
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

 

OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ 

 

konaného dne 13.01.2022 v Klubu seniorů na ulici Sadová 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni:   Mgr. Dagmar Dančevská, DiS., Bc. Martina Damková, Magda Smetanová,  

Mgr. Jitka Měřínská, 

Nepřítomni: Mgr. Libor Menšík 

Program: 

1. Představení všech členů a hostů PS 

2. Příprava nového střednědobého plánu (5. SPSS na období 2022-2025) 

3. Různé 

Průběh jednání: 

Ad1) Představení členů a hostů PS 

 Vedoucí PS představila paní Mgr. Báru Macurovou, vedoucí poradny a terapeuta za Modrý 

kříž v ČR, poradna Frýdek-Místek, která nahradila paní Moniku Valáškovou, DiS. 

 Vedoucí PS požádala o představení všech členů a hostů PS   

Ad2) Příprava nového střednědobého plánu 

 V měsíci únoru 2022 by měla proběhnout setkání řídící skupiny KP 

 nový SPSS bude v květnu 2022 předložen ke schválení RM a následně v červnu 2022 bud 

5. SPSS 

V rámci mapování potřeb cílové skupiny vzešly tyto potřeby: 

A. Dostupné bydlení a nedostatek bydlení pro osoby bez přístřeší s potřebou péče 

V současné době probíhá příprava na možnosti navýšení kapacity Domovu Přístav a to 

formou přístavby. 

V rámci služby AD Bethel již nejsou přijímáni další klienti na AD. Budova AD Bethel je v tak 

havarijním stavu, že je ohrožena bezpečnosti klientů i zaměstnanců.  

Potřebnost nové budovy pro AD Bethel, nejlépe se zdravotní nebo ošetřovatelskou péčí. 

 

B. Mediace 

Již zahrnuta do cílů PS DMR 

 

C. Nedostatečná lékařská péče  

Dlouhodobě nízký počet odborných lékařů, nejen pro dospělé, ale také pro děti a mládež. 

 

D. Nedostatečné sociální dávky 



Sdílení zkušeností s vyplacením dávek. Dávky vypláceny ÚP ČR jsou poskytovány 

nedostatečné výši nebo jsou vypláceny se zpožděním. Některé dávky nejsou poskytnuty 

vůbec. 

Vyvstala potřeba jednání se zástupci ÚP ČR KoP FM. Návrh na pozvání zástupce KoP FM ÚP 

ČR na další jednání PS s možností navázání další spolupráce a zajištění dostatečných 

finančních prostředků pro cílovou skupinu. 

 

E. Zvyšování odbornosti pracovníků 

V rámci pracovní skupiny OSV vzájemné vzdělávání a zvyšování odbornosti pracovníků. 

 

F. Primární prevence pro dospělé 

Opětovné pořádání přednášek pro klienty AD Bethel, AD Sára, pro rodiče dětí se závislostí. 

 

G. Nízkoprahový prostor pro práci s některými klienty 

Sdílení informací o aktuální situaci v HD Paskov a potřeby zapojení služeb přímo v HD. 

Skupina diskutovala o možnosti větším zapojení terénních služeb a také zřízení kanceláře 

služby přímo v hotelovém domě, nejlépe se zdravotní či pečovatelskou službou pro klienty 

hotelového domu. 

Zmapování a analýza potřebnosti sociální služby na HD Paskov. 

V rámci podpory klientů skupina diskutovala i o rozšíření kapacity noclehárny AD Bethel o 

klientky AD Sára. 

  

Ad3) Různé: 

 Vzhledem k současné situaci na HD Paskov a potřebě jejího řešení je klíčová účast zástupce  

Renarkon o.p.s. na jednáních PS. 

 

 

Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční ve čtvrtek 10.03.2022 v 10.00h v Klubu 

seniorů na ulici Sadová. 

 

 

 

Zapsali: Petra Křibík Dominíková 
Korekce: Vendula Slívová  
 

 

 

Distribuce: emailem 


