Zápis
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
konaného dne 12. 9. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1) Prezentace projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním
vyloučením
2) Konference - informace k jejímu konání a úkol pro pracovní skupinu
3) Akční plány pro rok 2019
4) Různé

1. Prezentace projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a
sociálním vyloučením






Pracovnice Státního zdravotního ústavu v Praze představily projekt na období od
1. 1. 2018–31. 12. 2022
Preventivní program, možno využít pro naše klienty, bohatá nabídka činností a témat
(pohybové aktivity, kurzy vaření, besedy, osvěta, zdravotně výchovné materiály, dny
zdraví, 42 h podpory a vzdělávání pro každého klienta,…)
Pro osoby 15-65 let
Více informací v příloze

2. Konference - informace k jejímu konání a úkol pro pracovní skupinu



Uskuteční se v prostorách Národního domu ve F-M dne 5. 12. 2019, oficiální začátek
v 9:00 hodin předběžný konec v 16:00 hodin
Program konference:

Dopolední blok – přednášky pro sociální služby. Témata:
a. Nprap. Karolína Bělunková – preventivní činnost zaměřená na seniory
b. Mgr. Šárka Vlčinská – prevence syndromu vyhoření
c. MUDr. Michal Raszka, PhD. – psychopatologie
d. Mgr. Valéria Šmýrová – konflikty v rodině a jejich řešení
Každá přednáška bude trvat cca 1 hodinu, mezi jednotlivými bloky budou pauzy a
coffebreak
Odpolední blok – workshopy:
a) Netolismus – závislost na sociálních sítích
b) Canisterapie
c) První pomoc
d) Jak pomoci pečujícím, včetně prezentace pomůcek při péči o osoby závislé na péči











Na oba dva bloky bude spuštěn rezervační systém (přijde mailem – poslat do
5.11.). Dopolední přednášky mají kapacitu cca 200 lidí. Na workshopy maximálně
25 lidí / na workshop. Workshopy však budou primárně určeny pro veřejnost, v
případě neobsazených kapacit budou nabídnuty nám sociálním pracovníkům –
vybrat pouze 1 pracovníka za organizaci, který se zúčastní
Za konferenci pracovníci obdrží osvědčení
Občerstvení bude
V rámci pořádání konference se vydá nový Adresář poskytovatelů sociálních
služeb. Mailem obdržíme prosbu o aktualizaci informací za naše organizace
Možnost prodávat či vystavit výrobky klientů
Dohodnuto, že p. Rečková vybere tři příběhy klientů různých organizací, které se
umístí na panely za naši skupinu (zaslat, co nejdříve)
Dle velikosti prostoru možná bude k dispozici stůl, kde můžeme nechat naše
propagační materiály – ještě dají vědět
S dalšími případnými dotazy se obracet na p. Rečkovou

3. Akční plány pro rok 2019




Do 30. 9. 2019 do 12:00 h. poslat akční plány na tento rok. Týká se těch, kteří mají cíl
ve střednědobém plánu.
Střednědobý plán je už na webu, je i v tištěné verzi
Společný cíl napříč skupinami: oblast bydlení – město získalo finanční prostředky z ESF
na vytvoření koncepce sociálního bydlení. Byli osloveni 2 koordinátoři, kteří
v nastávajících dnech vytipují lidi z KP a osloví je ohledně jejich účasti v pracovní skupině
sociálního bydlení.

4. Různé









V rámci tvorby Střednědobého plánu kraje posílala p. Slívová mail s prosbou o zaslání
potřebných dat – kdo neposlal, ať tak učiní!
V médiích proběhla informace, že město bude zřizovat senior taxi. Bohužel se však o
zakázku nikdo vhodný nepřihlásil. Zakázka bude zadána znova.
Osoby se TP, ZTP, ZTP/P nebo závažnou chorobou si mohou na magistrátě F-M, na
odboru sociálních služeb, kancelář č. 114, vyzvednout euroklíč – ten funguje po celé ČR i
v zahraničí, otevírá toalety, plošiny
Podané ruce zvou na den otevřených dveří, který bude dne 10. 10. 2019 na ulici Malý
Koloredov, v rámci týdne sociálních služeb. Od 9 do 16 hodin.
P. Pavelková představila organizaci Tichý svět, pro osoby se sluchovým postižením. Mají
tři služby – sociální rehabilitaci, odborné poradenství a online tlumočnické služby. Sídlí
v Ostravě, jsou pro celý MSK, ale působí po celé ČR (př.Tichá kavárna a cukrárna
v Praze – chráněná pracoviště). Pořádají kurzy znakového jazyka. Více info ke kurzům
na: www.tichyjazyk.cz.
Výzva CSNN: někdo jejich jménem dělá sbírky. Jde o podvod. Prosím nepřispívat!
Nepřispívat ani lidem se sluchovým postižením, kteří vybírají na ulici a po restauracích
peníze. Volat policii, odkázat je na CSNN.

Další setkání: 14. 11. 2019 od 14:00 v prostorách organizace Náš svět, Anenská ulice.

Zpracovala: Dominika Jonáková
Korekce: Anna Rečková, Vendula Slívová

