Konference „Součástí města jsou i lidi bez domova“
Dne 28. 3. 2013 se konala v Benešově v rámci projektu OPLZZ /Operační program lidské
zdroje a zaměstnanost/ „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ konference
s příznačným podtitulem „Součástí města jsou i lidi bez domova“. Také zástupci města Vlašimi byli
na konferenci přizváni, a proto jsme rádi, že Vám všem ostatním ji můžeme prostřednictvím několika
následujících vět přiblížit.
Konference byla koncipována tak, aby přítomným odhalila témata, která se zaměřují na
předsudky a stereotypy vnímání těchto osob ze stran majoritní společnosti, zdravotní péči, bydlení,
zaměstnávání, sociální služby a na prognózu postavení sociálních služeb z pohledu Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR s náhledem do budoucnosti.
Konferenci zahájil starosta města Vlašimi a senátor Parlamentu ČR Mgr. Luděk Jeništa. Po
jeho úvodních slovech pronesl svůj příspěvek místostarosta města Benešov Tomáš Podhola a první
blok zakončil se svým příspěvkem zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Ondřej Nauš,
který pak ještě v následujícím bloku konference seznámil přítomné s předpokládanými budoucími
možnostmi financování sociálních služeb prostřednictvím „Individuálního projektu Středočeského
kraje“.
Na konferenci dále zazněly ve druhém bloku příspěvky: „Východiska koncepce řešení
problematiky bezdomovectví ČR do roku 2020“ /Mgr. Laubová z MPSV ČR/, „Prostupné bydlení“
/Mgr. Snopek z Úřadu Vlády ČR/, „Zdravotní péče o lidi bez domova a projekt Street medicine“
/MUDr. Pekárková z Armády spásy/, „Žijeme vedle sebe a každý jinak“ /PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí
oddělení prevence Úřadu městské části Prahy 1/. Druhý blok příspěvků uzavíraly příspěvky Bc.
Juřenové z LIGY Bruntál, která se s přítomnými podělila o mnohaleté zkušenosti se zaměstnáváním
osob bez přístřeší prostřednictvím sociálního podnikání a příspěvek pana Pecha, který byl věnovaný
činnosti městské policie v problematice bezdomovectví na území města Benešov.
Třetí blok uvedla socioložka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, která se ve svém příspěvku
dotkla stereotypů a předsudků ve vnímání osob bez přístřeší. Celá konference byla zakončena
prezentacemi jednotlivých regionálních sociálních služeb, které jsou zapojeny do „Základní sítě
sociálních služeb ve Středočeském kraji“ a jsou spolufinancovány z ESF /Evropský sociální fond/
prostřednictvím OPLZZ a rozpočtu MPSV ČR a to Magdaléna o.p.s., Nízkoprahové denní centrum,
noclehárna a terénní programy Benešov a Azylový dům pro matky s dětmi Vlašim.

