
  
 

 

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

 

2) Tvorba textu strategické části 

a) Cíle v letech 2020 - 2022 

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 

- prokazování příslušnosti klienta k obci 

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) 

 

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 

V rámci diskuze jsme hovořili o financování sociálních služeb. Uvedeno, že Město Valašské 

Klobouky mění model financování. Dále kladen důraz na meziresortní setkání např. povinnosti škol 

k OSPOD (oznamovací povinnost). Uvedeno, že v září se konají setkání výchovných poradců 

v rámci KPPP. Nabídka MěÚ Luhačovice, odbor sociální, k besedě se žáky ZŠ Luhačovice. 

Vyzdvihnuta důležitost konání setkání v ORP Luhačovice (osobní kontakt, vztah, důvěra, 

spolupráce). Uskutečnit setkání zaměřené na příklady dobré praxe. 

Dále jsme mluvili o podnětech k zařazení do komunitního plánu sociálních služeb: vize poskytovatelů 

(kam směřují fungování do budoucna), vize rozvoje aktérů sítě služeb, popis sítě (zařazení) – kvalita 

zvyšování sociálních služeb (Jak si přejeme, aby nás lidé vnímali?), popis speciální pedagog + 

psycholog. Konzultováno téma: speciální pedagog, sociální pedagog, psycholog. 

 

ꞏ DDM Luhačovice – uskuteční se tábory (příměstské, pobytový), agility, příprava kroužků na další 

školní rok. 

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – Zaměření na oblast sociální i školskou. Konání 

vítání občánků, setkání jubilantů. 

ꞏ Charita Luhačovice – Řeší situaci s bydlením pro matku s dětmi. 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.  

ꞏ Poradenské centrum ZEBRA – odborné sociální poradenství, zaměření: problematické rodinné 

vztahy, orientace v systému sociální pomoci, finanční nebo dluhová situace, základní právní 

poradenství, podání rozvojového záměru na rok 2021. 

ꞏ NZDM KamPak? – uskuteční se dva víkendové pobyty. 

http://www.vozejkov.cz/


  
 

ꞏ Dětské centrum Zlín, p.o. – SAS – kontrola ze ZK, od 1.6.2019 personální změny, KP – plánováno 

rozšíření služby i na cílovou skupinu osoby v krizi, jedná se o celokrajskou působnost. 

ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – odchod mladých rodin, řešení bytové situace 

(např. startovací byty), poptávka po bytech. 

ꞏ ZŠ Luhačovice – příprava Akademie žáků devátých tříd, která se uskuteční dne 26. června 2019. 

ꞏ Koordinátor komunitního plánování ZK – schvalování akčního plánu na rok 2020, koncepce rodinné 

politiky a stárnutí. 

ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – spolupráce se všemi službami DC Zlín, p.o. 

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. 

Dále omluvila Mgr. et. Mgr. Danu Kozubíkovou, vedoucí R-Ega, z.s., která se dnešního setkání PS 

nemohla zúčastnit z pracovních důvodů. Sdělila informace k činnosti R-Ega: Specifická primární 

prevence (uskutečnily se programy na 17 školách, aktuálně dokončování na ZŠ Vlára, příprava 

místního certifikačního šetření, úpravy standardů, příprava Katalogu programů na nový školní rok), 

NZDM (aktualizace standardů, vyhodnocení celoroční preventivní hry, příprava kalendáře na rok 

2020, v letní prázdniny nepřetržitý provoz). 

ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik, představil projekt sociálního bydlení a projekt na podporu pečujících 

osob. Dále uvedl, že probíhají jednání pracovních skupin ke Koncepci vývoje sociálních služeb ve 

Zlínském kraji, dle okresů, 2020 – 2030. 

 

 

 

Další setkání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy 

proběhne dne 17. října 2019.    

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 21.06.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


