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:

23.8.2019, 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) rozvojové záměry poskytovatelů sociálních
služeb, b) různé, c) diskuze.

2) Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb
Mgr. Josef Zdražil, metodik, sdělil členům řídící skupiny informace ze Setkání s vedoucími sociálních
odborů ORP konaném 22. srpna 2019 na Krajském úřadě Zlínského kraje.
Pracovní skupiny SO ORP jsou rozděleny do čtyř skupin podle bývalých okresů (KM, UH, VS, ZL).
Skupinu Zlín tvoří Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice, Zlín. Složení skupin: čtyři
zástupci za jednotlivé SO ORP (možnost přenominovat popř. donominovat zástupce), čtyři zástupci
z řad poskytovatelů.
Setkání pracovních skupin proběhnou v měsíci říjnu 2019. 1. část jednání – priorizace potřeb, i se
zástupci poskytovatelů, 2. část jednání – alokace finančních prostředků (pouze veřejní zadavatelé).
Kontrola definic potřeb pro AP 2021 proběhla na základě vznesených připomínek ke strategickým
dokumentům (SPRSS 2020 – 2022 a AP 2020), nebyla nalezena připomínka, která by vyžadovala
zásadní změnu v definicích. Definice potřeb 2021 budou zaslány na jednotlivá ORP.
Komunikace s poskytovateli o potřebách by měla proběhnout na komunitní úrovni v jednotlivých
území. Každá PS SO ORP na základě diskuze stanoví tři prioritní potřeby. Potřeby se priorizují
napříč cílovými skupinami.
Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb by měly navazovat na prioritní témata Zlínského
kraje a být v souladu s komunitním plánem. Reagují na opatření.

V rámci diskuze bylo hovořeno o donominování zástupce městyse Pozlovice, konzultovány návrhy,
donominován Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta městyse Pozlovice.
Členům řídící skupiny byla vysvětlena priorizace potřeb. Dále řešeny konkrétní rozvojové
záměry: Charita Slavičín – osobní asistence (24. hodinová služba), možný RZ na zřízení sociálně
terapeutické dílny (Sociální služby Uherské Hradiště p. o.). Diskutována její potřebnost, naplnění
kapacity.
Během řídící skupiny bylo řešeno, zda zástupce z řad poskytovatelů, může být členem více PS ORP.
Bylo dodáno, že to dříve nebylo možné. Uvedeno, že to bude aktuálně ověřeno na KÚZK.

3) Různé
ꞏ Městys Pozlovice – konzultována výstavba tří sociálních bytů.
ꞏ Město Slavičín – plánováno zřízení startovacích bytů (Hotel), má k dispozici 94 bytů DPS pro mladě
seniory.
ꞏ Workshop KPSS ORP Luhačovice – na základě kumulace dalších pracovních aktivit dohodnuta
změna konání workshopu ze čtvrtka 5. září na úterý 3. září v 9.00 hod. v malé zasedací místnosti
(1. patro) MěÚ Luhačovice.

V rámci řídící skupiny bylo dohodnuto jednání pracovní skupiny ORP Luhačovice za účelem
stanovení priorizace potřeb na území ORP Luhačovice pro rok 2021, které budou podkladem pro
Akční plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje na rok 2021. Jednání PS ORP Luhačovice se
uskuteční 19. září 2019 v 9:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Luhačovice.

Další setkání ŘS proběhne dne 1. listopadu 2019.

Datum a místo zápisu:

10.09.2019, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

