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:

14.02.2019, ve 12.30 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: hovořeno o infrastruktuře (silnice, chodníky, zastávky, o městské hromadné
dopravě), o lékařské péči a souvisejících speciálních vyšetření, o bezbariérovosti, vždy k porovnání
ve městě Luhačovice a ve městě Slavičín.
Podněty, připomínky k analýze: požádáno o zaslání dotazníku k analýze (viz příloha). Otázky: Zda
bylo respondentům popsáno, o jakou službu se jedná např. intervenční centrum, odborné sociální
poradenství? Odpověď: Pojmy byly vysvětleny.
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 rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy
ꞏ Oblast rozvoje Ambulantní služby
Cíl: Zvýšení kapacity Odborného sociálního poradenství pro RsD a Seniory o 1,5 úvazku.
Cíl: Zřízení NZDM v Luhačovicích s kapacitou 2 úvazky.

ꞏ Oblast rozvoje Další podpora rodin s dětmi a OOSPJ
Opatření: Sociální a dostupné bydlení
Cíl: Nastavení systému sociálního bydlení v ORP Luhačovice
Cíl: Realizace probačních programů pro podmínečně propuštěné osoby (celookresní program)
s kapacitou 13 osob (1 úvazek).

ꞏ Oblast rozvoje Financování
Cíl: Nastavení systému financování sítě sociálních služeb z obecních rozpočtů v ORP Luhačovice
(včetně zohlednění podpory certifikovaných adiktologických služeb).

Možnost k doplnění – prozatím nedefinováno.
ꞏ Oblast rozvoje Pobytové služby, jejich opatření a cíl/cíle.
ꞏ Oblast rozvoje Terénní služby, jejich opatření a cíl/cíle.

Jedná se o pracovní verzi strategické části, která bude doplněna/upravena na dalším setkání
pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy dne 26. března 2019.

5) Diskuze
ꞏ Dětské centrum Zlín, p.o. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – spolupráce cca se 6
rodinami v ORP Luhačovice; dále služba krizové pomoci.
ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – účast na setkání zástupců škol a poskytovatelů
sociálních služeb (OSPOD).

ꞏ Ing. Marie Ponížilová – představení koordinátorky projektu KPSS MAS Vizovicko a Slušovicko,
o.p.s., informování o KPSS.
ꞏ ZŠ Luhačovice – účast na setkání zástupců škol a poskytovatelů sociálních služeb, uvítání většího
zastoupení škol.
ꞏ DDM Luhačovice – pozvánka na jarní příměstský tábor, karnevaly; v březnu se bude konat
Andersenova noc.
ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – opětovné zavedení vítání občánků, zahajovací
vítání se uskuteční první pátek v měsíci dubnu pro děti narozené v roce 2018 a začátkem roku 2019.
Účast na setkání zástupců škol a poskytovatelů sociálních služeb, pozitivně vnímáno setkání i mezi
službami navzájem. Příprava dotazníkové šetření ke školství.
ꞏ Charita Luhačovice – Dne 9. března 2019 se bude konat plavání pro tříkrálové koledníky na
plovárně v Luhačovicích.
ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociální – pomoc klientům orientovat se v systému sociální pomoci,
pomoc s vyřízením dávek. Potřeba volného bytu v případě krizové situace.
ꞏ NZDM KamPak? – statistické údaje, rozvoj v NZDM.
ꞏ Poradenské centrum Zebra – odborné sociální poradenství, zřízení od 2.1.2019, pracoviště ve
Slavičíne a ve Valašských Kloboukách, ambulantní a terénní forma, bezplatné, úterý a středa,
psycholog a mediátor, terapeut, sociální pracovník, externí právní pomoc.
ꞏ Mgr. Markéta Šobáňová – psycholog Poradenského centra Zebra, dále školení pěstounů, předseda
OSPOD, mediace, koordinátorka Rodinného centra Kaštánek.
ꞏ Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o. – NRP – vzdělávací víkend, 5 rodinných
mediátorů, účast na setkání zástupců škol a poskytovatelů sociálních služeb – podnět uskutečnění
setkání s přizváním lékařů (praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé).
ꞏ Společnost Podané ruce, terénní programy ve Zlíně – doléčovací služba, rozšíření dluhového
poradenství, aktualizace brožury pro Policii (viz příloha).
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 rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy proběhne dne
26. března 2019 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
Brožura: Život ve vlastních rukou aneb co bys měl/a vědět, když je ti „náct“

Datum a místo zápisu:

28.02.2019, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

