Předmět:
Datum:
Místo:
Přítomní:

Pracovní skupina Rodina a zdraví
10.4.2018
Agentura pro sociální začleňování
Dle listiny přítomných

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, představení jednotlivých členů skupiny
Cíle pracovní skupiny - revize Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018
Představení metody práce a harmonogramu
Worskhop – tvorba stromů problémů a příčin
Diskuze

Ad 1.
Paní Nohavicová (ASZ) seznámila členy pracovní skupiny s programem jednání a následně se představili
jednotliví členové skupiny.

Ad 2.
Paní Nohavicová (ASZ) předala informace o procesu revize Strategického plánu sociálního začleňování
Ostrava, 2015-2018 (dále jen SPSZ) a jeho harmonogramu.

Ad 3.
Paní Nohavicová (ASZ) vysvětlila způsob metody práce – tvorba stromů problémů a příčin.

Ad 4.
V rámci opatření V. 1 – Adresná podpora rodin znevýhodněných v naplňování rodičovských práv,
na předchozího workshopu účastníci předefinovali jádrový problém – vysoký počet ohrožených dětí a rodin
s ohroženým dítětem. Zrevidovali příčiny a podpříčiny na straně cílové skupiny – viz příloha č. 1.
Na dnešním jednání se členové PS zaměřili na definování příčin na straně majitelů aktiv. V rámci diskuze
byly určeny tyto příčiny:
1) Nedostatečné vzdělávání soc. pracovníků sociálních služeb v agendě OSPOD
2) Náročnost průběžného vzdělávání – personální kapacity (zastupitelnost), čas, finance
3) Nedostatečná personální kapacita v sociálních službách
4) Migrující rodina – nemožnost systematické práce s rodinou
5) Nízké právní povědomí CS (nájemní smlouvy, výpovědi z bytů, kauce…)

V rámci lokálního hlediska tedy toho, co je specifické pro Ostravu, popř. Moravskoslezský kraj, byla
definována 1 příčina (problém) – nesystematické předávání informací mezi jednotlivými aktéry (o
sociálních službách, kapacitách apod.).

K tomuto navíc byly definovány i systémová hlediska pro tento jádrový problém, a to:
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1) Nemožnost získání nájemního bydlení (po ztrátě nájemního bydlení je jedinou možností ubytovna –
v rámci systému dávek HN v některých případech bez doplatku na bydlení)
2) Systém sociálních dávek je více výhodný než legální zaměstnání
3) Nedostatek odborných lékařů – stomatologové, pediatři, dětští psychiatři – k tomu je přidána i
podpříčina – nedostatek odborných garantů pro systémové vzdělávání lékařů – možnost působení
mladých lékařů v lokalitě s garancí odborného dohledu, který v Ostravě chybí)
4) Doplatky na zubní péči
5) Chybějící systémové řešení předlužení (dluhy jako převládající problém v CS – neřešení ostatních
problémů)

Dalším opatřením je opatření V.2. – Podpora aktivit přispívajících k řešení problematiky domácího
násilí, v rámci kterého byl původně definován jádrový problém – oběti domácího násilí. V rámci diskuze se
pracovní skupina shodla na předefinování – vysoký počet osob ohrožených domácím násilím.
Pak se skupina zaměřila na vyhodnocení jednotlivých podpříčin u jádrového pohledu:

Původně stanovená podpříčina
Domácí násilí
Latence domácího násilí ve vyloučených lokalitách
Neinformovanost o možnostech pomoci

Vyhodnocení/nově definováno
vyškrtnuto
vyškrnuto
Předefinováno – nedůvěra v instituce (PČR, BKB) –
bagatelizace problému ze strany institucí (z důvodu
etnicity, SVL…)
Generační přenos
Zhoršená možnost osamostatnění se, pokud jsou
v rodině děti
Frustrace, stres z nežádoucí sociální situace
(bydlení, finance, dluhy, nezaměstnanost…)
Psychiatrické onemocnění
Závislosti – sociálně –patologické jevy
Psychická závislost na násilníkovi
Strach z důsledků odhalení problému
Nedostatečná možnost prokázání psychického
týrání

Z pohledu majitelů aktiv byly stanoveny 2 příčiny:
1) Přehlédnutí DN při terénní práci v kontextu ostatních problémů (dluhy, nezaměstnanost, bydlení…)
2) Bagatelizace problému ze strany PČR
V rámci lokálního hlediska byly v rámci diskuze určeny tyto hlediska:
1) Chybějící alternativy řešení různých stupňů DN
2) Nedostatečné sdílení informací o problematice DN (kulaté stoly, konference, semináře)

Další jednání pracovní skupina Rodina a zdraví je naplánováno na 15. 5. 2018 od 9,00 hod.
v sídle Agentury pro sociální začleňování
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Zapsala: Jana Abrlová, DiS.
Dne: 11.4. 2018
Zrevidovala: Bc. Hana Nohavicová
Dne: 20.4.2018
Příloha č. 1 –

Revize opatření V.1
Revize opatření V.2
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