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:

17.06.2019, 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) tvorba textu strategické části, b) diskuze.

2) Tvorba textu strategické části
a) Cíle v letech 2020 - 2022
Oblast rozvoje 1. Pobytové služby
Opatření:
Cíl: Zřízení DZR v Luhačovicích a ve Slavičíně s kapacitou 120 lůžek (60 + 60)
-

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)
-

potřebnost

Cíl: Zřízení služby Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
s kapacitou 10 lůžek.
-

proces transformace pobytových zařízení
žít kvalitní život

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby
Opatření:
Cíl: Zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby MP s okamžitou kapacitou 8 klientů (min. 2
úvazky) + návaznost se zaměstnavateli
-

zmapování dalších možností a potřebnosti
návaznost na rozšiřování CHB
potřebnost – oddělit bydlení od práce a volného času

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
-

proces transformace
principy normálnosti

Cíl: navýšení kapacit služby rané péče o 1 úvazek
-

kapacita pro celý ZK
návaznost na screening poruch autistického spektra (PAS)

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.
-

program (výstavba)
odkoupení z IROPU

Oblast rozvoje Zvyšování kvality sociálních služeb

b) Společné priority
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
-

větší zapojení samospráv, starostů menších obcí do procesu KP
koordinátor na část úvazku
pravidelná setkávání 4x ročně

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
-

oslovení a zapojení neformálních pečujících

Opatření: Zajištění bezbariérovosti veřejných budov
Cíl: Zpracování mapy bezbariérovosti v ORP Luhačovice (www.vozejkov.cz)
-

aktualizace bakalářské práce
spolupráce s panem Ing. Petrem Čechmánkem a Svazem tělesně postižených (STP)
nejen pro OZP, ale i pro rodiny s dětmi

3) Diskuze
ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice – informování o rozšíření služby Chráněného bydlení na ulici
Družstevní, chybí návazná služba pro klienty CHB.
ꞏ Domov pro seniory Luhačovice, p.o. – pestrá činnost, probíhá rekonstrukce křižovatky na ulici
Družstevní, přijímání žádostí do DS.
ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – dne 19. června se uskuteční setkání jubilantů,
kteří v roce 2019 oslaví 75 let. Zúčastnění se Konference Úskalí pečujících na MěÚ Bojkovice.
ꞏ Charita Luhačovice – V září 2019 se budou konat oslavy k 15. výročí Charity Luhačovice, dne
5. září 2019 se uskuteční mše sv., kterou bude celebrovat mons. Jan Graubner, pozvánka na Burzu
neziskových organizací a hostů dne 6. září. Informování o tom, že podle zákona č. 282/2018 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění, od 1. 8. končí možnost úhrady vycházkových holí, koupelnového
programu a toaletních křesel na poukaz. Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí, že se nejedná
o zdravotnické prostředky. Tyto pomůcky nebude možné si nechat předepsat lékařem, bude nutné je
zaplatit v plné výši.
ꞏ VČELKA, Senior care o. p. s. – jedná se o terénní pečovatelskou službu.
ꞏ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje – personální změny, ředitelkou paní Bc. Kateřina
Kupčíková, nabídka k zapojení do Burzy neziskových organizací pořádanou Charitou Luhačovice.
ꞏ Dlouhá cesta z.s. – vznik v roce 2005 z iniciativy maminek, posláním je pomoc rodičům, kterým
zemřelo dítě v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny, pomoc je přístupná i všem ostatním členům rodiny.
Kontaktní osobou paní Iveta Coufalíková, koordinátorkou Barevného anděla (změna a rekonstrukce
dětských pokojíčků sourozenců).
ꞏ Charita Slavičín – obdržení dvou grantů, účast na pěvecké soutěži Nad oblaky, větší poptávka po
službách, plánovaná 24. hodinová odlehčovací služba v Hrádku, spolupráce s odborem sociálních
věcí MěÚ Slavičín.
ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – proběhla kontrola na sociální práci, spolupráce
s Charitou Slavičín.
ꞏ Městys Pozlovice – stavba 3 sociálních bytů.
ꞏ Mobilní hospic Strom života – služby odborného sociálního poradenství, mobilního hospice,
odlehčovací služby.
ꞏ Koordinátor komunitního plánování ZK – schvalování akčního plánu, rozvoj sítě, bude se konat
setkání vedoucích odborů sociálních.
ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – spolupráce.
ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS, informovala členy PS o tom, že se uskutečnilo
setkání ŘS dne 7.6.2019. Další setkání v obci se bude konat dne 26. června 2019 v Rudimově.
V červnu byl publikován odborný článek Raná péče v ORP Luhačovice. Společně se zápisem
zaslány materiály z Konference Úskalí pečujících, kterou pořádala Unie pečujících, z. s.

Důležité informace a kontakty z Konference Úskalí pečujících konané na : Klára pomáhá z. s.,
poradna pro pozůstalé (kontaktní osoba: Dagmar Šléglová), projekt Jinej svět (www.jinejsvet.cz),
projekt Skrytí hrdinové se zaměřuje na podporu všech rodinných příslušníků (sourozenci, rodiče,
prarodiče …), Dlouhá cesta z. s. (www.dlouhacesta.cz) – rodiče, kteří přežili své děti, projekt Děti
nebe v rámci Centra pro rodinu a sociální péči (https://www.crsp.cz/poradame/provazeni-aporadenstvi/deti-nebe/) – programy pro rodiče prožívající
ztrátu dítěte, www.poradci-propozustale.cz, www.kekorenum.cz – alternativní pohřbívání, Unie pečujících z. s. (kontaktní
osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, předsedkyně, Zdeňka Černá, pobočka Zlín),
www.fandimepecujicim.cz, projekt 4P (pomoc pečujícím).
ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik, uvedl, že probíhají jednání pracovních skupin ke Koncepci vývoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji, dle okresů, 2020 – 2030. Dále sdělil informace k plánovanému
projektu neformálních pečujících.

Další setkání PS osoby se zdravotním postižením a senioři se uskuteční dne 17.10.2019.

Přílohy: Dlouhá cesta z. s. (kontaktní osoba)
Pohřeb a jeho organizace
Malý průvodce pro přátele a blízké okolí rodičů, kterým zemřelo dítě
Péče o pozůstalé při náhlém úmrtí
Maják – poradna pro pozůstalé
Klára pomáhá
Unie pečujících z. s.
Jak na péči? Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka
Dodatky k brožuře „Jak na péči?“
Užitečné kontakty – Zlínský kraj

Datum a místo zápisu:

19.06.2019, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

