. června
• Čtvrtek 18. září
• Čtvrtek 4. prosince
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V měsíci únoru se setkání uskuteční opět v prostorách Městského úřadu na Protzkarově ulici
z důvodu možnosti špatného počasí. Místa dalších setkání budou dohodnuta individuálně dle
požadavků členů PS

V Uherském Hradišti dne 4. prosince 2013
Zapsala: Ing. Jana Kozelková
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