Pozvánka na 1. pracovní jednání u Kulatého stolu k problematice
Zdravotní péče a péče o zdraví sociálně vyloučených osob

Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání u Kulatého stolu k problematice zdravotní péče a péče
o zdraví sociálně vyloučených osob, které se uskuteční dne
28. června 2017 ve 13.00 hodin (předpokládané ukončení v 15.00 hodin)

v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, místnost č. 206a.

Proč bych se měl/měla zúčastnit?

Informace ze strany sociálních služeb potvrzují, že se v Ostravě nedaří zlepšovat zdravotní stav a péči
o zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Jako naléhavé jsou vnímány problémy
v dostupnosti zdravotní péče, zejména primární péče pro děti a dorost, stomatologické péče a některých
odborností. Chybí také kvalitní programy podpory zdraví a motivační nástroje pro tuto cílovou skupinu.
Pracovníci sociálních služeb jsou často konfrontováni s požadavky o pomoc při řešení zdravotních
problémů svých klientů a jejich rodin, nemají však pro tuto činnost kompetence. Situaci nelze řešit ani
zlepšit bez funkční spolupráce mezi sociálním a zdravotnickým sektorem, mezi samosprávou
a organizacemi poskytujícími služby, mezi všemi zúčastněnými. Toto pracovní jednání je prvním krokem
pro navázání efektivní spolupráce.
O čem budeme hovořit (náplň setkání):

Setkání bude sloužit především k vzájemnému seznámení, informovanosti a vymezení kompetencí, zájmů
a možností řešení. Následující okruhy jsou tedy pouze orientační a každý účastník bude mít příležitost
k vyjádření vlastních názorů a zkušeností:






Zdravotní stav obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, aktuální problémy v Ostravě
Probíhající a plánované projekty sociálně zdravotní pomoci
Možnosti a příležitosti pro zlepšení zdraví sociálně ohrožených obyvatel
Stanovení základních potřebných kroků a plánu rozvoje spolupráce
Diskuze

Svou účast (nebo vámi vyslaného zástupce za organizaci) prosím potvrďte do pátku 23. června 2017
včetně Mgr. Kateřině Wojtas na e-mail: kwojtas@ostrava.cz.
Vážené dámy, vážení pánové, děkujeme, že jste přijali účast na jednání Kulatého stolu a těšíme
se na setkání s Vámi.
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