
  
 

Projekt zaměřený na komunitní plánování sociálních služeb ORP 

Luhačovice se blíží do finále 

 

Město Luhačovice je od 1.5.2018 zapojeno do projektu „Vytvoření komunitního plánu na 

území ORP Luhačovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0 63/0006588, jeho partnery jsou 

město Slavičín a městys Pozlovice. Tým pracovníků zakončí svou dvouletou činnost 

30. dubna 2020.  

 

V rámci projektu pracují dvě pracovní skupiny (osoby se zdravotním postižením a senioři, 

rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy), ve kterých jsou zapojeni 

uživatelé sociálních služeb (ti, co službu využívají), poskytovatelé (ti, co službu poskytují), 

zaměstnanci měst a obcí, veřejnost. Setkávání probíhají v prostorách Městského úřadu 

Luhačovice a Městského úřadu Slavičín, zástupci se podílejí na plánování sociálních služeb 

ORP Luhačovice.  

Pracovní skupiny řeší např. téma: sociální a související služby pro cílové skupiny, sociální 

a běžné bydlení, zdravotnictví, sociální systém, zaměstnanost, využívání volného času dětí 

a mládeže, pomoc a služby pro osoby se závislostí, bezbariérovost, senior taxi. 

 

Hlavním výstupem jednání těchto pracovních skupin a cílem projektu je vytvoření dokumentu 

– Komunitního plánu sociálních služeb (dále „KPSS“) ORP Luhačovice a zavedení procesu 

a koordinace komunitního plánování.  

 

S projektem souvisí další aktivity: zpracování analýz (sociodemografická analýza, analýza 

poskytovatelů sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů sociálních služeb), navázání užší 

spolupráce s městy a obcemi z okolních ORP formou workshopů (témata: financování 

sociálních služeb, podpora pečujících osob, sociální bydlení), vzdělávání aktérů KPSS 

formou seminářů, publikování odborných článků v místních médiích, v Luhačovických 

novinách a ve Slavičínském zpravodaji, na webech měst Luhačovice a Slavičín, konají se 

setkání v obcích, uskutečňují se veřejná setkání, probíhá evaluace v průběhu a na konci 

projektu.  

 

 

 



  
 

Významným výstupem projektu bude vydání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ORP 

Luhačovice, který je určen široké veřejnosti, potenciálním uživatelům sociálních služeb, 

jejich rodinným příslušníkům a osobám pečujícím. Katalog bude dostupný na webových 

stránkách města Luhačovice, k nahlédnutí bude na odboru sociálním Městského úřadu 

Luhačovice a Městského úřadu Slavičín, na obecních úřadech ORP Luhačovice, na 

pracovištích Úřadu práce ČR v Luhačovicích a ve Slavičíně. 

 

V rámci KPSS byla zorganizována dvě setkání: setkání zástupců škol a poskytovatelů 

sociálních služeb, které bylo určeno zástupcům z oblasti školství, sociálních služeb 

a sociálně-právní ochrany dětí, volného času a zdravotnictví s cílem představení sociálních 

služeb působících v ORP Luhačovice a předání základních informací; setkání odborů 

sociálních Městského úřadu Luhačovice a Městského úřadu Slavičín s přizváním Dětského 

centra Zlín, p. o., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

 

Na základě soutěže bylo vytvořeno logo komunitního plánování, do soutěže se zapojili 

především žáci škol, široká veřejnost a uživatelé sociálních služeb. 

 

Zveme širokou veřejnost a členy pracovních týmů na Závěrečnou konferenci, která se 

uskuteční 17. března 2020 od 10.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice 

v rámci, které se bude konat sdílení zkušeností z procesu komunitního plánování sociálních 

služeb. 

 

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu zaměstnanost. 

 

Více informací o procesu komunitního plánování na webových stránkách města Luhačovice: 

www.mesto.luhacovice.cz nebo kontaktujte Pavlínu Stolaříkovou, koordinátorku komunitního 

plánování sociálních služeb ORP Luhačovice, tel: 721 942 163, 

email: stolarikova@mesto.luhacovice.cz 

 


