Pracovní skupina II. – Senioři a osoby se zdravotním postižením

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu:9/2009
Datum:14. 9. 2009
Místo setkání: Centrum soc. služeb, Kyjov, 14.00 – 16.10 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny
Mimořádné setkání, kterého se účastnili převážně tělesně postižení a jejich zástupci, vedla
Martina Loutná. Cílem bylo ještě jednou prodiskutovat priority tělesně postižených.
-

stejně jako u seniorů se ukázala potřeba získat zájem lékařů a OÚ k tomu, aby měli
dostatek informací o sociálních službách a aktivně je předávali možným uživatelům
soc. služeb

-

u otázky letáků se jeví jako nejlepší varianta jednoduchý leták se základními
informacemi a kontakty - pro všechna postižení jeden
letáky se musí během určité doby obnovovat a znovu rozdávat
tyto informace by mohly přinášet periodicky také Kyjovské noviny a televize.
Také půjdou využít interakční internetové stránky

-

-

další diskutovanou otázkou byla podpora zřízení odlehčovacího zařízení pro různá
postižení na Kyjovsku – v současnosti jsou v Břeclavi, Brně, Boršicích
bylo by potřeba informovat veřejnost
určitě by byla potřebná odlehčovací služba pobytová, terénní by snad mohla být
pokryta v rámci osobní asistence?
otázkou zůstává odlehčovací zařízení pro děti – pokrývá Kociánka v Brně, ale
problémem jsou děti po patnáctém roku věku. Možná by pro ně byl řešením Zelený
dům pohody v Hodoníně

-

aktivizační služby v rámci Kyjova se jeví jako dobré, ale u některých poptávka
převyšuje nabídku a bylo by také potřeba rozšířit je do okolí

-

úplně schází chráněné dílny s návazností na práce v domácím prostředí

-

na svazu tělesně postižených bude od února 2010 půjčovna kompenzačních pomůcek

-

dále se hovořilo o možnostech pracovní rehabilitace a podporovaného zaměstnání,
které může být cenným zdrojem jednak aktivit a také peněz pro tělesně postižené
pro pracovní úřady je toto komplikované – je to celý sled kroků, vedoucí
k trvalému zaměstnání

-

-

sluchově postižení potřebují informovanost hlavně v písemné formě
schází tabule o spojích na vlakovém nádraží v Kyjově, komunikační smyčky pro
nedoslýchavé na přepážkách úřadů a také indukční smyčky v kulturních zařízeních
příspěvek na zvláštní pomůcky je podmiňován průkazem ZTP, což mnozí nemají a
schází jim tak finanční prostředky na pořízení signalizace k domovnímu zvonku, která
bývá hodně potřebná – také u seniorů

- zrakově postiženým citelně schází v Kyjově klepací semafor u pošty a u mlékárny
pro zrakově postižené není vhodný vyvolávací lístkový systém na úřadech, který
se dnes běžně používá. V současné době zástupci OO SONS Kyjov jednají
s příslušnými úřady o poskytování náhradní obsluhy pro zrakově postižené
- jednou z priorit je výrazná, velká, případně ozvučená informační tabule na
autobusovém nádraží – ta by byla přínosem i pro seniory
- na nástupišti zezadu na jízdním řádu by mohl být také umístěn kovový štítek
s Braillovým písmem, který by informoval o cílových stanicích z příslušného
nástupiště
-

-

pro zdravotně postižené lidi (vozíčkáře a zrakově postižené) by bylo žádoucí, aby
byl jejich zástupce jako
odborný konzultant za zdravotně postižené účastníkem řízení při kolaudaci
veřejných budov – tito konzultanti jsou školeni sdružením pro životní prostředí a
mohou ve spolupráci se stavebním úřadem zabrzdit kolaudaci budov, které jsou
nevyhovující pro postižené – je třeba navázat komunikaci se stavebním úřadem
hovořilo se o správném označení parkovacích míst pro zdravotně postižené

Setkání zakončila opět Martina Loutná.
Termín příští schůzky: středa 14. 10. 2009 14:30 – Centrum soc. služeb, Kyjov

Zapsala: Mgr. Božena Bártová

