Zápis
z jednání pracovní skupiny komunitního plánování
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
konaného dne 9. 5. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Představení KP ÚP, kontaktní pracoviště FM - pracovní rehabilitace OZP
2. Informace k plánované konferenci
3. Informace ze schvalování Střednědobého plánu
4. Plnění akčních plánů pro rok 2019
5. Termíny setkání pracovní skupiny pro další období
6. Různé

1. Představení KP ÚP, kontaktní pracoviště FM - pracovní rehabilitace







Na úvod proběhla krátká prezentace Mgr. Renaty Holubové z ÚP FM (odd. poradenství a
dalšího vzdělávání, poradce pro OZP, renata.holubova@uradprace.cz, tel.: 950 113 441)
na téma „Pracovní rehabilitace“.
Byly popsány jednotlivé kroky pracovní rehabilitace.
Pracovní rehabilitace se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně § 69 § 74.
Podány krátké statistiky - v roce 2018 byla velká úspěšnost v rámci pracovní rehabilitace;
bylo podáno celkem 27 žádostí a 16 osob doposud úspěšné setrvává ve svém zaměstnání.

Prezentace bude přílohou tohoto zápisu.

2. Informace k plánované konferenci







Poděkování všem, kteří se podíleli na navržení témat, místa apod. pro konferenci.
Konference proběhne:
- KDE - Národní dům Frýdek-Místek
- KDY - čtvrtek 24. října 2019 (termín je stanoven předběžně)
Konference by byla určena pro pracovníky sociálních služeb (sociální pracovníci, pracovníci
v sociálních službách apod.).

Konference se bude skládat ze 2 částí:

1. Hlavní program - přednášky
-

Navržena 4 témata, která byla vybrána napříč pracovních skupin:
o Závislost klienta na sociální službě
o Kriminalita na klientech sociálních služeb
o Pečující osoby v rodině
o Dítě v kontextu sociálních služeb

2. Workshopy - zážitkové programy OZP
-

-



Byla by omezena kapacita na jeden workshop - max. 25 osob dle přihlášení. Pokud
kapacita nebude naplněna, bude možnost oslovit klienty sociálních služeb nebo
osoby pečující.
Témata pro zážitkové workshopy nejsou ještě stanovena.
Za pracovní skupinu OZP se vyberou 2 zástupci (navrženi SONS, Kafira, Podané
ruce).

Proběhla diskuse k tomuto tématu. Ostatní členové, kteří nebyli přítomni se mohou také
vyjádřit.
- Délka přednášek?
- Volit po přednáškách „kulatý stůl“?
- 2 a 2 přednášky souběžně?
- Výzdoba
o Návrh na realizaci 12 informačních panelů (pro každou pracovní skupinu
3). Na panel umístit anonymní příběh klienta. Možno doplnit žánrovým
ilustračním fotem nebo se souhlasem klienta použít jeho fotografii.
o Výrobky z chráněných dílem, denních stacionářů k zapůjčení. Musí se
dořešit hlídání těchto výrobků.

3. Informace ze schvalování Střednědobého plánu


V dubnu 2019 Střednědobý plán prošel sociálně zdravotní komisí -› 14. 5. 2019; rada
města -› 5. 6. 2019 Zastupitelstvo -› v případě schválení bude platit od 5. 6. 2019.

4. Plnění akčních plánů pro rok 2019


6. 5. 2019 p. Rečková zaslala čistý Akční plán 2019.
- Jedná se o šablonu.
- Vyplňují pouze Ti, kteří mají plnit cíle v rámci Střednědobého plánu.
- TERMÍN ODEVZDÁNÍ je do konce KVĚTNA 2019. P. Rečková zkontroluje,
případně se provedou úpravy.

5. Termíny setkání pracovní skupiny pro další období


Čtvrtek 27. 6. 2019, od 14:00, místo bude upřesněno.

6. Různé



Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava zvou na slavnostní otevření centra rané péče
v Rodinné ulici v Ostravě. Ve středu 15. 5. 2019 od 10:00 do 16:00.
- Předání nového propagačního materiálu.

Zpracovala: Lucie Michlová
Korekce: Anna Rečková, Vendula Slívová

