ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně
patologickými jevy

Název projektu:

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Termín konání:

18.10.2018, v 12.30 hod.

Místo konání:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
malá zasedací místnost

1) Úvodní slovo
Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) SWOT analýza – prioritní tvrzení, b) informace,
novinky, c) diskuze.

2) SWOT analýza – prioritní tvrzení

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

+ organizace podporují děti a rodiny: přímá - chybí finance: politická nepodpora, nestabilní
pomoc
ze
Tříkrálové
sbírky,
pomoc politická situace, obce se nepodílí na financování
z potravinové banky, charitativní akce – část ssl., nedostatek bytů, v Luhačovicích žádné,
z výtěžků rodinám s ohroženými dětmi
nedostatek financí uživatelů na úhradu ssl.,
+ dostupnost služeb pro děti a rodiny: dobrý izolovanost rodin v malých obcích, špatná
základ ssl. a návazných služeb, dostupnost dopravní dostupnost pro využívání služeb,
služeb, existence terénních služeb, existence nedůvěra
politiků
v kompetentnost
dětského centra ve Slavičíně, Dům dětí nízkoprahových služeb
a mládeže v Luhačovicích i ve Slavičíně, NZDM
R-Ego a NZDM KamPak? ve Slavičíně, nedostatek
dětských
psychiatrů,
nepřetržitý provoz DDM, zabezpečení volného psychologů, psychoterapeutů: nehrazeni
času
dětí,
pomoc
rodičům,
činnost
pojišťovnou,
nedostupnost
léčby
nebo
canisterapeutického centra, školní psycholog na
psychoterapie,
chybí
zapojení
většího
počtu
gymnáziu ve Slavičíně a na ZŠ v Luhačovicích,
zdravotníků – lékařů do spolupráce, včetně
spolupráce terénních služeb a OSPOD
spolupráce s OSPOD
+ politická podpora sociální oblasti: alespoň
lokálně, podpora měst v ORP pro ssl., velký fond - chybí sociální služby: nedostupnost dluhové
městských bytů ve Slavičíně, vyhláška na zákaz poradny a občanské poradny, žádná krizová
herních automatů ve Slavičíně, dobrá spolupráce lůžka, chybí služby streetwork pro uživatele drog
nestátních neziskových organizací s městem
a jejich rodiny, chybí navázání spolupráce

terénní služby pro děti a mládež ohrožené
rizikovým chováním a OSPOD, chybí NZDM
+ částečně stabilizované finance: služby jsou
v Luhačovicích
zařazeny do sítě sociálních služeb Zlínského
kraje
- chybí některé služby ÚP ČR v Luhačovicích
+ fungující prevence: dlouhodobá víceletá – státní sociální podpora, zaměstnanost,
prevence na školách, nespecifická prevence – pokladna
besedy
v rámci
prevence,
působení
volnočasových
aktivit,
táborové
aktivity - nedostatečná provázanost škol, OSPOD
v Luhačovicích i ve Slavičíně, výborné zázemí a sociálních
služeb:
chybí
spolupráce
pro volnočasové aktivity
(neochota) školy a ssl., školy občas překračují
své kompetence – řeší, co jim nepřísluší, školy
+ katalog sociálních služeb v rámci Zlínského
neplní své kompetence včas, záležitosti
kraje – přehlednost
k řešení OSPOD předávají pozdě, metodici
+ podpora zřizovatele organizacím pro děti
prevence nejsou informováni o NZDM
i navzájem

+ komunikace s rodiči (organizací)

- slabá informovanost občanů o ssl. - nedůvěra
+ kvalifikovanost a kompetentnost pracovníků veřejnosti v práci NZDM, málo povědomí
o zájmovém vzdělávání a dalších aktivitách
v ssl.
DDM (nejsou to jenom kroužky)
+ lidský faktor, ochota pomáhat, nadšení
a aktivita, domluva a kooperace
- velká administrativní zátěž
+ zkvalitňování zázemí služeb

PŘÍLEŽITOSTI
+ kazuistické semináře
+ rozšíření chybějících služeb
- NZDM v Luhačovicích
- dluhové a občanské poradny

HROZBY
- útoky na nestátní neziskové organizace →
nefinancování ssl. ze strany nejvyšších
politických představitelů státu, krajů a obcí,
volby
- rozbití systému financování preventivních
služeb pro drogově závislé

- odborné sociální poradenství zaměřené
na rodiny s dětmi, osoby ohrožené - snižování rozpočtů DDM, snaha o financování
sociálně patologickými jevy od r. 2019
obcemi
- rodinné poradenství
- terénní forma
+ více absolventů do ssl.
+

- odchod kvalifikovaných lidí ze ssl.
- rozšiřování necertifikovaných služeb pro lidi se
závislostí

víceleté financování: zapojení politické - zvýšení finančních nároků na ssl. – drahá pro
garnitury,
zpružnění
vyhodnocování
klienty
rozvojových záměrů (KÚZK)

+ zřízení platformy – komise prevence kriminality - zvýšení administrativní zátěže
(mezioborovost)
+ zlepšení informovanosti o síti služeb připravovaný Přehled aktérů sítě služeb pro

ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Luhačovice

3) Informace, novinky
Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy PS, že bude odbor sociální MěÚ
Luhačovice ve dnech 6. a 7. prosince 2018 pro veřejnost uzavřen z technických důvodů. Otevřen
bude od pondělí 10. prosince 2018 na adrese Masarykova 137, 763 26 Luhačovice.
Dále pozvala členy PS na veřejné setkání, které se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 16.00
do 18.00 hod. v MěDK Elektra, v salonku v přízemí, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.

4) Diskuze
∙ DC Zlín – představení nového pracovníka sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi p. Rudolfa
Křižana; krizová pomoc – 1. výročí od založení služby.
∙ ÚP ČR – kontaktní pracoviště Zlín, oddělení hmotné nouze – přibližně v polovině listopadu 2018
přesun ze současných prostor (Zdravotní středisko v Luhačovicích, Masarykova 315) do budovy na
adrese Masarykova 137, Luhačovice; sídlit bude ve 3. patře, vedle odboru sociálního MěÚ
Luhačovice. Informování o typizovaných poukázkách – osoby nad 70 let, osoby pobírající příspěvek
na péči ve IV. stupni závislosti, osoby ve III. stupni invalidity.
∙ DDM Luhačovice – zahájení činnosti, otevřeno 73 kroužků i v okolních obcích, nabídka činnosti
o podzimních prázdninách; schválení šablony – školní asistent; reforma ve školství.
∙ NZDM KamPak? – zahájení provozu po letních prázdninách; 1. rok od otevření NZDM KamPak?
Brumov. Informování o odborném sociálním poradenství, které bude zahájeno v prvním čtvrtletí
v roce 2019, možnost využití psychologa, terapeuta.
∙ Podané ruce – dluhy s hazardem; žádost MPSV – probační program pro dospělé, VTOS;
přepracování brožury – nabídka mládeži.
∙ Mgr. Pavla Kadlčková, DiS., lokální síťařka ORP Luhačovice – pozvánka na semináře v Brně,
v Ostravě a na mezinárodní konferenci v Praze; pozvánka na krajský seminář k síťování ve
Zlínském kraji „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“ dne 20.11.2018 ve Zlíně – viz přílohy.
∙ MěÚ Luhačovice, odbor sociální - ve dnech 6. a 7. prosince 2018 bude pro veřejnost uzavřen
z technických důvodů. Setkání seniorů se uskuteční dne 14. listopadu 2018 v MěDK Elektra
v Luhačovicích.
∙ ZŠ Luhačovice – není problém s návykovými látkami.

Dále uvádíme odkaz
www.socialnisluzbyzk.cz.

na

elektronický

katalog

sociálních

služeb

ve

Zlínském

kraji:

Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu, sdělil, že od roku 2008 v rámci tvorby střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje se hovoří o problému nemocných lidí se závislostí často
mladších 60 let, s nízkým příjmem, kteří objektivně potřebují pobytovou sociální službu. Za dobu 10
let se stalo pouze, to, že se téma dostalo do plánu. Druhá věc, která se stala je to, že se cílová
skupina násobně zvětšila. Zatímco v roce 2008 jsme mluvili o 4 - 5 případech, dnes je jich v
Otrokovicích 22. Situace je o to horší, že potíže s umístěním do pobytové služby máme i u klientů,
kteří jsou z hlediska závislostí, soužití a financí bezproblémoví.
Protože problém čím dál více narůstá, vznikl na základě iniciativy Otrokovic dopis, který jsme doplnili
tabulkou s anonymizovaným výčtem konkrétních osob a s popisem jejich situace. Stejný dopis
a tabulku s výčtem svých klientů, kteří spadají do cílové skupiny, poslaly na kraj ještě města
Kroměříž a Zlín.
Text dopisu – viz příloha.

Další setkání PS rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy proběhne dne
12. prosince 2018.

Přílohy:
-

Pozvánka na semináře a mezinárodní konferenci
Pozvánka na krajský seminář k síťování ve Zlínském kraji
Text dopisu

Datum a místo zápisu:

30.10.2018, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

