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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO SENIORY A OSOBY SE 

ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Datum:    23. září 2021 

Čas:        08.00 hod. 

Místo:      MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice, malá zasedací místnost 

Přítomni: členové pracovní skupiny dle prezenční listiny 

 

Program: 

 

1) Prezence přítomných (prezenční listina založena u koordinátorky) 

 

2) Zahájení setkání, přivítání přítomných 

 

3) Seznámení s programem jednání 

 

4) Informace 

Charita Luhačovice 

∙ Nabízí sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionář, domácí zdravotní péče, půjčovna 

zdravotních a kompenzačních pomůcek, dobrovolnická služba. 

∙ Denní stacionář: Hledání vhodných prostor pro zlepšení zázemí denního stacionáře. 

∙ V září 2021 se konaly tradiční dny Charity, které byly zaměřeny na přiblížení charitních služeb. 

Uskutečnil se Turnaj v „Člověče, nezlob se!“, Tříkrálové plavání pro tříkrálové koledníky a jejich 

asistenty, bezplatné měření glykémie, společná Charitní pouť na Svatý Hostýn, mše sv. za Charitu 

Luhačovice.  

 

Charita Slavičín 

∙ Poskytování sociálních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, denní centrum Maják, 

domácí zdravotní péče, sociálně terapeutická dílna, půjčovna kompenzačních pomůcek. 

∙ V září 2021 se konala zahradní slavnost v areálu Sokolovny u příležitosti Dnů Charity. 
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Chráněné bydlení Luhačovice 

∙ provoz Chráněné dílny ve Slavičíně v Divnicích: pracovní nabídka pro klienty chráněného bydlení, 

jedná se o manuální činnost např. výrobu včelích rámků, zaměstnání pro osoby s mentálním 

postižením, zřizované družstvem invalidů HelpSoul, zkušenosti s fungováním již v Bystřici pod 

Hostýnem.  

∙ V tomto školním roce probíhá vyučování prostřednictvím Euroinstitutu pro uživatele chráněného 

bydlení. 

 

Odbor sociálních věcí, MěÚ Slavičín 

∙ Nabídka k poskytnutí seniorské obálky na sociálním odboru MěÚ Slavičín, agenda veřejného 

opatrovnictví, zmapování romské rodiny ve Slavičíně, představení sociální pracovnice paní 

Gabriely Hajdové. 

 

VČELKA, sociální služby, o. p. s. 

∙ poskytuje sociální služby: pečovatelská služba: každý den od 6.00 do 22.00 hod., vč. víkendů 

a svátků, osobní asistence: funguje nepřetržitě bez časového omezení, sociálně aktivizační 

služby: pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., nejbližší kontaktní místa jsou ve Starém Městě 

u Uherského Hradiště a ve Zlíně. Do této doby není zaznamenán klient z ORP Luhačovice. 

Personální změny: představení sociální pracovnice paní Karolíny Papayové, DiS. 

 

Koordinátorka KPSS 

∙ Chráněná dílna ve Slavičíně v Divnicích (průmyslová zóna) – zřízená ke konci září, pro osoby 

s mentálním postižením, jedná se o zaměstnání na smlouvu, činnost přizpůsobená schopnostem 

klientů, čtyřhodinový pracovní provoz, podle množství zakázky, v plánu je zaměstnat okolo 30 

zaměstnanců, po té postupně nabírat další k počtu 50 – 60 zaměstnanců, zřizovatelem je 

HelpSoul, odkaz: www.helpsoul.cz, zkušenosti již v Bystřici pod Hostýnem.  

∙ Seniorská obálka, tzv. ICE karta, je formulář, který obsahuje základní a nejdůležitější informace 

o zdravotním stavu osoby (léky, alergie, nemoci, kontakt na blízkou osobu, lékař). Pomáhá 

lékařům, hasičům a policistům v naléhavé situaci při příjezdu do domácnosti. Je zapotřebí ji umístit 

na viditelné místo, např. dveře lednice nebo vstupní dveře. Formulář je volně ke stažení na 

webových stránkách Zlínského kraje, sekce sociální oblast, nebo je možné si tento tiskopis 

vyzvednout na odboru sociálním MěÚ Luhačovice. Seniorská obálka má nově i mini formát do 

peněženky (www.seniorivkrajich.cz). 
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∙ Nabídka spolupráce při rozvoji sociálních služeb pro seniory: „Anděl na drátě“ – asistenční 

a tísňová péče, která umožňuje osamělým seniorům vést důstojný život v domácím prostředí. 

Pokud se senior dostane do krizové situace, aktivuje tlačítkem linku „Anděl na drátě“ (viz příloha). 

∙ Dne 27.07.2021 se konalo setkání v souvislosti se sběrem nepokrytých potřeb v rámci 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023 – 2025. 

Program: Dotazník určený pro sběr potřeb za území SO ORP, vč. přehledu potřeb, Filtr zjištěných 

nepokrytých potřeb s návrhem kapacity, Kapacita za SO RP Luhačovice. Priorizace potřeb 

v souvislosti s komunitním plánem a na základě diskuze: 1. Bezprostřední péče po ukončení 

hospitalizace, 2. Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti zejména 

v souvislosti s transformací sociálních či zdravotnických zařízení, 5. Odborná rada, pomoc, 

7. Prevence sociálně-patologických jevů, 10. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního 

uplatnění a sociálních kontaktů, 11. Setrvání v domácím prostředí, 12. Péče v domácím prostředí, 

vč. odlehčení pečujícím.  

 

 

∙ Omluvila z důvodu nemoci ze setkání Mobilní hospic Strom života. Předala aktuální informace 

poskytnuté Markétou Blinkovou, koordinátorkou projektů.  

 

Mobilní hospic Strom života 

∙ v roce 2020 v péči 19 pacientů z ORP Luhačovice, přímo z Luhačovic 4 pacienti, 

∙ k 30.08.2021 v péči 12 pacientů z ORP Luhačovice, 2 pacienti přímo z Luhačovic  

∙ od 01.08.2021 zahájen provoz nového kontaktního místa ve Valašských Kloboukách na 

poliklinice, ulice Krátká, 1. patro, kde jsou k dispozici pacientům a pečujícím dvě sestřičky. 

Schůzky je možné sjednávat na tel. čísle: 553 038 016. 

∙ Všechny akce, novinky a informace naleznete na facebooku Strom života. 

 

5) Diskuze 

V rámci diskuze bylo hovořeno o informovanosti (Luhačovické noviny, Slavičínský zpravodaj, Okno 

do kraje vydané Zlínským krajem) a dostupnosti (MěÚ Luhačovice, MěÚ Slavičín) seniorské 

obálky. 

Dále navrhnuto oslovení na účasti k setkání pracovních skupin KPSS sociálního pracovníka 

Městské nemocnice Slavičín. Sděleno, že z počátku se sociální pracovník nemocnice účastnil 

setkání KP, opakovaně bude osloven v nabídce součinnosti na setkání PS KPSS. 
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Konzultováno, jak dlouhá je doba čekání na pobytovou sociální službu. Z praxe sděleno, že 

u domova pro seniory se jedná o včasné zajištění potřebné péče.  

Také řešena situace umístění klientů s nízkým příjmem, popř. zajištění služeb při propuštění po 

hospitalizaci z nemocnice. 

 

6) Závěr  

 

 

 

 

 

Další setkání PS je plánováno dne 09.12.2021, MěÚ Slavičín. 

 

 

 

 

 

Přílohy: „Anděl na drátě“ – Asistenční a tísňová péče 

    I.C.E. karta 

               I. C. E. karta mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 25.10.2021, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
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