Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Rodina a zdraví
29. 6. 2017
Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 189
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1. Představení a personální změny v Agentuře pro sociální začleňování
2. Představení zástupců NNO a prezentace aktuálního dění v jednotlivých projektech realizovaných
v rámci KPSVL
3. Aktuální dění v projektu statutárního města Ostravy – Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
4. Zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách, CENTROM, z.s.
5. Zdravotně-sociální pomoc a další programy pro rodiny s dětmi v Ostravě, Sdružení sociálních
asistentů, z.s.
6. Výstupy z jednání Kulatého stolu k problematice zdravotní péče a péče o zdraví sociálně
vyloučených osob
7. Diskuze na téma uspořádání dalšího setkání
Paní Héglová (MMO) představila členům pracovní skupiny program jednání a předala slovo paní Peckové
Svitákové (ASZ), která se představila. Následně se představili ostatní účastníci.
Poté se paní Héglová (MMO) věnovala aktuálnímu dění v projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě
Ostrava (viz Příloha č. 1). Taktéž uvedla, že dne 15. 6. 2017 byla řídícím výborem pro spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování schválena vize a mise Koncepce rodinné politiky. Taktéž byly
schváleny její jednotlivé cíle (snímek č.4).
Paní Poláková (CENTROM, z.s.) představila svou prezentaci projektu Zdravá rodina (viz Příloha č. 2).
V rámci projektu se pracuje s jednotlivci, i celými rodinami.
Proběhla diskuze na téma nedostatku odborných lékařů v oblasti psychologie, psychiatrie a neurologie.
Paní Nedělníková (Sdružení sociálních asistentů, z.s.) představila v rámci své prezentace projekt Zdravotněsociální pomoc a další programy pro rodiny s dětmi v Ostravě.
Proběhla diskuze o nedostatečných komunikačních dovednostech lékařů s cílovou skupinou a vůlí
komunikovat se sociálními pracovníky.
Paní Janovská (ASZ) představila výstupy z jednání Kulatého stolu k problematice zdravotní péče a péče
o zdraví sociálně vyloučených osob, který proběhl dne 28. 6. 2017. Cílem bylo zahájení meziresortní
spolupráce, která je pro řešení této problematiky nutná. Je potřeba většího zapojení zdravotníků do tématu
zdraví sociálně vyloučených osob, častého přepojišťování klientů a tak jejich ztíženého přístupu
ke zdravotní péči. Také je nutné řešit problematiku umisťování pacientů do jiných zařízení po propuštění
z nemocnice. Jedná se především o pacienty, kteří mají vysoký věk, jsou osamoceni, nebo jsou to osoby
bez přístřeší. Z výzkumů plyne, že navyšování kapacit služeb pro seniory by mělo být o 5% ročně. A to jen,
pokud by měl vydržet setrvalý stav, jaký je dnes. Byla také navázána spolupráce s MUDr. Pekárkovou
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(Armáda spásy v ČR). Paní Pekárková souhlasila s pravidelným setkáváním, popř. telefonické konzultace
se sociálními pracovníky i jiných organizací. Z jednání u Kulatého stolu vyvstala poptávka po zvyšování
úrovně zdravotní gramotnosti a vzdělávání zdravotnických pracovníků v interkulturní komunikaci.

Závěry jednání:
V rámci diskuze navrhli členové pracovní skupiny téma dalšího setkání. A to Posílení interkulturní
komunikace a Transformace opatření SPOD po novele Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.

Další témata mohou členové zasílat na mail paní Peckové Svitákové (ASZ):
Peckova.svitakova.libuse@vlada.cz
nebo paní Héglové (MMO):
mheglova@ostrava.cz
V měsíci říjnu proběhne na vybrané téma setkání pracovní skupiny či workshop dne 18.10.2017.
Zapsala: Mgr. Kateřina Wojtas
Dne: 29. 6. 2017
Zrevidovala: Mgr. Markéta Héglová
Dne: 4. 7. 2017
Zrevidovala: Mgr. Libuše Pecková Svitáková
Dne: 10. 7. 2017
Příloha č. 1 – Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava
Příloha č. 2 – Projekt Zdravá rodina
Příloha č. 3 – Projekt Zdravotně-sociální pomoc a další programy pro rodiny s dětmi v Ostravě
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