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:

24.10.2019, 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
na rok 2021, b) připomínkování pracovní verze strategické části, c) nastavení Akčního plánu KPSS
ORP Luhačovice, d) různé.

2) Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb na rok 2021
Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. – rozšíření terénní sociální služby, navýšení úvazku
pracovníka v přímé péči o 1,0 na území Zlínského kraje, cílová skupina: rodiny s dětmi se zdravotním
postižením (osoby se zdravotním postižením).
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace – reakce na podporu, navázání spolupráce,
vzájemná informovanost, celková kapacita zařízení je 203 míst, z toho kapacita DS je 182 míst,
kapacita DZR je 21 míst, snaha o zvýšení počtu lůžek DZR, osoby s demencí, v rámci DZR celkem
55 lůžek (navýšení o 34 lůžek) → snížení kapacity DS.
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace – akutní umístění, potřeba péče je vysoká,
navýšení personálu, nevyhovující prostory, do budoucna úprava pokojů, cca 60 žádostí o umístění
do DS.
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Chráněné bydlení Luhačovice –
rozvojový záměr pro rok 2021 – zřízení služby chráněné bydlení ve Slavičíně.
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s. – služby: odborné sociální poradenství,
tlumočnické služby, vnímána potřebnost, do budoucna přetransformování služby sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na službu sociální rehabilitace.
Městys Pozlovice – aktuálně výstavba tří sociálních bytů, jejich dokončení červen 2020, stanovení
podmínek, iniciativa pro vznik klubu seniorů, spolupráce s Charitou Luhačovice.

Charita Slavičín – navýšení úvazku pro terénní službu osobní asistence a pečovatelské služby,
vytvoření 24. hodinové služby s osobní asistencí a pečovatelskou službou (dům v Hrádku, od 7.00 do
20.00 hod., mezistupeň), vysoká potřebnost celého úvazku, od ledna 2020 půl úvazek na
pečovatelskou službu (předpoklad).
Strom života – mobilní hospic, odborné sociální poradenství (poradna), odlehčovací služba (děti –
senioři), nepřetržitě, působnost: Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, zaměření na
sdílenou péči – pobytové služby (DS, DZR), odborná péče jde do pobytového zařízení, zajištění
důstojného umírání, setkávání se zařízeními.
Charita Luhačovice – udržení stávajících služeb, jednání o navýšení úvazku, zmapování situace,
rekonstrukce v Denním stacionáři.

Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2021 je možné podat do 27. listopadu
2019. Od 3. prosince 2019 vyjádření obcí.

3) Připomínkování pracovní verze strategické části
Uvedené připomínky, komentáře k pracovní verzi strategické části jsou podtrženy.

Oblast rozvoje 1. Pobytové služby
(Případná) Dostatečná kapacita sociálních lůžek v nemocnicích snižuje tlak na pobytová zařízení,
případně dává rodinám více času na to, aby dobře nastavily péči (např. ve spolupráci s terénními
službami) a připravily prostředí (např. realizovaly bezbariérové úpravy v bytě). Je nezbytné doplnit,
že i terénní služby nemohou vždy zajistit službu ze dne na den a musí se na zajišťování péče
připravit.

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby
U ambulantních služeb konkrétně uvést cílovou skupinu: osoby s Alzheimerovou chorobou
(demencí).

Připomínky, komentáře k pracovní verzi strategické části budou začleněny do textu.

4) Nastavení akčního plánu KPSS ORP Luhačovice
K nastavení Akčního plánu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Luhačovice bylo
uvedeno:
ꞏ pracovník na určitý úvazek,
ꞏ komunitní plán sociálních služeb – aktualizace po 3 letech,
ꞏ jedná se o živý proces.

Dále bylo k procesu komunitního plánování sociálních služeb hovořeno o tom, že je důležitá
informovanost, osvětová činnost, základní povědomí o sociálních službách (formy poskytování ssl. –
pobytové, ambulantní, terénní), sociální systém, dávky pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvek na péči.

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s realizací procesu komunitního plánování sociálních
služeb v ORP Otrokovice, setkávání probíhají 4x ročně.

6) Diskuze
V rámci setkání pracovní skupiny bylo diskutováno o novele zákona o sociálních službách – nebude
rozdíl mezi domovem pro seniory (DS) a domovem se zvláštním režimem (DZR).
Členům pracovní skupiny byly předány informace z konference k bezbariérovosti – možnost využít
projektů, poradce, zpřístupnění veřejných budov.

ꞏ Charita Luhačovice – v září 2019 se konala oslava k 15. výročí od založení Charity Luhačovice,
pozvánka na Benefiční koncert, který se uskuteční v pátek 6. prosince 2019 v kostele sv. Rodiny
v Luhačovicích.
ꞏ Městys Pozlovice – v pátek 15. listopadu 2019 v 18.00 hod. na Valašském hotelu Ogar Pozlovice
se uskuteční Přátelské posezení pro seniory.
ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – personální změny (Bc. Magda Valíčková, sociální
pracovnice).

Další setkání PS osoby se zdravotním postižením a senioři je plánováno dne 13.02.2020.

Přílohy: Domov pro seniory Lukov, p. o.

Datum a místo zápisu:

06.11.2020, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

