Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 7/2009
Datum: 14. 7. 2009 13:00 - 15:00 h
Místo setkání: Zasedací místnost nad sociálním odborem, 1.patro, Kyjov

Přítomni: T. Galán, M. Vašinová, M. Loutná, I. Svobodníková, J. Presová, J. Mikulčíková, R.
Tesaříková, B. Šibalová, J. Hoférek, P. Hanačíková
Hosté:

K. Kubicová, A. Kobidová, J. Kalousová

Program setkání:
1.
2.
3.
4.
1.

Body z minulé schůzky
Další informace ke skupině
Určení skupin a problémů
Systémové priority
Body z minulé schůzky:

• Jak si zpříjemnit setkání?
• Výstupy průzkumů rodiny – Kyjov a Hodonín
průzkumy u koordinátorky KPSS k dispozici

- potřeby jsou téměř shodné, oba

• Zrekapitulovat materiály, které jsou k dispozici – koordinátorka + vedoucí sk. a asistent
• P. Loučková ještě neposlala předběžné výstupy – není hotovo, předběžné analýzy by
měly být k dispozici srpen –září, výsledná analýza 16.10.2009
• Setkání srpen – skloubení se setkáním na téma prorodinné koncepce (pozvat V. Janků,
odborníka na tuto tématiku), navázat schůzkou pracovní skupiny 3. 8. od 15:00 – 16:30
• Oslovení nových členů
- pí Moudrá z oblasti školství – ví o tom, byla oslovena
- pí Mňačková z oblasti školství – dnes nemohla, ale přijde
- pí Mikulková z oblasti sociálních služeb – do budoucna má v plánu se zapojit
2.
V rámci I. skupiny vznikla podskupina zapojující i další členy do tvorby koncepce
prorodinné politiky – 3. 8.2009 13:00 seminář s Vítem Janků, vhodné pozvat někoho z města (pan
místostarosta Kuchař).
První prac. sk. je primárně orientovaná na problémové skupiny, vyvstává téma prevence a
potřeba zaměření na „zdravé“ rodiny.

1

Martina Loutná informovala o setkání se starosty:
Získáváme pohled ze strany obcí, přehled financování, informace od starostů pro poskytovatele,
přehled služeb na obcích, spolufinancování projektů zařízení - cílem přehledné poskytování a
financování služeb. Starostové často upozorňují na důležitost dobré výchovy - to je oblast práce pro
naši skupinu.
Tvorba plánu:
Setkává se zpracovatelský tým pro plán, který zařazuje údaje do plánu za jednotlivé cílové,
pracovní skupiny. Pro naši skupinu máme dále k dispozici údaje zpracované v březnu 2009 z WUWEJ, Linky důvěry, Agentury pro občany Kyjov. Chybí údaje z PPP, TK, PNP, poradny Charity
Kyjov, OSPOD, sociální kurátor, probační a mediační služba – aktuální výroční zprávy za rok
2008.
3.
Tomáš Galan
- při určování priorit budeme vycházet z analýz veřejnosti, poskytovatelů i zadavatelů a z jednání
pracovních skupin
- potřeba definovat konkrétní problémy, seřazené podle závažnosti – vyvodit priority → opatření
(financování)
- napojit se na cílové skupiny, které má vytvořené kraj ve svém plánu rozvoje –
1) Děti, mládež do 26 let a rodina, 2) Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi
- my máme zatím určeny tyto skupiny, 1) děti a mládež, 2) Rodina v problémech, 3) Osoby v krizi,
4) Osoby s komplikovaným vztahem k majoritní společnosti
- existují skupiny, které se prolínají všemi skupinami a nemáme je zařazené (nezaměstnaní)
- nové dělení pro tuto skupinu:
A)Děti a mládež do 26ti let
B) Rodina – fungující a rodina v problémech
C) Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením
ad A)

DĚTI A MLÁDEŽ DO 26TI LET

- Ohrožené sociálně patologickými jevy (šikana, delikvence, záškoláctví, závislosti, dítě
v nefunkční rodině, útěky atd.)
- CAN syndrom – děti týrané, zneužívané a zanedbávané a oběti dom. násilím
- Ohrožené sociálním vyloučením
- Mladí nezaměstnaní
Pozn. u této skupiny je třeba se zaměřit na otázku trávení volného času
Konkrétní problémy
1. Funkčnost rodiny
2. Primární prevence – nedostatečná, chybí koncepce a informace
- Prevence na školách – metodici prevence - omezený prostor pro metodiky prevence a
jejich odbornost, problém je v systému školství, pedagogové učí na plný úvazek a nemají
pro prevenci prostor
- odborníci dojíždějící do škol - chybějící zdroje financování –
kdyby byly peníze, byli by lidi (vyškolení preventisté), kteří by to dělali? Je
potřeba, aby to byli odborníci a aby byla splněna kritéria odbornosti. Školy
někdy volí nekvalifikované lidi – je to levnější, ale občas se objeví i sekty
nabízející prevenci.
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- Prevence vykonávají: O.S. KROK, Pedagogicko-psychologická poradna, nízkoprahový
klub WU-WEJ Charita Kyjov. Besedy pro školy v zařízení i Kontaktní centrum pro drogové
uživatele Charita Kyjov
- zařízení vykonávající prevenci by mělo mít certifikaci na primární prevenci
3. Podpora aktivit dětí v předškolním věku – mateřské centrum není zařazeno v sociálním
zákoně – není možné financování z prostředků na sociální služby (T.Galan)
- J. Hoférek: Je tady organizace věnující se prevenci v předškolním věku?
- Je dostatečná informovanost, nabídka, propagace? (P. Hanačíková)
- V Kyjově Mateřské centrum a Klub maminek (J. Kalousová), ocenila by širší nabídku, jiný
přístup, problém může být v předávání vedení mateřského centra a nedostatku podpory
(nejen finanční) ze strany města.
4. Větší osvěta
- Propagace
- Informovanost
- Spolupráce
- pozn. není vybudován systém dlouhodobého financování, financování je krátkodobé
(T. Galan)
5. Chybí specifické druhy bydlení pro různé cílové skupiny např. Chráněné bydlení, Dům
na půli cesty, Azylové bydlení, Podporované bydlení, či jiné specifické formy bydlení
-

tento typ chybí zejména pro mladé vracející se z dětského domova, výchovného
ústavu, výkonu trestu odnětí svobody, psychiatrické léčebny, terapeutické komunity
a pro mladé bezdomovce

4.
V rámci všech skupin se prolínají určitá stejná témata. Témata, která určíme jako
prioritní pro všechny oblasti, nazýváme systémovými (průřezovými) prioritami (M. Loutná)
např.
- informovanost
- transparentnost a stabilita financování
- návaznost služeb
- monitoring služeb
- rozvoj dobrovolnictví – na úrovni ORP
- poradenství (cíl. skupiny) – ambulantní, terénní
- podpora pracovních skupin a spolupráce
- propagovat soc. služby
- podpora pro poskytovatele v sociální oblasti (finanční i nefinanční)
- podnět pro řešení na vyšší úrovni
- koncept spolupráce v rámci regionu, nadregionální, mezioborové (sociální,
zdravotní, pedagogické)
- koncepce na práci s veřejností
P. Hanačíková pozn.: je třeba zlepšit osvětu, měnit postoj k tématice, objevuje se
stigmatizace soc. služeb.
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Úkoly do příští schůzky:
• J. Hoférek - poslat mail s pozvánkou na setkání s V. Janků těm, kdo nejsou na tomto
setkání
• T. Galan - dodat výzkumy o vlivu mateřských center
Příští setkání bude 16.7. 8.30 – 10.30h. – zasedací místnost nad sociálním odborem.
Zápis provedla: Karolína Kubicová
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