Zápis
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
konaného dne 14. 3. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace ze setkání Řídící skupiny
2. Vyhodnocení akčních plánů 2018
3. Nastavení akčních plánů pro rok 2019
4. Úkoly pracovní skupiny pro rok 2019
5. Různé

1. Informace ze setkání Řídící skupiny





Proběhla řídící skupina, kde se hodnotilo plnění AP 2018 – za cíle spadající do skupiny
OZP se dařila plnit většina z cílů, nedařilo se v oblasti zaměstnávání – špatné nastavení
cílů a jejich plnění.
Bude podpora pro cíle z oblasti duševního zdraví, pro lidi s duševním onemocněním.
Schvalování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) - 18. duben
– plán půjde do Sociální a zdravotní komise -› 14.5. Rada města -› 5.6. Zastupitelstvo -›
bude tedy platit od června 2019.

2. Vyhodnocení akčních plánů 2018


Poděkování za vyhodnocení AP 2018 – všichni zaslali včas.

3. Nastavení akčních plánů pro rok 2019


p. Slívová s p. Rečkovou zpracují formulář pro AP, aby byl stručný a účelný. Zašlou
členům pracovní skupiny OZP.
Ú: Připravit si dotazy k zaslaným formulářům akčních plánů.
ZO: členové PS, TS: 9.5.2019



Vyplňovat AP pro rok 2019 budou jednotlivé služby až po schválení SP (nejspíš červen
2019). Kritéria plnění budou ta, co jsou uvedena v jednotlivých cílech (pokud tam je
„počet klientů“, bude stačit číslo, není třeba obsáhle popisovat).

Cíle OZP a kdo je realizuje:



Cíl 1, 1.1 – Žirafa, 1.2 – Podané ruce, 1.3 – NOE, 1.4 – ZOOM,
Cíl 2, 2.1 – Oáza pokoje, 2.2 – Škola života, 2.3 – CZP-MSK a Kafira,





Cíl 3, 3.1 – aktivita sociálního odboru, 3.2 – Rút Frýdek-Místek,
Cíl 4, 4.1 – realizátor Nemocnice Frýdek-Místek, 4.2 – aktivita sociálního odboru
Cíl 5, 5.1 – skupina OZP, 5.2 Cesta bez bariér

4. Úkoly pracovní skupiny





Ú: Zkontrolovat jména a názvy v SP – pročíst, okomentovat ZO: členové a hosté, TS:
17.3.
Společné cíle SP (celkem 4) – máme společné i s jinými skupinami. Bude se na nich
pracovat napříč skupinami. Sejde se pár zástupců organizací z jednotlivých skupin.
Ú: Zvážit účast na plnění společných cílů napříč (na setkání zaznělo, že se chce přidat
Centrum pro ZP MSK, Eunika, možná Tamtam) – ZO: členové, TS: do 17.3.
Chybí v cílech pořádání Dne sociálních služeb, je to krok ke změně - jiný koncept; cílová
skupina budou poskytovatelé soc. služeb; peníze jsou na to vyčleněné; vstup zdarma;
nejspíš formou konference – Ú: navrhnout každý téma, může i místo (ne Polárku) –
ZO: členové, TS: 15. 4. do 12 hodin, návrhy poslat A. Rečkové emailem.

5. Různé:



V rámci projektu Sociální bydlení vznikne pracovní pozice Koordinátor sociálního bydlení
– poskytovatelé sociálních služeb budou osloveni ke spolupráci.
Možnost spolupráce s Adrou v rámci dobrovolnictví – nabídka VŠ Ostrava

Další setkání: 9.5. od 14:00 v prostorách Podaných rukou.

Zpracovala: Veronika Mišutová
Korekce: Anna Rečková

