Zápis z jednání OPS(Z) 09/09/09
Analýza stavu a analýza potřeb obcí Frýdlantska z pohledu OPS (Z) – září 2009 *)
Cílová skupina

(Ne)existence služby a její
funkčnost
Zaběhlá prevence na školách,
tradiční volnočasové aktivity
(hasičské sbory), nízkoprahová
zařízení (N. M. p. S. a v DDM
Frýdlant), POSEC - poradenství

Stav věci, popis
problému
Nudící se a
poflakující se
skupinky, party,
gangy, vandalové, …

Potřeby cílové
skupiny
Udržet a posílit
stávající služby,
zavést službu
sociálního
streetworkera (terénní
programy)

Dostupnost služby

Poznámky

„v každé vesnici“,
nabízet se musí služba
nenáročná,
jednoduchá,
nízkoprahová

„Domy na půl cesty“,
startovací byty
sociální bydlení
(pozn. Legislativně
bude vyřešeno cca do
konce roku)
Specifický volný čas,
ambulantní a terénní
služby, podpůrná
zařízení pro rodiny se
zátěží
Pestrá informovanost.

Jedno zařízení na FV,
nejlépe ve FR

Jsou velké problémy
s financováním,
REGISTROVANÉ
SLUŽBY JSOU
ADMINISTRATIVNĚ
VELMI NÁROČNÉ
Lze využívat institutu
veřejné služby
Kombinace s dalšími,
třeba i krizovými
pobytovými
zařízeními

Postačí jen předání
fundované informace
– co dělat, co ne, kam
se obrátit

Telefonická a listová
dostupnost (letáky,
zprávy v tisku,
vzájemná
informovanost
institucí)
1 dobře vedené
zařízení na region
(nejlépe ve Fr
v souvislosti

1.

Děti a mládež do 26 let věku
ohrožené společensky
nežádoucími jevy

2.

Osoby do 26 let věku
opouštějící výkon ústavní péče
(i v dětských domovech)

Není

Nárazové zakázky se
řeší individuálně,
využívají se jiná
zařízení jinde v kraji

3.

Rodiny s dětmi

4.

Oběti násilí a trestné činnosti
vůbec (např. obchodu s lidmi
nebo osoby komerčně
zneužívané)

Mateřská centra - programy pro
celé rodiny, preventivní a
intervenční činnost za aktivní
účasti rodičů, ubytování však
není, volný čas – hřiště, MAMIK
(při Jednotě bratské ve
Frýdlantě), POSEC –
poradenství
POSEC, celostátní i lokální
telefonické linky

nedostačující
prorodinné
podmínky **)
Velké problémy
s výchovou dětí
(postižené dítě
v rodině, nepodnětné
prostředí,…)
Doporučuje se do
služby do Liberce:
obč. sdr. „D“,
pobočka Bílého kruhu
bezpečí v LBC

5.

Osoby bez přístřeší

Ve FV není žádné zařízení typu
„azylový dům“ a možnost
nouzového ubytování se je jen
pro motivované klienty

… se vyskytují i
v menších obcích,
jejich počet a stav má
zhoršující se tendenci

Startovací byty,
jednoduché a levné
bydlení, přístřešky,
malometrážní byty

Info – webstránky,
tisková forma.
Služba v terénu,
zázemí např. v
POSECu

mateřská centra jsou
otevřená všem bez
rozdílu, věku, pohlaví
a vyznání

Obecně ve FV chybí
denní stacionář
(odlehčovací služba)
pro staré, postižené

6.

Osoby žijící v sociálně
vyloučených lokalitách

není

7.

Nezaměstnaní

Úřad práce, odbory sociálních
věcí (dávky v životní nouzi,
poskytnutí informace), veřejně
prospěšné práce, školící zařízení
a jednotlivé programy, POSEC
(nezvladatelné dluhy, exekuce)

8.

Osoby vedoucí rizikový
způsob života (např. šiřitelé
nemocí, kontaktují se
závadovými osobami)

Terénní program pro uživatele
drog – obč. sdr. Most k naději (v
rámci POSECu)

9.

Pachatelé trestné činnosti

S mladistvými pracuje OSPOD
(Bc. Václavíček, kurátor pro

s nízkými nájmy,
„odlehčovací služba“
= kombinované
zařízení pro osoby
vyžadující sociální i
zdravotní péči

s Domem
s pečovatelskou
službou)

„Gabalova zpráva“
říká, že jde o lokalitu
typu ghetta – žádná
taková ve FV není
OPS (Z) se
neztotožňuje
s obsahem „Gabalovy
zprávy“ – nutná
revize
Značná
nezaměstnanost
v regionu,
nekvalifikovaní a hůře
zaměstnatelní klienti

Dostupnost sociálních
služeb (terénní
programy,
poradenství), možnost
sociálního bydlení
(odstraňovat bariéry
pro jeho získání),
vytvořit poradenství
pro nezaměstnané.
Provázanost
informací, koordinace
příležitostí – nabídky
a poptávky

Zachovat a rozšířit
terénní programy,
vytvořit poradenství
pro nezaměstné (např.
v POSECu?), vytvořit
možnost sociálního
bydlení (viz.
nezaměstnaní)

Prostitutky za prací
vyjíždějí do bohatších
regionů, kde mají
šanci na klientelu.
Uživatelé drog
(injekční) se pohybují
hlavně ve větších
obcích (FR, Hej., N.
M. p. S., Rasp.). Jde o
skrytý problém.
Klienti jsou

Pestrost předávání
informací a osvěta ve
„zdravé“ populaci.

Obecně informace

Akční, schopný a
mobilní koordinátor
(auto, mobil, PC
doma) pro celý region
pro vyhledávání
(krátkodobé,
příležitostní,
jednoduché i
dlouhodobé) práce a
její zadávání
Zachovat a rozšířit
terénní program
minimalizace rizik do
dalších lokalit
regionu.

Provázanost informací
(bydlení, práce,

nebo nemocné
osoby!!! Ve všech
sociálních obydlích
musí vládnout přísná
pravidla pro přijímání
klientů, pro jejich
pobyt a pro provoz
zařízení.
Je potřeba nově
definovat sociálně
vyloučenou lokalitu –
to nejsou totiž jen
ghetta, ale i taková
místa, kam je obtížné
se dostat, není tam
obchod ani škola,
natož práce

Byl tu pokus nechat
očkovat (VHA, VHB)
rizikové osoby a osoby
s nimi přicházející do
styku – nebyl zájem
ani o očkování zdarma

Souvisí s řádkem 5 a
2.

mládež), obecně s odsouzenými
a jejich obětmi institut Probační
a mediační služba. Možnost
vykonávání alternativního trestu
na některých obcích.
10.

Osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách a závadovém
návykovém chování
(gambling)
Cílová skupina

POSEC (terénní program,
poradenství a podpora i pro kouživatele, občanská poradna,
Klub duševního zdraví)

přivýdělek,
poradenství, …)
k poskytování těmi
organizacemi, které
jsou s cílovou
skupinou v kontaktu
Terénní program do
více lokalit, pevné
poradenství POSECu
postačí ve Fr

Kurátorem pro dospělé
je Simova
Pacholíková, DiS..

Kromě nelegálních
Udržet a posílit
Problematika souvisí
drog je velkým
stávající služby
se všemi
problémem alkohol a
předcházejícími řádky
závislost na výherních
hracích automatech
(Ne)existence služby a její
Stav věci, popis
Potřeby cílové
Dostupnost služby
Poznámky
funkčnost
problému
skupiny
*) Všechna zařízení, která budou sloužit v rámci celého regionu, vyžadují finanční spoluúčast všech zainteresovaných obcí na principu solidarity a za daných pravidel.
**) - prostředí přátelské rodině. Stále se měnící, nestabilní rodinné prostředí (rodina musí reagovat na časté změny, reformy ve školství, zdravotnictví,…). Nedostatek
pracovních míst, ne/slučitelnost práce a rodiny - možnost umístění dětí do předškolních zařízení podle potřeby rodičů (MŠ a ZŠ by měla být vnímána taktéž jako služba
pro rodinu, není tomu tak ale ze strany těchto zařízení) Nedostatečná informovanost, chybějící webové portály o službách pro rodinu, …možnostech jak řešit vzniklý
problém, krizi apod.
Frýdlant 09/09/09, za připomínkování všech členů OPS (Z) zapsala Švejd.

