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COVID

Věděli jste že…

město Zlín ve druhé vlně obnovilo pomoc obyvatelům
města v souvislosti s pandemií COVID-19?
My ne, město totiž neobnovilo informační kampaň o této pomoci. Byť byla, a stále je, pomoc organizována dobře, je nám líto, že se k ní nejspíše nedostali mnozí, kteří postupně upadají do hlubších problémů.
Děkujeme, že město po naší výzvě zveřejnilo asistenční infolinky k očkování.

Různá města ČR se k situaci v sociální oblasti postavila různě. Podívejme se, kde se můžeme poučit
a v čem naopak může být Zlín vzorem.
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Města se k možnostem setkávání sociální komise
postavila různě – typické jsou tři varianty
a) „utlumena“ v souvislosti s krizovým opatřením vlády ukládajícím omezení prezenčního jednání (Zlín, Olomouc, Jihlava)
b) pravidelné řešení otázek per-rollam (písemně přes e-mail, Ostrava)
c) pravidelné konání komise on-line (České Budějovice)

Názor:
Barbora Raková
Komise sociální se od začátku pandemie sešla až v lednu 2021
a téma problematické situace spojené s COVID se projednávalo
na návrh zástupců Zlín 21. Považujeme za nešťastné, že se
až zde ukázalo, že informace o pomoci ze strany města, byť
kvalitně zorganizované, nejsou viditelné pro širokou veřejnost.
Na náš návrh tohle bude změněno.

Čestmír Vančura
Sociální komise by měla být orgánem, který zapojuje
zastupitele a další občany do potřebné práce.
Informuje je o dění v krizovém štábu a konzultuje své
kroky v rámci ochrany ohrožených skupin obyvatel
města v největší socio-ekonomické krizi země
novodobých dějin. Pokud město ani v této situaci
nemá více než půl roku potřebu komisi do práce
zapojit, jedná se nejspíše o orgán zbytečný…

Jak se města postavila k pomoci jednotlivým cílovým
skupinám?
Sociálně-ekonomicky ohrožené rodiny

Lidé bez domova

Kulatý stůl k sociálnímu bydlení (Ostrava)
Posílená depistáž* pro prevenci pádu
do finančních potíží (Olomouc, Ostrava)
Smlouva s Charitou o poskytování pomoci (potravinová
pomoc, doučování, finanční poradenství; Olomouc)
Potravinová pomoc osamělým rodičům (Zlín)

Určení objektu, kde jsou osoby
umístěny po dobu karantény
(všechna dotázána města)
Poskytování věcných darů
(hygiena, potraviny, ošacení; Zlín)

Senioři

Lidé v péči sociálních pracovníků

Posílená depistáž* v domech,
kde žijí především senioři (Zlín)
Přímá kontrola životní situace přes
vedoucí klubů seniorů (ČB)
Město provozuje telefonickou krizovou linku, spolupráce
s dobrovolníky – nákupy, potravinová pomoc (Zlín, Ostrava, ČB)

Žádné z dotázaných měst nezměnilo
v rámci COVID přístup k této skupině
obyvatel.

Zdroj: analytický tým Zlín 21

*) Depistáž – přímé zjišťování životní situace obyvatel s nabídkou pomoci ze strany města

Názor:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
„Očekávaným vývojem bude velmi ohrožena sféra
bydlení. Předpokládaný vzrůst nezaměstnanosti
a s tím související propad příjmů bude mít řadu
negativních dopadů, zejména setrvání v zadlužení,
exekuce a ztráta bydlení. Lze konstatovat, že
důsledky v oblasti bydlení budou kvůli řetězení
předchozích faktorů (vedle zatím neznámých
zdravotních) velmi bolestivé, s mnoha závažnými
riziky destabilizace společnosti.“

Barbora Raková, Zlín 21
Mnozí občané města Zlín se kvůli COVID situaci dostali
do finančních problémů. Město by mělo vynaložit úsilí
na úspěšné vyhledání občanů, kterým tento stav hrozí,
navázat s nimi partnerskou spolupráci a pomoci jim vrátit
se ke stabilnímu příjmu a vedení domácnosti. Takový cíl
vyžaduje kvalitní komunikaci a vysoce kompetentní sociální
pracovníky. Město Zlín a jeho sociální odbor na to mají,
pojďme to tedy udělat.

Stanovisko hnutí Zlín 21

Hnutí Zlín 21 nabádá magistrát města Zlín k aktivnímu
přístupu vůči občanům, kterým hrozí sociálněekonomické problémy v důsledku pandemie COVID-19.
–	navýšení rozpočtu a vyčlenění prostředků na individuální podporu v oblasti bydlení a poradenství
jako prevenci proti pádu do dluhové pasti
–	vyčlenění personálních kapacit a jejich proškolení pro kvalitní komunikaci nabídky pomoci nejvíce
potřebným občanům města

