
  
 

 

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně 

patologickými jevy 

 

Název projektu: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice 

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

Termín konání: 12.12.2018, ve 12.30 hod. 

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

zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních 

služeb – Modrý Maják, b) SWOT analýza k projednání, c) poslání, vize, d) informace, e) diskuze. 

 

2) Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb – zhotovitel Modrý Maják 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, omluvila paní Bc. Romanu Železníkovou, předsedkyni 

Modrého Majáku, že se nemohla zúčastnit setkání pracovní skupiny k prezentaci Analýzy z důvodu 

zdravotní indispozice. Uvedla, že prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb, 

zhotovitelem Modrým Majákem, se uskuteční na setkání další pracovní skupiny rodiny s dětmi 

a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. 

 

3) SWOT analýza k projednání 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy PS o tom, že se řídící skupina, konaná 

dne 26.10.2018, usnesla k projednání následujících bodů:  

1. chybí sociální služby: nedostupnost dluhové poradny a občanské poradny, žádná krizová lůžka 

pro dospělé, chybí služby streetwork pro uživatele drog a jejich rodiny, chybí navázání spolupráce 

terénní služby pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním a OSPOD, chybí NZDM 

v Luhačovicích. 

2. nedostatečná provázanost škol, OSPOD a sociálních služeb: chybí spolupráce (neochota) 

školy a ssl., školy občas překračují své kompetence – řeší, co jim nepřísluší, školy neplní své 

kompetence včas, záležitosti k řešení OSPOD předávají pozdě, metodici prevence nejsou 

informováni o NZDM. 



  
Pracovní skupina se shodla na vyrušení chybí navázání spolupráce terénní služby pro děti a mládež 

ohrožené rizikovým chováním a OSPOD v bodě 1. 

Pracovní skupina se shodla na změně 2. bodu v následujícím znění: nízká informovanost 

o možnostech spolupráce - metodici prevence a výchovní poradci nejsou informováni o tom, 

jak sociální služby fungují. 

Z diskuze ke SWOT analýze pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně 

patologickými jevy vyplynul podnět k setkání škol např. metodiků prevence, výchovných poradců 

a sociálních služeb. 

 

4) Poslání, vize 

POSLÁNÍ 

- přehled sociálních služeb, 

- podpora pro poskytovatele, 

- koordinovaný rozvoj sociálních služeb, 

- podklad pro plánování na krajské úrovni, 

- podklad pro další činnost poskytovatelů – analytické podklady pro projekty, 

- snížení rizika sociálně patologických jevů, 

- zmapování situace, 

- bílá místa, 

- spokojenější rodiny a uživatelé, 

- navázání komunikace škol a poskytovatelů sociálních služeb, 

- spolupráce, 

- nastavení systému financování, 

- politická a finanční podpora, 

- předávání zkušeností, 

- inspirace, 

- spolupráce všech složek, 

- větší nadhled nad cílovými skupinami a sociálními službami – rozšíření obzoru, vystoupení 
z bubliny. 

 

VIZE 

- 100% zasíťování službami, 



  
- dostupnost služeb – finančně, místně a časově, 

- udržení a rozšíření stávajících fungujících sociálních služeb, 

- nabídka služeb odpovídá reálným potřebám, 

- služby poskytují kvalitní, kvalifikovaní a motivovaní lidé se zájmem, 

- ideálně, aby OSPOD a sociální služby neměly klienty, 

- informovanost, 

- vzájemná spolupráce, 

- spolupráce nejen na papíře, nejen na formální úrovni, s lidským aspektem, 

- osobně se známe, můžeme se na sebe navzájem spolehnout, důvěřujeme si, 

- důvěra v odbornost ostatních služeb, 

- stabilní a transparentní financování, 

- srozumitelnost pro veřejnost, pro klienty, 

- neformální – přátelské vztahy mezi odborníky v regionu, prohloubení kontaktů, 

- pracovníci jsou adekvátně ohodnoceni a oceňováni – finančně, společensky, 

- řád sociální práce – morálně a politický, 

- úcta k organizacím a lidem ve službách, 

- mýtit nešvary, 

- „řešení problémů lidí je důležitější než nový chodník“, 

- mít prostor na inovace. 

 

5) Informace, novinky 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy PS o výtvarné soutěži o nejlepší logo 

komunitního plánování sociálních služeb, která bude probíhat do konce měsíce února 2019 – viz 

příloha. 

Dále členy PS seznámila s plánovaným harmonogramem termínů pracovních skupin komunitního 

plánování sociálních služeb v roce 2019. 

 

6) Diskuze 

ꞏ Mgr. Bronislava Šišková, krajská koordinátorka pro Zlínský kraj – účast na konferenci, odkaz na 

webové stránky:  



  
ꞏ http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/ (k dispozici Analýza místní sítě služeb 

a návrh její optimální podoby – viz příloha) 

ꞏ http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/ (k dispozici Metodika inovativních 

postupů a služeb v oblasti ohrožených dětí a rodin – viz příloha) 

Oba dokumenty jsou zpracovány v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-

právní ochrany dětí MPSV. 

ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociální – řeší nepříznivé sociální situace, práce s lidmi, kontakty na 

služby, bariéra (kompetence, spolupráce) mezi odborem sociálních věcí MěÚ Slavičín a odborem 

sociálním MěÚ Luhačovice. 

ꞏ Charita Luhačovice – nejasnost balíčků v roce 2019, využítí finanční pomoci, spolupráce s odborem 

sociálním MěÚ Luhačovice. 

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – věnování se širšímu záběru, 10 členů, podnět 

k setkání škol.  

ꞏ DDM Luhačovice – akce pro rodiče s dětmi, konference pro pedagogy volného času. 

ꞏ ZŠ Luhačovice, výchovný poradce – podpora fungování. 

ꞏ Mgr. Kristýna Dvořáková – terapeutka, od 1.1.2019 vznik nové registrované služby, odborného 

sociálního poradenství – Poradenské centrum Zebra (fungování 3 dny v týdnu, z toho 1 den 

sociální pracovník, 1 den psycholog - paní Šobáňová, 1 den terapeut; terénní forma poskytování; 

cílovou skupinou jsou děti, rodiny s dětmi, senioři). Působení ve Valašských Kloboukách, lokální 

síťařka – seminář ohrožené dítě v meziresortní spolupráci. 

ꞏ NZDM KamPak? – 1. dubna 2019 výročí 10 let od založení. 

ꞏ DC Zlín – Krizová pomoc – roční výročí, dobrá informovanost, spolupráce s NZDM KamPaK?; SAS 

pro rodiny s dětmi – dobrovolná služba, poskytována ambulantně i terénně. 

 

Z diskuze pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy vzešel 

podnět k setkání zástupců ze škol např. výchovní poradci, metodici prevence, psychologové 

a odborů sociálních (OSPOD) MěÚ Luhačovice a MěÚ Slavičín. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/
http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty/


  
 

 

Další setkání PS rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy proběhne dne 

14. února 2019. 

 

 

 

 

 

Přílohy: Plán termínů 2019 KPSS,  

   Výtvarná soutěž o nejlepší logo, 

   Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby, 

   Metodika inovativních postupů a služeb v oblasti ohrožených dětí a rodin, 

   Průvodce zážitky v Hostětíně a okolí. 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 20.12.2018, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


