
  
 

 

ZÁPIS ze setkání řídící skupiny 

 

Název projektu: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 

Termín konání: 7.6.2019, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín,  

zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) schválení cílů v letech 2020 – 2022 podle CS, 

b) společné priority, c) diskuze. 

 

2) Schválení cílů v letech 2020 – 2022 podle CS 

 

PS Osoby se zdravotním postižením a senioři 

 

Oblast rozvoje 1. Pobytové služby 

Opatření: 

Cíl: Zřízení DZR v Luhačovicích a ve Slavičíně s kapacitou 120 lůžek 

- odkaz na výzkum MPSV (demografický vývoj) 

- absence služeb DZR v regionu 

- rostoucí poptávka 

- nedostatečně fungující podpora pečujících osob 

Cíl: Vytvoření lůžek pobytové odlehčovací služby (2) 

Cíl: Zřízení služby Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

s kapacitou 10 lůžek 

  



  
 

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby  

Opatření:  

Cíl: Zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby MP s okamžitou kapacitou 8 klientů (min. 2 

úvazky) 

- zmapování dalších možností a potřebnosti 

 

Oblast rozvoje 3. Terénní služby 

Opatření: Zvyšování kapacit sociálních služeb 

Cíl: Zvýšení kapacity pečovatelské služby a služby osobní asistence o 5 úvazků (1 v OA a 0,5 v PS 

už mimo krajskou síť máme) 

- demografický vývoj 

- rostoucí poptávka 

Cíl: Zřízení služby podpora samostatného bydlení s kapacitou 8 klientů (2 úvazky) 

- aby bylo klienty, kam posouvat 

Cíl: sociální rehabilitace pro osoby s MP a kombinovaným postižením s kapacitou 2 úvazky 

Cíl: navýšení kapacit služby rané péče o 1 úvazek 

 

Oblast rozvoje 4. Další podpora osob se zdravotním postižením a seniorů 

Cíl: Zapojení ambulantních specialistů Lázní Luhačovice do sítě služeb pro obyvatele regionu 

- k jednání 

- prověření, co nabízí seniorům 

- jaké výhody nabízí obyvatelům města Luhačovice (Co my občané Luhačovic z toho máme, že 

tu ty lázně máme?) 

 

Cíl: Vytvoření programu volnočasových aktivit pro seniory a OZP Centra Veronica Hostětín. 

- analýza poptávky 

- zjištění možností 

- zjištění finančních zdrojů 

- ekologický provoz organizace 

 

 



  
 

Cíl: Výstavba bezbariérového bydlení v Luhačovicích s kapacitou 20 bytů. 

 

PS Rodiny s dětmi a OOSPJ 

 

Oblast rozvoje 1. Pobytové služby 

Opatření: 

Cíl:  

 

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby  

Opatření:  

Cíl: Zvýšení kapacity Odborného sociálního poradenství pro RsD a Seniory o 1,5 úvazku. 

- dluhové poradenství 

Cíl: Zřízení NZDM v Luhačovicích s kapacitou 2 úvazky. 

- zřízení detašovaného pracoviště za podpory samosprávy 

- v jednání (prostor) 

 

Oblast rozvoje 3. Terénní služby 

Opatření:  

Cíl:  

 

Oblast rozvoje 4. Další podpora rodin s dětmi a OOSPJ 

Opatření: Sociální a dostupné bydlení 

Cíl:  Nastavení systému sociálního bydlení v ORP Luhačovice 

Cíl:  Analýza  

- udržení mladé generace v Luhačovicích a ve Slavičíně 

- podpora a pomoc mladým rodinám v nabídce dostupného bydlení, dobrých služeb, práce 

a podnikání, životního prostředí 

- vytipování opatření na podporu udržení rodin např. bezúročná půjčka, pozemky na výstavbu 

 



  
 

Cíl: Realizace probačních programů pro podmínečně propuštěné osoby (celookresní program) 

s kapacitou 13 osob (1 úvazek) 

 

Oblast rozvoje Financování 

Cíl: Nastavení systému financování sítě sociálních služeb z obecních rozpočtů v ORP Luhačovice 

(včetně zohlednění podpory certifikovaných adiktologických služeb) 

 

3) Společné priority 

Oblast rozvoje Zvyšování kvality sociálních služeb 

Cíl: Nastavení aktivit mezioborové a meziresortní spolupráce – realizace min. 2 kulatých stolů 

s aktéry sítě ročně. 

Oblast osvěty a informovanosti: Realizace setkání s veřejností k tématice sociálních služeb 

v Luhačovicích a Slavičíně 1 x ročně. 

1 x ročně článek ke změnám v sociální oblasti ve zpravodajích v obcích + informace na setkání 

starostů. 

Cíl: Realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

 

Oblast rozvoje Koordinace sítě sociálních a souvisejících služeb 

Cíl: Zmapování potřeby zřízení odlehčovací služby pro OZP, rodiny s dětmi se ZP a seniory 

v regionu ORP Luhačovice 

 

Opatření: Zajištění bezbariérovosti veřejných budov 

Cíl: Zpracování mapy bezbariérovosti v ORP Luhačovice (www.vozejkov.cz) 

 

4) Diskuse 

V rámci diskuze jsme mluvili o pobytových službách pro CS osoby se zdravotním postižením 

a seniory, konzultován cíl zřízení DZR v Luhačovicích a ve Slavičíně a jeho kapacita 120 lůžek, 

nezbytnost – zdůvodnění proč Luhačovice i Slavičín + kapacita (60 + 60). Dále jsme hovořili 

o poskytnutí 24. hodinové pečovatelské služby, 1 byt, postupně 30 bytů ve Slavičíně. Konzultovány 

ostatní zařízení např. DZR Nezdenice, Penzion Spokojené stáří. 

 



  
 

Cíl: Rozšíření počtu sociálních lůžek v Městské nemocnici Slavičín byl změněn na Cíl: Vytvoření 

lůžek pobytové odlehčovací služby (2) vzhledem k tomu, nejsou prostory a není to finančně výhodné. 

Cíl: Zapojení ambulantních specialistů Lázní Luhačovice do sítě služeb pro obyvatele regionu byl 

doplněn o komentáře: prověření, co nabízí seniorům a jaké výhody nabízí obyvatelům Luhačovic. 

Členové ŘS byli seznámeni s realizací procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP 

Otrokovice, setkávání probíhají 4x ročně. 

U mezioborové spolupráce byl uveden příklad dobré praxe TOD (tým okolo dítěte) Střediska rané 

péče EDUCO Zlín z.s. Dále se jednalo o podněty k uskutečnění Kulatého stolu – setkání s veřejností 

1x za rok. Zapojení dětí, mládeže a seniorů (mezigenerační setkání), příklad dobré praxe: aktivizační 

seniorské projekty – mezigenerační spolek Počteníčko, hodinový vnuk. Sděleno, že v DS Luhačovice 

probíhají setkání ve spolupráci s MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, SOŠ Luhačovice, CHB 

Luhačovice. 

 

ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – v červnu se uskutečnila komise SPOD; dne 18. června 

se bude konat setkání odborů sociálních MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín. Dále se uskuteční dne 

19. června setkání jubilantů, kteří v roce 2019 oslaví 75 let. 

ꞏ Charita Slavičín – DPS, vytvoření odlehčovací služby, budou se konat příměstské tábory. 

ꞏ Charita Luhačovice – Dne 5. září 2019 oslavy k 15. výročí Charity Luhačovice. Obdržení příspěvku 

na paliativní péči z Nadace Olgy Havlové. K jednání podání rozvojového záměru na sociálně 

terapeutickou dílnu. 

ꞏ Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – informování o rozšíření služby Chráněného bydlení 

s kapacitou 10 klientů ve městě Luhačovice od začátku příštího roku 2020 (leden) v rámci procesu 

transformace. Dále je plánováno zřízení čtyř služeb chráněných bydlení ve ZK. 

ꞏ Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. – proběhlo setkání s poskytovateli sociálních služeb, v září 

se bude konat konference k rané péči v Olomouci a Benefiční pohádkový les ve Zlíně, dále se 

uskuteční příměstský tábor, kapacita EDUCA je 110 rodin ve Zlínském kraji. 

ꞏ Městys Pozlovice – Stavba 3 sociálních bytů. 

ꞏ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje – personální změny, ředitelkou paní Bc. Kateřina 

Kupčíková. 

ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, pozvala členy ŘS na setkání pracovních skupin, které se 

uskuteční dne 17. června 2019 na adrese Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 

Luhačovice, v 10.00 hod. osoby se zdravotním postižením a senioři, ve 12.30 hod. rodiny s dětmi 

a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. 

ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik, představil novinky sociálního bydlení, housing first. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další setkání ŘS proběhne dne 23. srpna 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 19.06.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


