Zápis
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování města Frýdku Místku
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Konaného dne 20. 2. 2020 od 14:00 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Akční plány – vyhodnocení roku 2019
Cíle pracovní skupiny OZP pro rok 2020
Diskuse, různé, aktualizace kontaktů
Termíny schůzek na první pololetí 2020

1. Akční plány



Kontrola plnění akčních plánů v rámci pracovní skupiny KP
Zaslat návrhy akčních plánů pro rok 2020 do 30. 3. 2020.

2. Cíle pracovní skupiny pro rok 2020








Nadále pracovat na sběru informací k odstraňování bariér ve městě, veřejných prostor – zaslat
náměty, kde jsou bariéry, popsat, v čem spočívají; příklady dobré praxe z jiných měst. V.
Slívová na příštím setkání skupiny seznámí členy s odpovědí odboru dopravy a silničního
hospodářství na minulý podnět vzešlý z pracovní skupiny.
Členové pracovní skupiny osloví klienty svých služeb, aby se vyjádřili k bariérám ve městě –
na některém z příštích setkání pracovní skupiny bude zpracován soupis aktuálních podnětů
(např. informační cedule v podchodu pro orientaci, situace na nádraží – sjezd do podchodu
pro kočárky, kola) – předat do 31. 7. 2020.
Na plnění společného cíle „Podporovat neformálně pečující osoby“ domluví spolupráci
vedoucí pracovní skupiny p. Rečková s vedoucí PS Senioři p. Blablovou.
Společné opatření „Zmapovat potřeby pečujících osob“ se řešilo na PS Senioři – zjišťovat
pomocí dotazníků nebo uspořádáním kulatého stolu?
Společné opatření „Zvýšit informovanost a vzdělávání pečujících osob“ – na plnění se podílí
Centrum pečovatelské služby, Střední zdravotnická škola.

3. Různé:







Kafira – informuje o víkendových pobytech pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiče
a pečující osoby 4x ročně, na žádost rodičů i za účasti psychologa.
Tichý svět – informuje, že se již nebude účastnit KP, informace budou předávat.
Žirafa – zaměstnanci by měli zájem o kurz znakového jazyka, který pořádá Centrum služeb
pro neslyšící a nedoslýchavé, ale částka je pro ně vysoká, bude zasláno info od CSNN.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., TamTam, Tichý svět a ČUN Ostrava –
připravují konferenci o komunikaci s lidmi se sluch. Postižením, která se bude konat 16. 4.
2020 v Ostravě – bude zaslána pozvánka.
Zpětná vazba na konferenci pořádanou MMFM v r. 2019 – poděkování městu za organizaci,
je zpracován výstup. Konference se bude konat i letos, ale koncept se změní – v plánu je



zachovat pouze přednáškový blok. Témata přednášek vybírat napříč spektrem cílových
skupin v rámci KP, termín výhledově září 2020.
Od podzimu 2020 již bude potřeba připravovat nový střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb. Město Frýdek-Místek je zapojeno do projektu MSK Podpora komunitního plánování
na místní úrovni a může využít metodickou podporu při tvorbě nového plánu.

4. Termíny dalšího setkání:



23. 4. 2020, ve 14:00 hod. místo Centrum aktivních seniorů – adresa a potvrzení místa
setkání bude v pozvánce, náhradní místo: SONS
11. 6. 2020, ve 14:00 hod.

Zpracovala: Bc. Pavlína Zarubová
Korekce: Anna Rečková, Vendula Slívová

