Zápis ze setkání poskytovatelů a zástupců obcí v rámci projektu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“
11.6.2013, Městský úřad Kadaň
Přítomni na setkání:
Jana Krpešová, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Bc. Lea Medková, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Karel Kruška, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Ivona Lodeová, Nízkoprahové denní centrum Kadaň, Naděje o.s
Miroslava Chrzová, Naděje o.s., členka Sociálně zdravotní komise Klášterec n. O.
Vladimíra Šrumová, Úřad práce ČR Kadaň
Vlasta Kloužková, Úřad práce ČR Kadaň
Ing. Marie Weissová, Úřad práce ČR Kadaň
Mgr. Tomáš Mědílek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Kadaň
Mgr. Kateřina Rothová, Poradna při finanční tísni o.p.s.
Program setkání:
Seznámení s projektem „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
Jana Krpešová, projektová manažerka Individuálního projektu Ústeckého
kraje, prezentovala
základní informace, týkající se věcné části projetu. Seznámila přítomné s aktuálními fázemi projektu
a s připravovanými činnostmi v rámci tohoto projektu.
Přednáška Poradny při finanční tísni o.p.s
Mgr. Kateřina Rothová, seznámila přítomné s činností Poradny při finanční tísni v Ústí nad
Labem,která nabízí bezplatnou pomoc klientům v celém kraji. Podala základní informace a typy pro
poskytovatel služeb – jak postupovat při dluhových problémech uživatelů služeb. Formou příkladů
z praxe nastínila možné komplikace a problémy i možná řešení dluhových pastí. Varovala i před
některými placenými poskytovateli dluhového poradenství (konkrétně p. Haupmanem). Vyzdvihla
spolupráci s poradnou o.s. Písečná. Nabídla přítomným propagační materiály poradny a nabídla
případnou pomoc poskytovatelům i uživatelům jejich služeb i možnost stáže přímo v poradně.
Individuální projekt města Kadaň
Ing. Mědílek podal věcné informace oi Individuálním projektu Kadaně. Je naplánována rekonstrukce
zázemí pro personál a uživatele ambulantních či terénních sociálních služeb. V projektu budou
podpořeny sociální služby: Terénní programy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné
sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Výsledkem projektu je rozšíření
spektra sociálních služeb v Prunéřově, které budou zacíleny na obyvatele sociálně vyloučené romské
lokality. Vytvoření nových a rozšíření stávajících sociálních služeb je zaměřeno na sociální integraci
obyvatel lokality. Odkaz na veřejnou zakázku na profilu zadavatele:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MzQ3ODEzJmthZGFuMDAyNjE5M
TI=
Diskuze
Na otázku nejpalčivějších problémů v sociální oblasti města uvedli přítomní jednoznačně bydlení. Ve
městě chybí noclehárna. Nízkoprahové denní centrum má naplněnou kapacitu i nyní v letních
měsících. V obci chybí tzv. sociální bydlení. Komerční bydlení je pro uživatele, opouštějící sociální
služby velmi nákladné. V obci se potýkají i se závislostmi seniorů a s jejich následným umístěním do
sociální služby. Zvyšuje se i počet seniorů, kteří nedosáhnou na důchod a těch, kteří se dostávají do
dluhových pastí.
Závěr
Zástupci krajského úřadu poděkovali přítomným zástupcům poskytovatelů, státní správy
a samosprávy za cenné informace. Zároveň připojili návrh na setkání v příštím roce, kde by se řešila
otázka financování sociálních služeb vracejících se z individuálního grantu do systému dotací.

