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

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu:8/2009
Datum: 16.7.2009 8:30 – 10:30
Místo setkání: Zasedací místnost nad sociálním odborem, 1.patro, Kyjov

Přítomni: T. Galan, M. Loutná, B. Šibalová, J. Mikulčíková, T.Boček, J. Hoférek,
P.Hanačíková, J.Řihánek, J. Kalousová, I. Svobodníková, A. Kobidová
1.
2.
3.
4.
5.

Program na dnešní setkání
Detailní rozpracování cílových skupin
Problémy
Priority
Závěr, plán práce na další setkání

V programu dnešní schůzky bylo navázat na poslední pracovní setkání a věnovat se rodině,
osobám v krizi a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Vzhledem k tomu, že setkání byl dnes
přítomen pan Mgr. J. Řihánek ze soc.odboru, který zastává funkci sociálního kurátora, bylo
upřednostněno téma:


"Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením"


Mezi osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením jsme zařadili:







muži a ženy bez domova
osoby se závislostí (gamblerství, uživatelé návykových látek)
nezaměstnaní (včetně absolventů)
osoby osamělé, sociálně slabé
osoby ve finanční tísni (osoby předlužené, zkrachovalé, dlužníci)
oběti trestných činů

Z diskuze vyplynula potřeba potvrdit problematiku národnostních menšin v ostatních
lokalitách Kyjovska, případně potřebnou péči o tyto osoby zahrnout do komunitního plánování.
Muži a ženy bez domova :
město Kyjov má kapacitu pro zajištění bydlení na ubytovně Havlíčkova. Jsou zajištěny
hygienické služby, nabízí se možnosti zaměstnání pod městským úřadem. Pokud někdo nechce být
bezdomovcem, má se kam obrátit (konkrétně na sociálního kurátora J. Řihánka) a tuto situaci řešit.
Velkým problémem jsou mladí "bezdomovci", kteří o využití jakýchkoli takových služeb
zájem nemají. Jejich situace se jim zdá být normální a necítí potřebu toto měnit. Problémem je
porušování společenských norem. Je pro ně „vysokým prahem“ spolupracovat s MěÚ. Tímto se
nám ukazuje velká potřeba kvalifikované terénní práce a její personální zajištění. Bylo by možno
zajistit např. ve spolupráci s Nízkoprahovým klubem pro mladé příp. Kontaktním centrem.
I když je tato cílová skupina náročná na práci, neexistuje cílová skupina, se kterou by se
nedalo pracovat, jen je třeba mít kvalifikované pracovníky a zvolit vhodné metody práce.

Osoby se závislostí - péče je zajištěna, ale není zcela plně zajištěna terénní práce v obcích a
kapacitně není zajištěna následná péče, zejména pro osoby přicházející z ostatních terapeutických
komunit či psychiatrických léčeben.
Prevence na školách - je třeba zlepšit orientaci ve službách, které již v regionu fungují. Na
první místo stavět odbornost a kvalitu! Městská policie dělala preventivní přednášky na školách
(doprava, zneužívání návykových látek aj.). T. Galan upozornil na možnou neefektivitu této
prevence – jsou dostupné výzkumy zaměřené na efektivitu prevence. Efektivnější cestou by mohla
být prevence životního stylu – práce s osobností atd. Je tedy třeba vycházet z výzkumů, než se
rozhodne, do čeho investovat finance. Bylo by dobré uspořádat setkání na téma prevence
(předpokládaní účastníci: Policie, T. Galan, Agentura pro občany, pedagogicko – psychologická
poradna (případně další z členů I. pracovní skupiny), sociální kurátor, místostarosta, případně někdo
ze školství).
Nezaměstnaní (včetně absolventů) - v této oblasti nám zcela chybí informace z ÚP Kyjov,
je potřeba se co nejdříve kontaktovat se zástupkyní vedoucího ÚP. Víme však, že je zde vysoká
nezaměstnanost – zjistit více informací, zda uvažují např.o „job klubech“
Osoby osamělé, sociálně slabé – zejména mladí osamělí, kteří vycházejí z ústavní péče,
nemají rodinu – nejčastějšími problémy jsou trestná činnost, krádeže, nedostatečná hygiena, drogy.
Pro další skupiny osob v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením platí, že není
dostupná 24hodinová psychologická péče. Celkově chybí osobní 24hodinová krizová intervence!
Možnost řešení by bylo implementovat tuto službu do Agentury pro občany, protože ti už využívají
pomoc právníka, psychologa a sociálního pracovníka. Pro tyto lidi nestačí pouze telefonická pomoc
(Linka důvěry). Oběti trestného činu jsou dezorientovaní ve svých právech a možnostech. Není kde
se dohledat odpovídající péče a pomoci. Chybí jim informovanost.
Osoby přicházející z výkonu trestu: systém pro ně je nachystán, pomoc může být zajištěna
(v kompetenci Mgr. J. Řihánka)
V oblasti dluhového poradenství pomáhá Agentura pro občany o.s. KROK a pomoc
zprostředkovává i sociální kurátor MěÚ.
Začíná se rozvíjet spolupráce KROKU (asistence do rodin) s OSPODEM, tuto spolupráci by
bylo vhodné dále rozvíjet.
V případě ohrožení osob katastrofou, neštěstím - řeší krizové plány měst a obcí.
Z dnešního setkání vyplynuly tyto priority:
potřeba zajistit více kvalifikovaných pracovníků do terénu
potřeba dostupnosti 24hodinová péče psychologa, psychoterapeuta - krizová intervence.
24hodinová péče psychologa je problémem i pojišťoven, kdyby si ji měl klient hradit, tak by
musel zaplatit 1200 Kč.

potřeba dostupnosti rodinné terapie

výchova obvodních lékařů, aby v ně měli lidé důvěru, protože než se dostanou k
odborníkovi, tak procházejí přes obvodního lékaře, musí mít doporučení

Potřeba jednotného podnětu ze všech pracovních skupin a od Města Kyjov pro nutnost zřídit
v regionu psychiatrické oddělení.

Celkově malá kapacita psychologů a psychiatrů v regionu – pro děti i pro dospělé



Úkoly:


Získat infomrace z ÚP Kyjov – J. Hoférek, pozvat na setkání v září někoho z ÚP

Zaslat texty o asistenci v rodinách J. Hoférkovi – M. Loutná

Výzkumy na efektivitu prevence – T.Galan

Specifické programy pro mladé – resocializační (informace získat od Mgr. J. Pressové – co
přesně by bylo potřeba)
Na dalším setkání se budeme věnovat rodině, co bude tato cílová skupina zahrnovat, ze
zjištěných problémů vybereme priority - opatření (konkrétní aktivity, finanční pokrytí služby,
kompetence).


Další setkání 1.pracovní skupiny je naplánováno na 3. 8. 2009 v 13.00h, v zasedací
místnosti nad sociálním odborem.

Zápis provedla : Bohuslava Šibalová

