Zápis ze setkání pracovní skupiny „Zdravotně postižení a duševně nemocní“
působící v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně
ze dne 9.11.2015
místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, velká zasedací místnost
Přítomni: Bc. Prchalová, paní Čuprová, Mgr. Kosíková, Mgr. Švagerková, Mgr. Zubalíková, paní
Černochová, Mgr. Hřibová, Mgr. Kadlecová, Mgr. Lončíková (roz. Mlýnková), Mgr. Omelková, pan
Škrkal, Ing. Soldánová, paní Zouharová, MUDr. Kliment, Mgr. Měchurová (host), Ing. Fedák (host),
Bc. Svobodová, DiS.(host)
Nepřítomni: Bc. Kmínková, Ing. Matušinová, MUDr. Holoubková, paní Bartalová, Bc. Klepáčová paní
Rozbořilová, Ing. Šrůtková, paní Šimčíková, Mgr. Černý, Mgr. Srnec, Ing. Kokeš
1.

Úvod a volba nových členů

Vedoucí pracovní skupiny přivítala přítomné a informovala, že došlo k mírné úpravě harmonogramu
dnešního jednání oproti avizovanému programu v pozvánce zaslaném koordinátorkou KPSS.
V úvodu bychom vyřešili organizační změny, informovali o projektovém záměru města Hodonín,
následně bychom přivítali hosty, kterým bude dán prostor k prezentaci informací z projektu
Bezbariérové město Hodonín. Poté se vrátíme k avizovanému programu.
Bc. Prchalová přivítala nově příchozí, a to Mgr. Veroniku Zubalíkovou – novou ředitelku Psychocentra
Domeček o.p.s., která by měla do této pracovní skupiny docházet za tuto organizaci za PhDr. Králíka.
Bc. Švagerková přednesla žádost PhDr. Králíka o ukončení členství v pracovní skupině a o nahrazení
jeho osoby Mgr. Zubalíkovou.
13 pro – 0 proti – 0 se zdržel
Bc. Prchalová dále přivítala Mgr. Omelkovou – vedoucí služby Sociální rehabilitace a Osobní
asistence Centra pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, která po svém návratu z rodičovské dovolené
nahradila Bc. Magdu Nečasovou. Členové hlasovali o členství paní Omelkové:
14 pro – 0 proti – 0 se zdržel
2.

Projektový záměr města Hodonína

Bc. Prchalová informovala o vyhlášených výzvách Operačního programu Zaměstnanost, a to sice
o výzvě č. 22 a výzvě č. 23 – obě zaměřené na podporu sociálních aktivit: č. 22: Podporu aktivit a
programů v rámci sociálního začleňování, č. 23 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje
sociální práce. Odbor sociálních služeb zvažoval od vyhlášení těchto výzev, zda má navrhnout
vedení města podat projekt do některé z těchto výzev. Poté, co jsme připravili projektový záměr, bylo
vedení města zastupiteli odvoláno. Nicméně tento týden se koná další zastupitelstvo, které by mělo
jmenovat nové vedení města. Ihned poté bude projektový záměr představen, a pokud to bude
schváleno, bude také projekt sepsán a podán. Termín uzávěrky je 30.11.2015, mělo by se jednat
o nejméně dvouletý projekt v hodnotě min.1.mil. Kč. Cílem projektu by měla být podpora neformální
péče v ORP Hodonín (zmapování pečovatelů, jejich potřeb, vzdělávání, vytvoření přehledu asistentů
soc. péče), ale také podpora informovanosti o sociálních službách (tvorba Katalogu sociálních a
navazujících služeb, brožur k řešení krizových situací pro jednotlivé cílové skupiny), realizace
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Kulatých stolů, Workshopů na různá témata, která máme zaznačena k řešení v Komunitním plánu
sociálních služeb. V neposlední řadě by měly být realizovány analýzy potřeb jednotlivých skupin osob
ohrožených sociálním vyloučením – buď z důvodu zdravotního stavu, věku, národnosti apod. pro
nastavení vhodných metod k řešení jejich nepříznivé situace (např. řešení spolupráce služeb pro
osoby s duševním onemocněním, aj.). Mgr. Švagerková doplnila, že počátek realizace projektu by
mohl být v polovině r. 2016 a že projekt již nebude zaměřen na vzdělávání zaměstnanců
poskytovatelů soc. služeb, jak byli poskytovatelé dosud zvyklí.
Dotaz: P. Škrkal, zda město má někoho, kdo by poradil neziskovkám s přípravou či realizací nějakého
projektu – např. projektu přeshraniční spolupráce?
Odpověď: Bc. Prchalová informovala, že pokud se týká městských projektů, řeší danou oblast Odbor
rozvoje města, vždy ve spolupráci s daným odborem (v případě sociální tematiky s odborem
sociálních služeb). Ing. Měchurová doplnila, že pracovníci odboru rozvoje nesmí nikomu psát projekt,
nicméně základní rady poskytnout mohou.
MUDr. Kliment upozornil, že pokud součástí projektu chceme realizovat workshop z oblasti
připravované psychiatrické reformy, měli bychom to realizovat co nejdříve, neboť tým, který tuto
reformu připravoval, se rozpadl…

3.

Bezbariérové město Hodonín

Vedoucí pracovní skupiny přivítala hosty z Odboru rozvoje města – Mgr. Měchurovou, Ing. Fedáka.
Přišli nás informovat, že se v příštím roce bude aktualizovat projekt Bezbariérové město Hodonín,
jehož realizace je plánována až do r. 2020. Mělo by opět dojít ke zmapování bariérovosti či
bezbariérovosti veřejných budov, tras, chodníků. V rámci úřadu je stanovena pracovní skupina, která
se tímto projektem zabývá, ale vzhledem ke spolupráci s předcházejících let, se na naši pracovní
skupinu KPSS opět obrací se žádostí o informace, podněty z řad osob zdravotně handicapovaných.
Měli bychom zpracovat urč. „výčet hlavních problémů“ za naši pracovní skupinu. Veškeré podněty
směřujte na Bc. Prchalovou, která je přenese dále. Byl představen Ing. Fedák, který má na ORM na
starost investiční přípravu projektů, dopodrobna se zabývá technickým řešením bezbariér. Posuzuje,
zda stavby, které město Hodonín provádí, jsou v souladu s nejrůznějšími technickými předpisy
posuzujícími bariérovost. Koordinátorka přítomným připomněla aktivity, které jsme v této oblasti
realizovali cca před 8 lety – vydávala se mapa s bezbariérovými přístupy. Právě takovou mapu
bychom mohli opět vydat v rámci výše zmíněného projektu. Následovala ukázky Atlasu přístupnosti
centra města Brna, který obsahuje zmapování přístupnosti v Brně. Můžeme se nechat inspirovat…
MUDr. Kliment vznesl dotaz, zda se tento projekt bude týkat také soukromých osob (majitelé
restaurací, lékaři, lékárny.
Odpověď: Mgr. Měchurová ověřovala na Ministerstvu…, zda je možné zahrnout i tyto osoby do
projektu – nebudou však finančně podpořeny. V mapě ale mohou být zaneseny.
Poskytovatelům soc. služeb byl zaslán dotazník. Bude však i pro veřejnost? Veřejnost má nejvíce
podnětů. Mgr. Měchurová se nebrání uspořádat průzkum mezi veřejností např. v rámci Zdravého
města. Koordinátorka navrhuje uspořádat kulatý stůl pro veřejnost a naši prac. skupinu – řada
z našich členů může informace šířit a zjišťovat…
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Paní Zouharová upozorňuje na obtížnou dostupnost Informačního centra města Hodonína. Dále
navrhuje, aby se dotazník rozšířil také mezi lázeňské hosty – řada z nich má omezené možnosti
pohybu a rádi by se účastnili aktivit ve městě. Ve večerních hodinách problém s dostupností MHD.
Po Novém roku se k tomuto tématu uskuteční setkání u kulatého stolu. O datu Vás budeme
informovat.
4.

Připomínkování dotazníku pro rodiny s mladými lidmi s handicapem

Společným problémem, které řeší i ORP Kyjov, je zabezpečení vhodné služby pro mladé lidi
s handicapem opouštějící povinnou školní docházku ve Speciální škole. Proto byla na dnešní
schůzku přizvána i Bc. Svobodová (koordinátorka KPSS z Kyjova), aby nám sdělila, co přesně řeší,
jak jsou daleko a co mají v plánu.
Mají hned několik rodičů, kteří řeší, co bude s jejich dětmi po ukončení povinné školní docházky.
Rodiče nechtějí dát děti do pobytových služeb. Jedná se o různě handicapované – hledali již různé
možnosti – nová služba x rozšíření a přizpůsobení stávající. Nabízí se spíše navýšit kapacitu
stávajícího denního stacionáře, jehož zřizovatelem je město Kyjov (jedná se o PO města). Aktuálně
řeší vhodné prostory, pracovníky. Změnu registrace uvažují k 1.1.2017 pro 10 uživatelů.
Paní Omelková za CPR Hodonín nabízí i Kyjovským klientům možnost využívat službu osobní
asistence, která má terénní charakter.
Dále zazněl dotaz, kolik budou klienti platit, když je to služba stacionář a je to PO…a zda je možné
umístit sem všechny děti i se čtvrtým stupněm závislosti (PnP)? Mělo by to řešit i tyto děti, cenu zatím
neřeší – ale řeší problém 3P – peníze, prostory, personál.
Bc. Prchalová představila přítomným dotazník vytvořený pro rodiče těchto dětí. Návrh na distribuci? –
přes Speciální školu, ÚP a pediatry.

5.

Přenos informací z KPSS ORP Kyjov

Na Kyjovsku se dlouhodobě řeší problém se zaměstnáváním osob se zdravotním handicapem, a
protože my se touto problematikou také zabýváme, pozvala jsem koordinátorku KPSS z Kyjova, aby
nám přiblížila, v jaké situaci se nachází a zda nemůžeme zvolit společné řešení problematiky.
Bc. Svobodová přednesla, že je jedno, o jaký handicap se jedná (zda mentální či tělesný), ale
problém je, že zaměstnávání těchto osob má svá úskalí, což mnohdy nepředčí ani benefity, které stát
prostřednictvím ÚP zaměstnavatelům při zaměstnávání osob se ZP, nabízí. V Kyjově v tomto ohledu
spolupracují se Svazem zdravotně postižených občanů a v současné době mají i dva potencionální
poskytovatele, kteří by byli ochotni registrovat si službu sociálně-terapeutické dílny (respektive jeden
uvažuje o soc. službě a druhý o soc. podnikání). Problém je ale s prostory, které nemohou nalézt pro
tento účel. Mají kontakt na 6-7 firem, které zaměstnávají OZP. Dále uživatelé z Domova Horizont by
mohli najít uplatnění v dílnách, někteří jsou zaměstnatelní i na DPP – dochází např 3x týdně do
technických služeb města Kyjova – jedná se o 10 uživatelů (4 hodiny denně – dochází s nimi i
pracovník Domova Horizont – prostřednictvím kterého komunikují a cítí se bezpečněji. Dostávají
výplaty (na DPP) od technických služeb.
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Tato informace vzbudila diskuzi – zda to neohrozí jejich PnP nebo důchod? Ne, u mentálně
postižených jde o stabilní stavy. Snaží se uplatnit mimo zařízení. V sociálních službách to nejde –
zvyšuje to úvazky, komplikuje to situaci, když jsou výše úvazků na r. 2016 zafixovány. Potřebují
„popostrčit“ dál ty uživatele, kteří projdou sociální rehabilitací a jsou uplatnitelní.
Město Hodonín uspořádá Workshop k této problematice, pozveme zástupce ÚP a firem, které mají
zkušenosti se zaměstnáváním OZP. Na nás je návrh koho pozvat a kdy uskutečnit:
-

termín realizace: 2.3.2016 – a pozvat zástupci ÚP, Svaz zdravotně postižených v Kyjově (paní
Zbořilová), paní Kadlecová, zástupce technických služeb z Kyjova nebo z Horizontu

-

pozvat politiky, i příspěvkové organizace města, zaměstnavatele, OHK, někoho ze sociálního
podnikání

V Hodoníně dne 9.11.2015

Zapsala: Bc. Marcela Prchalová
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