Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„Osoby se zdravotním postižením“

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 6/2014
Datum: 19. 6. 2014
Místo setkání: učebna Akropolis, o.s., Stará Tenice 1195, 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
Úkoly z minula
-

nebyly zadány žádné úkoly

Ad. 1) Zahájení setkání
Paní Kozelková a pan Zdražil přivítali přítomné členy pracovní skupiny, současně se paní
Kozelková přítomným omluvila za organizační potíže se změnou místa konání. Bohužel se
pracovní skupina nemohla sejít v Ergu, neboť by se tam nedostala paní Měšťánková na
elektrickém vozíku, z toho důvodu byla rychle domluvena místnost v Akropolisu tak, aby
časové ztráty s přesunem byly co nejnižší. Paní Kozelková seznámila přítomné s programem
dnešního setkání. Z důvodu, že se jednání účastnili noví členové (Mgr. Němcová ze
střediska Rané péče Brno, Bc. Foltýnová ze Sociálních služeb Uherské Hradiště a Mgr.
Třasoňová z Maltézské pomoci Uherské Hradiště), se jednotliví členové představili a krátce
uvedli několik slov ke své práci.
Ad. 2) Dokončení koncepce strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Uherskohradišťsku 2015 – 2017
Cílem dnešního setkání je dokončit strategickou část střednědobého plánu. Materiály, jež
budou dnes projednávány, byly zaslány členům manažerkou pracovní skupiny p.
Hoffmannovou s časovým předstihem k pročtení.
Koordinátorka seznámila přítomné s harmonogramem dokončení dokumentu:
 do 31.7.2014 – bude dokončena analytická i strategická část dokumentu
 materiál bude zaslán k připomínkování poskytovatelům sociálních služeb a bude
možné zaslat projektové záměry do zásobníku projektů – do 31.8.2014
 zpracovaný dokument bude projednán na pracovních skupinách v září 2014
 dokument bude projednán a schválen na Řídící skupině SPRSS v říjnu 2014
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dokument bude od října předložen k veřejnému připomínkování – v listopadu bude
představen na veřejném setkání
do 15.12.2014 bude rozhodnuto o zapracování připomínek
do 31.12.2014 bude zpracována konečná verze Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 – 2017
leden 2015 - dokument bude předložen ke schválení Radě města Uherské Hradiště a
bude postoupen orgánům zapojených obcí v ORP Uherské Hradiště
únor 2015 - dokument bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Uherské
Hradiště
březen – duben 2015 – tisk a distribuce dokumentu

Priority a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku se
zaměřením na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením:
2.1 Podpora osob pečujících o osoby blízké 2.1.1 Zvýšení kapacity odlehčovacích
služeb pro OZP včetně dětí se ZP
2.1.2 Vytvoření svépomocných skupin
pečujících osob
2.2 Bezbariérovost a dostupnost
2.2.1 Zapojení OZP do řešení bariér ve
městě UH
2.2.2 Audit bezbariérovosti
2.2.2 Integrace
osob
se
ZP
do
společenského prostředí a na trh
práce
2.3 Zajištění
komplexnosti
sociálních 2.3.1 Zvýšení kapacity chráněného bydlení
služeb
pro
osoby
s duševním 2.3.2 Zvýšení kapacity podporovaného
onemocněním
a
s mentálním
bydlení
postižením
2.3.3 Podpora integrace osob s duševním
onemocněním na trh práce
K opatření 2.2 Bariéry – p. Kozelková uvedla, že je třeba neustále podávat informace z
terénu, protože když se o bariérách nedozvíme, tak je nemůžeme odstranit. Podněty je
možné zasílat koordinátorce p. Kozelkové nebo přímo panu místostarostovi Ing.
Procházkovi.
•
Úkol pro koordinátorku:: zajistit od místostarosty zpětnou vazbu k připomínkám
nevidomých k bezbariérovosti
•
bariéra – reklamní cedule v Prostřední ulici – úkol: Tomáš Fila to prozkoumá a zajistí
případně řešení ze strany města.
•
Úkol pro koordinátorku: získat informace od ČSAD, zda mají autobusy s výklopnou
plošinou, které jezdí do okolních vesnic. Nejsou myšleny jen nízkopodlažní, ale přímo
s výsuvnou plošinou.
•
Hlasitost hlášení pro nevidomé v autobusech je stále málo nahlas, když si lidé
povídají a řidič si pustí rádio, je hlášení nesrozumitelné.
•
České dráhy nejsou ochotny vyložit OZP na invalidních vozících po 20:00 (po 20:00
hodině pouze v Otrokovicích).
Žádný z členů pracovní skupiny neměl připomínky ke strategické části SPRSS na
Uherskohradišťsku 2015 – 2017.
Ad 3) Výstupy z analýzy poskytovatelů – potřeby k řešení
Analýza poskytovatelů byla zpracovávána na konci roku 2013, z analýzy vyplynulo, že
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je nastaven v souladu s názory poskytovatelů.
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V analýze jsou zaznamenána témata, která jsou důležitá z hlediska poskytovatelů, která
budou postupně prodiskutovávána v rámci procesu KPSS.
Ad 4) Ostatní
 Maltézská pomoc – byly podány informace o fungování organizace, o náboru
dobrovolníků.
 Sociální služby Uherské Hradiště - byly podány informace o novém nastavení
sociálně terapeutické dílny Cafe 21. Dopoledne bude probíhat nácvik v rámci
sociálně terapeutické dílny a odpoledne bude běžný provoz kavárny, v rámci kterého
bude probíhat praxe uživatelů DZP Velehrad - Salašská.
 Připomínka k Burze poskytovatelů – k vystavovaným panelům přidat i mapku
s přehledem všech služeb, na které budou návštěvníci moci lépe najít jednotlivé
služby, než jen podle adresy.
 Chráněné bydlení Sociálních služeb Uherské Hradiště bude otevřeno od listopadu
2014. Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postiženém
Oblastní charity UH bude fungovat od přelomu srpna a září 2014.
 Úkol: všichni poskytovatelé zajistí aktualizaci údajů v katalogu poskytovatelů
sociálních služeb. Koordinátorka zašle všem poskytovatelům informaci o aktualizace
údajů v elektronickém katalogu – na základě této aktualizace bude provedena
aktualizace tištěného katalogu před jeho vydáním.
 Odlehčovací služba v rámci chráněného bydlení Charity UH zatím není registrováno
a není zařazeno do akčního plánu ZK. Tato služba je spíše v dlouhodobém výhledu.
 Pozn.: jako dobrá praxe se jeví podpora samostatného bydlení, kterou poskytuje
uživatelům s duševním onemocněním Horizont ve Zlíně, kdy služba je poskytována v
tréninkových bytech.
 Je třeba se do budoucna zaměřit na návaznost služeb ke službám chráněného
bydlení.
Další setkání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 9. září 2014 v 9:00 hodin v tréninkové
kavárně Café 21 (Jezuitská kolej na Masarykově náměstí)
Setkání bylo ukončeno v 10:10 hodin.
__________________________________________________________________________
Úkoly
Koordinátorka KPSS:
•
zajistit od místostarosty Ing. Procházky zpětnou vazbu k připomínkám nevidomých
k bezbariérovosti
•
získat informace od ČSAD, zda mají autobusy s výklopnou plošinou, které jezdí do
okolních vesnic. Nejsou myšleny jen nízkopodlažní, ale přímo s plošinou.
Tomáš Fila:
•
bariéra – reklamní cedule v Prostřední ulici – úkol: Tomáš Fila to prozkoumá a zajistí
případně řešení ze strany města.
Všichni poskytovatelé:
•
zajistí aktualizaci údajů v katalogu poskytovatelů sociálních služeb.

V Uherském Hradišti dne 23. června 2014
Zapsala: Ing. Jana Kozelková
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