Konference o problematice sociálních služeb na Jesenicku na téma ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ a ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

file_0.jpg


file_1.wmf


„NA JEDNÉ LODI“
                                                                                                                                                                                  úterý 28. dubna 2009
Hotel Slovan, Jeseník (salónek Ripper)
	Konferenci zahájil Jiří Kovalčík (MěÚ Jeseník), navázal na předchozí tři ročníky pořádané akce a představil čestné hosty: paní Mgr. Markétu Čožíkovou (vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje), Mgr. Karla Ryjáčka (ředitel Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p. o.), Petra Klíče (vedoucí Odboru zprostředkování, Úřad práce Jeseník) a Marii Schlemmrovou (zdravotní sestru a vedoucí zaniklé Agentury Delfín). Zároveň přivítal zástupce sponzora – firmy ABENA – Ing. Miroslava Zárubu, CSc. a Libora Dadeje.
	Úvodní  slovo přednesl MUDr. Jiří Staňa a přivítal všechny hosty jako zástupce pořadatelského Města Jeseník. Zároveň seznámil přítomné s hlavními body jednání konference a zaměřením konference na problematiku zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných osob.
	Po panu Staňovi se slova ujal Ing. Miroslav Záruba, CSc. – obchodní ředitel firmy ABENA, který poděkoval za pozvání a seznámil přítomné s firmou a projevil dobrý pocit z toho, že právě jeho firma může být sponzorem takto tématicky zaměřené konference.
	Následně bylo slovo předáno Mgr. Markétě Čožíkové, vedoucí odboru sociálních věcí, Krajského úřadu Olomouckého kraje, která poděkovala  za pozvání na konferenci, přednesla krátký úvodní proslov, ve kterém zdůraznila, že vnímá konferenci jako významnou příležitost pro posbírání podnětů přímo od poskytovatelů sociálních služeb a dalších zúčastněných. Následovala prezentace Mgr. Romany Sedláčkové, která představila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2009 - 2010, seznámila přítomné s vytvořenými pracovními skupinami a jejich prací a opatřeními, která v jednotlivých pracovních skupinách vznikli. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje byl rozeslán  všem poskytovatelům sociálních služeb.  


	Další prezentace se věnovala transformaci pobytových služeb ve Vincentinu – poskytovateli sociálních služeb Šternberk, p.o. a prezentoval ji Mgr. Karel Ryjáček, ředitel tohoto zařízení, které provozuje dům pro osoby se zdravotním postižením. Nejprve představil  příspěvkovou  organizaci – poslání, cíle organizace, transformace pobytových zařízení a následně hovořil o přeměně zařízení a vytvořených cílech transformace (žít běžným způsobem života, přesunutí uživatelů do běžné zástavby mezi běžné občany, prozatímní co největší přiblížení  podmínek běžným životním podmínkám pro klienty zařízení). Následně byl prezentován transformační záměr Vincentina – představení pilotního projektu MPSV ( přestěhování 70-80 uživatelů do zřízených bytů). Projekt bude trvat 4 roky a je financován z Evropského sociálního fondu. Mgr. Ryjáček hovořil o používání alternativních metod komunikace s uživateli, zdůraznil nutnost dlouhodobé přípravy uživatelů na nadcházející  změny, ale rovněž přípravu pracovníků.  Důležitá je i komunikace s komunitou v oblastech, kde se budou byty pro uživatele stavět nebo rekonstruovat. V rámci transformace budou osloveni ostatní poskytovatelé služeb, ale i komerční sféra (kadeřníci, divadla apod.). Přednášející hovořil také o možných rizicích, které může plánovaný projekt přinést, ale rovněž o přínosech transformace pro společnost.


Petr Klíč, vedoucí Odboru zprostředkování Úřadu práce v Jeseníku, hovořil o míře nezaměstnanosti v okrese Jeseník, zejména pak o nezaměstnanosti  osob se zdravotním postižením. Statisticky tato skupina  obyvatel  není  nejpočetnější, ale je hodně problematická.  Hovořil o povinnostech   zaměstnavatelů  podle zákona o zaměstnanosti, možnostech podpory ze strany  ÚP – chráněná pracovní místa,  vytvoření pracovních míst pro zdravotně postižené formou dotací do mezd.  Zmínil i další rizikové skupiny nezaměstnaných  občanů – propuštěných z výkonu trestu, drogově závislých, nepřizpůsobivých a další možností podpory ze strany ÚP – veřejně prospěšně práce, asistenční místa. 

	Další přednášející byla Marie Schlemmerová – pohovořila o problematice domácí ošetřovatelské péče, o historii domácí ošetřovatelské péče na Jesenicku, kterou sama započala.   Zmínila úspěchy i problémy, které služba měla, zejména problematická spolupráce s ministerstvem zdravotnictví (úhradová vyhláška). Dále hovořila o tom, co je to domácí ošetřovatelská péče a o její potřebnosti v regionu. 


	Následně byl prostor pro krátkou prezentaci Libora Dadeje, který představil firmu Abena – inkontinentní pomůcky a potřeby pro hygienu. Odkázal na webové stránky – www.abena.cz.  


	Za poskytovatele sociálních služeb vystoupili a své organizace detailněji představili:

Ivana Malá ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
Mgr. Stanislav Turek ze Zahrady 2000, o.s., 
Abrahám Staněk z občanského sdružení Ester Zálesí, 
František Mencner z Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje
Mgr. Lenka Kožoušková z Ústavu sociální péče pro mládež Jeseník, 
Kamila Macurová  z Denního stacionáře Šimon, Charity Javorník
Roberta Neugebauera, DiS. z Charity Javorník. 

	Za zadavatele sociálních služeb vystoupili:

MUDr. Jiří Staňa – místostarosta Města Jeseník; zmínil důležitost setkávání a spolupráce. Zdůraznil význam neziskových organizací v oblasti sociálních služeb a postoj Města Jeseník, které přispívá k financování sociálních služeb. Zmínil ne zcela dostatečné uvědomění všech obcí na Jesenicku o sociálních službách a vyzval všechny k lepší komunikaci a účasti  na tvorbě kvalitního systému sociálních služeb na Jesenicku. Závěrem shrnul, že je potřeba podporovat atmosféru důvěry a spolupráce. 
Mgr. Eva Pavličková – starostka obce Vidnava, dokáže ocenit poskytovatele sociálních služeb a slíbila podporu v rámci svých možností. Zmínila spolupráci s Charitou Javorník, která poskytuje pečovatelskou službu a na jejíž činnost bude město nadále přispívat. 

	Po proběhlé diskusi byla konference zhodnocena a poté ukončena rozloučením se se všemi přítomnými hosty a účastníky konference.  


	Odpoledním pokračováním programu konference bylo setkání s lékaři, které bylo uspořádáno ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a jehož hlavním tématem bylo předání informací o sociální oblasti a  problematika domácí ošetřovatelské péče. Domácí ošetřovatelská péče již v regionu funguje, ale  nemá dostatek klientů, proto bylo cílem informovat lékaře a zajistit lepší provázanost a častější využívání  této služby. Pro přítomné praktické lékaře byla důležitá informace MUDr. Haškové z pobočky VZP Jeseník, která připomněla, že výkony domácí ošetřovatelské péče (Home care) nepodléhají regulaci.


	Závěry konference:

	Na základě prezentace pilotního projektu transformace pobytových služeb ve Vincentinu – poskytovateli sociálních služeb Šternberk, p.o. bude navázána spolupráce, která pomůže k informovanosti o možnostech využití poznatků projektu transformace sociálních služeb na Jesenicku
	Domácí ošetřovatelská péče bude ve větší míře propagována lékařskou komorou i Charitou Javorník a budou provedeny další kroky k lepší provázanosti zdravotních a sociálních služeb



Zapsal: Jiří Kovalčík


