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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 

 

Datum:     24. září 2021 

Čas:         10.00 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 

∙ Hledání prostor pro zlepšení zázemí denního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, zkvalitnění odpočinkové zóny, vzhledem k naplněné kapacitě služby. 

 

Charita Slavičín 

∙ Výstavba nového objektu pro centrum denních služeb a sociálně terapeutickou dílnu v Divnicích 

v rámci Charity Slavičín. Vybudování nového objektu v rámci dotace, kde investorem je město, pro 

pečovatelskou službu a osobní asistenci, nárůst klientů s PAS v rámci centra denních služeb.  

 

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

∙ Sociální podnik v průmyslové zóně Slavičín, kde budou zaměstnáni uživatelé Chráněného 

bydlení Luhačovice a Chráněného bydlení Slavičín, HelpSoul družstvo invalidů zde bude mít 

pronajaty prostory, které budou využívat pro svou činnost, zkušenosti, které se osvědčily, 

s fungováním sociálního podniku, je již provozován v Bystřici pod Hostýnem.  

∙ Uvedeny informace k návazným službám pro uživatele Chráněného bydlení. Jedná se 

o kombinaci služeb podpory samostatného bydlení, pečovatelské služby, osobní asistence, 

sociální rehabilitace, telefonní podpora tak, aby klient udělal další krok ve svém životě.   
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Městys Pozlovice 

∙ Sociální bydlení: jedná se o tři bytové jednotky, které jsou obsazeny matkami s dětmi, nájemní 

smlouva je uzavřena na dva roky s možností prodloužení smlouvy, podmínky: příjem, nesmí nic 

vlastnit, přijato kolem 6 žádostí. Nabídka součinnosti, ze strany sociálního odboru, k poskytnutí 

informací o dostupných sociálních a navazujících službách na území ORP Luhačovice.  

 

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. 

∙ 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 a MěÚ Slavičín. Seniorská obálka má nově 

i mini formát do peněženky (www.seniorivkrajich.cz) 

∙ 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.  
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5) Diskuze 

V rámci setkání bylo diskutováno bydlení u mladých osob, kteří jsou místní a hledají adekvátní 

zázemí. Je obtížné najít dostupné bydlení. V této souvislosti hovořeno o startovacích bytech, 

„bydlení pro mladé“. Uvedeno, že město Slavičín bude provádět přestavbu Hotelu na městské 

byty. 

Konzultováno, jak dlouhá je doba čekání na pobytovou sociální službu. Sděleno, že u domova pro 

seniory je zajištění okamžité, popř. se jedná o krátkou dobu, u domova se zvláštním režimem 

může být čekací doba delší. 

Dále ze zkušeností vyplývá, že potenciální uživatelé pozdně vyhledávají službu. Je důležitá 

informovanost o službách. 

Také bylo řešeno ubytovací zařízení, Penzion spokojené stáří v Pozlovicích, nestátní zařízení, 

které poskytuje registrovanou sociální službu osobní asistence terénní formou. Penzion spokojené 

stáří je v exekuci, uživatelé zde mají nájemní smlouvy, zajištění jejich péče a potřebné pomoci. 

Shoda na tom, že původní záměr při zřízení zařízení pro aktivní seniory, kteří zde chtějí dožít své 

stáří, byla dobrá, ale současný provoz tomu neodpovídá.  

 

6) Závěr  

 

 

 

 

 

Další setkání ŘS je plánováno dne 10.12.2021, MěÚ Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 25.10.2021, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
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