
  
 

 

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři 

 

Název projektu: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice 

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

Termín konání: 14.02.2019, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

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

služeb – Modrý Maják, z.s., b) cíle v letech 2020-2022 podle cílových skupin, c) společné priority, 

d) diskuze. 

 

2) Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb – zhotovitel Modrý Maják, z.s. 

Přítomnými zástupci Modrého Majáku, z. s.: Bc. Romana Železníková, předsedkyně, Martina 

Rosíková.  

Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Luhačovice (Modrý Maják, z. s.) je 

součástí zápisu v příloze. 

Diskuze k analýze: využívání zámecké zahrady, hovořeno o infrastruktuře (silnice, chodníky, 

zastávky, konzultována zastávka u Domova pro seniory Luhačovice), o městské hromadné dopravě, 

o senior taxi, o lékařské péči, o bezbariérovosti, vždy k porovnání ve městě Luhačovice a ve městě 

Slavičín. 

Podněty, připomínky k analýze: definování pomoc s chodem domácnosti, nesoučinnost s Charitou 

Luhačovice. Otázky: Kolik respondentů bylo osloveno v souvislosti s pomocí s chodem domácnosti? 

Odpověď: cca 20 osob. 

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Luhačovice bude doplněna, bude provedena 

korektura. Analýza bude rozeslána členům pracovní skupiny po její finalizaci. 

Prezentace k Analýze potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Luhačovice (koordinátor) je k dispozici 

v příloze. 

 

 



  
 

3) Cíle v letech 2020 – 2022 podle cílových skupin 

Strategická část - PS osoby se zdravotním postižením a senioři 

ꞏ Oblast rozvoje Ambulantní služby  

Cíl: Zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby mentálním postižením s okamžitou kapacitou 8 

klientů (min. 2 úvazky). 

 

ꞏ Oblast rozvoje Terénní služby 

Opatření: Zvyšování kapacit sociálních služeb 

Cíl: Zvýšení kapacity pečovatelské služby a služby osobní asistence o 2 úvazky 

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

  

ꞏ Oblast rozvoje Další podpora osob se zdravotním postižením a seniorů 

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

Cíl: Vytvoření programu volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Centru Veronica Hostětín 

Cíl: Výstavba bezbariérového bydlení v Luhačovicích s kapacitou 20 bytů 

 

ꞏ Oblast rozvoje Koordinace sítě sociálních a souvisejících služeb 

Cíl: Zmapování potřeby zřízení odlehčovací služby pro OZP a seniory v regionu ORP Luhačovice 

 

Opatření: Zajištění bezbariérovosti veřejných budov 

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

 

Možnost k doplnění – prozatím nedefinováno. 

ꞏ Oblast rozvoje Pobytové služby, jejich opatření a cíl/cíle. 

 

 

 



  
 

Jedná se o pracovní verzi strategické části, která bude doplněna/upravena na dalším setkání 

pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři dne 26. března 2019.  

 

4) Diskuze 

ꞏ DS Luhačovice – aktuálně zákaz návštěv na doporučení Krajské hygienické stanice Zlín z důvodu 

vysokého výskytu akutních respiračních onemocnění. Program s cimbálovou muzikou dne 10.3.2019. 22. 

výročí od založení dne 21.3.2019, spolupráce se Spolkem aktivních seniorů Luhačovice. Uskutečnění 

Dne otevřených dveří, informování na webu, fcb.  

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – jednání o senior taxi, návrh k projednání 

předložen RM Luhačovice. 

ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice – personální změny, Veronika Vojtková, DiS., sociální pracovnice; 

nové Chráněné bydlení v Uherském Brodě. 

ꞏ Středisko rané péče EDUCO Zlín – personální změny, výběrové řízení na pozici fundraiser a PR, 

pozvánka na Mezinárodní workshop rané péče, který se bude konat 12. – 12. dubna 2019. Věnování 

se metodě TOD (Tým okolo dítěte), která propojuje odborníky ze zdravotnictví, školství a sociálních 

služeb (mezioborová spolupráce). 

ꞏ Centrum Veronica Hostětín – zahradní terapie (přírodní zahrady – konzultace), pozvánka na 

Zahradní slavnost dne 15. června 2019 (spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a 

slabozrakých, kavárna na slepo, nabídka prezentace činnosti organizací), založení sociálního 

podniku (trh práce), seminář pro pracovníky sociálních zařízení.  

ꞏ Včelka, Senior care – představení služby, otevření pobočky v Kroměříži, kombinace osobní 

asistence a sociálně aktivizačních služeb. 

ꞏ Charita Luhačovice – Denní stacionář - osvěta, beseda s MUDr. Valentovou, cílová skupina DS: 

senioři a osoby se zdravotním postižením. Dne 9. března 2019 se bude konat plavání pro tříkrálové 

koledníky na plovárně v Luhačovicích. Pečovatelská služba – poptávka po dovážce obědů. 

Poskytování domácí zdravotní péče. 

ꞏ Spolek aktivních seniorů Luhačovice – pravidelné scházení, akce, vedení kroniky, senior taxi. 

ꞏ Charita Slavičín – podávání rozvojových záměrů, promítání filmu pro tříkrálové koledníky, 

přednášky pro DIA klub, nárůst pečovatelské služby, vozový park, rekonstrukce parkoviště. 

ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – personální změna lékařky MUDr. Petry Gottfriedové, 

ordinovat bude v Nezdenicích. Nedostatečná kapacita domova pro seniory, nedostatečná kapacita 

sociálních lůžek. 

ꞏ Ing. Petr Čechmánek, radní města Slavičín – nabídka konzultací pro bezbariérovost.  

ꞏ Ing. Marie Ponížilová - představení koordinátorky projektu KPSS MAS Vizovicko a Slušovicko, 

o.p.s., informování o KPSS. 



  
 

ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS, pozvala členy pracovní skupiny na vzdělávání, které 

se uskuteční dne 19. března 2019 na adrese: MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 

Luhačovice, zasedací místnost. 

 

 

 

 

 

 

Další setkání PS osoby se zdravotním postižením a senioři proběhne dne 26. března 2019 

v 10.00 hod. na adrese Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, zasedací 

místnost. 

 

 

 

 

 

Přílohy: Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb (Modrý Maják, z. s.) 

   Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb (koordinátor) 

   Dotazník 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 28.02.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


