ZÁPIS z veřejného setkání

Název projektu:

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Termín konání:

04.02.2020, v 16.00 hod.

Místo konání:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zasedací místnost

PROGRAM:
∙ obecné seznámení s komunitním plánováním
ꞏ představení projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice
ꞏ krátké představení poskytovatelů sociálních služeb
∙ informování o aktivitách a aktuálně zpracovaných materiálech
∙ diskuze

1) Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice, zahájil 2. veřejné setkání v rámci projektu Plán
rozvoje sociálních služeb ORP Luhačovice, přivítal přítomné účastníky setkání.
2) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala účastníky o programu setkání - obecné
seznámení s komunitním plánováním, představení projektu Vytvoření komunitního plánu na území
ORP Luhačovice, krátké představení poskytovatelů sociálních služeb, informování o aktivitách
a aktuálně zpracovaných materiálech, diskuze.
3) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, seznámila účastníky obecně s komunitním plánováním
(KP, zapojení, otevřený proces), představila aktivity pracovních skupin, pravidelná setkávání
v prostorách Městského úřadu Luhačovice a Městského úřadu Slavičín, cíl projektu - hlavní výstup
jednání těchto pracovních skupin.
4) Krátké představení přítomných poskytovatelů sociálních služeb.
5) Dále se uskutečnilo informování o aktivitách projektu (zpracování analýz – sociodemografická
analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb, analýza potřeb uživatelů sociálních služeb,
workshopy ke spolupráci (např. témata: financování sociálních služeb, podpora pečujících osob,
sociální bydlení), vzdělávání aktérů formou seminářů, publikování odborných článků v místních
médiích, v Luhačovických novinách, ve Slavičínském zpravodaji, na webech měst Luhačovice

a Slavičín, v rámci informační kampaně se zapojili městys Pozlovice a obec Horní Lhota, konají se
setkání v obcích (např. Sehradice, Petrůvka, Horní Lhota, Biskupice, Bohuslavice nad Vláří,
Rudimov), veřejná setkání, pozvání na závěrečnou konferenci dne 17. března, od 10.00 hod., MěÚ
Luhačovice, probíhá evaluace v průběhu a na konci projektu.
6) 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 a setkání odborů sociálních MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín
s přizváním Dětského centra Zlín, p. o., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
7) Na základě soutěže bylo vytvořeno logo komunitního plánování, do soutěže se zapojili především
žáci škol, široká veřejnost a uživatelé sociálních služeb. Vítězné logo bylo představeno.
8) Dále byl účastníkům představen Katalog poskytovatelů sociálních služeb ORP Luhačovice (komu
je určen, kde bude dostupný a jeho obsah).
9) Poté jsme se věnovali dokumentu – Komunitnímu plánu sociálních služeb ORP Luhačovice.
Přítomní byli seznámení s jeho obsahem - analytickou částí (informace o komunitním plánování
sociálních služeb, sociodemografická analýza, síť poskytovatelů sociálních služeb, SWOT analýza
cílových skupin, analýza potřeb uživatelů sociálních služeb) a strategickou částí (konkrétní
stanovené cíle dle cílových skupin s odůvodněním: osoby se zdravotním postižením a senioři, rodiny
s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy, systémové a společné priority).
10) Mgr. Josef Zdražil, metodik, uvedl příklady dobré praxe komunitního plánování např. změna
v nastavení systému financování sociálních služeb, hovořil o podpoře pečujících osob, sdílených
projektech a meziresortní spolupráci.
11) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, pozvala účastníky na setkání pracovních skupin dne
13. února 2020, Městský úřad Slavičín, zasedací místnost, v 10.00 hod. pracovní skupina osoby se
zdravotním postižením a senioři, ve 12.30 hod. pracovní skupina rodiny s dětmi a osoby ohrožené
sociálně patologickými jevy.

V rámci diskuze bylo hovořeno o dostupnosti zdravotnické péče pro obyvatele města Luhačovice.
Dále byla pozitivně hodnocena realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb ORP
Luhačovice.

Datum a místo zápisu:

10.02.2020, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

