ZÁPIS ze setkání řídící skupiny

Název projektu:

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Termín konání:

22.11.2019, v 10.00 hod.

Místo konání:

Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín
zasedací místnost

1) Úvodní slovo
Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) projednání pracovní verze strategické části,
b) nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice, c) diskuze.

2) Projednání pracovní verze strategické části
ꞏ Pracovní skupina senioři a osoby se zdravotním postižením:
V rámci projednání pracovní verze strategické části bylo hovořeno o Cíli: Zřízení DZR v Luhačovicích
a ve Slavičíně s kapacitou 120 lůžek. Diskuze k uvedené kapacitě 120 lůžek. Dotaz, jak je kapacita
DZR myšlena? Informování o tom, že služba DZR v ORP Luhačovice není dostupná. Vysvětleno, že
se jedná o kapacitu 60 lůžek v Luhačovicích a o kapacitu 60 lůžek ve Slavičíně. Doporučeno,
definovat do textu přesnější vymezení. Ve městě Luhačovice se nachází DS s kapacitou 40 lůžek.
Otázka, zda je kapacita DS dostačující? Sděleno, že aktuálně je cca 60 žádostí, čekatelů o umístění
do DS Luhačovice. Uvedeno, že probíhá rekonstrukce DS Nezdenice (DS a DZR Nezdenice) a DS
a DZR Uherské Hradiště, sanace lůžek. Dohodnuto u cíle ponechání kapacity 120 lůžek (60 lůžek
v Luhačovicích a 60 lůžek ve Slavičíně).
U Cíle: Vytvoření lůžek pobytové odlehčovací služby (2) doporučeno uvést, že se jedná o 2 lůžka
a doplnit cílovou skupinu: pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Dále se uskutečnila diskuze úvazkům k Cíli: Zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby MP
s okamžitou kapacitou 8 klientů (min. 2 úvazky) – vzhledem k okamžité kapacitě 8 klientů, jsou 2
úvazky nedostačující, doporučeno zvýšení, dohodnuto uvést min. 3 úvazky.
Navržen další Cíl: navýšení kapacit ambulantních služeb DS (3 úvazky).
Dále bylo diskutováno o úvazcích u Cíle: Zvýšení kapacity pečovatelské služby a osobní asistence
o 5 úvazků. Dodáno, že v případě potřeby v rámci aktualizace komunitního plánu sociálních služeb,
je možné navýšení úvazků.

Cíl: Zřízení služby podpora samostatného bydlení s kapacitou 8 klientů (2 úvazky): Otázka, zda je
služba podporovaného bydlení v ORP Luhačovice dostupná, odpovězeno, že ne.
Konzultace Cíle: Zapojení ambulantních specialistů Lázní Luhačovice do sítě služeb pro obyvatele
regionu: signál k prezentaci, přístup z hlediska kapacity, financí, upozornění – společenská
odpovědnost. Lázně Luhačovice poskytují občanům města Luhačovice pracovní příležitosti,
zaměstnanost. Navržen komentář textu doplnit o poznámku: subjekty poskytující lázeňskou péči.

ꞏ Pracovní skupina rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy:
Diskuze k Cíli: Zvýšení kapacity Odborného sociálního poradenství pro RsD a Seniory o 1,5 úvazku.
Doporučeno neuvádět cílovou skupinu RsD a Seniory, cíl ponechat obecně odborné sociální
poradenství.
U Cíle: Nastavení systému financování sítě sociálních služeb z obecních rozpočtů v ORP Luhačovice
(včetně zohlednění podpory certifikovaných adiktologických služeb), dohodnuto vynechat poznámku
včetně zohlednění podpory certifikovaných adiktologických služeb, je nadbytečná.

3) Nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice
Doporučen formulář (tabulka, text), do kterého budou zaznamenány konkrétní aktivity, které budou
přímo vymezeny (jaká aktivita (např. doprovodná mapa bezbariérovosti), kdy se uskuteční, zda bude
zapotřebí finanční příspěvek, zodpovědná osoba). Je nutné si předem stanovit rozpočet.

4) Diskuze
ꞏ Charita Luhačovice – pozvánka na 12. Adventní benefiční koncert 6. prosince 2019 v 18.15 hod.
v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích.
ꞏ Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – informování o rozvojovém záměru na rok 2021 - zřízení
služby Chráněného bydlení ve Slavičíně, ulice Školní, kapacita 10 klientů, osoby s nižší mírou
podpory, poděkování za spolupráci s městem Slavičín. Dále bylo sděleno, že zřízení služby dalšího
chráněného bydlení v Luhačovicích je plánováno ve 2. polovině 2020 z důvodů problémů
s rekolaudací.
ꞏ Centrum pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – Cochemská praxe.
ꞏ Dětské centrum Zlín, p. o. – u terénních služeb cílová skupina bez omezení věku (změna).
ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, pozvala členy
řídící skupiny na workshop, téma: Podpora pečujících osob, host: Centrum pro rodinné pečující
Uherský Brod, který se koná ve čtvrtek 5. prosince 2019 v 10.00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín.

Další setkání ŘS je plánováno dne 28. února 2020.

Datum a místo zápisu:

02.12.2019, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

