
  
 

 

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: 24.10.2019, 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) 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 

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o. p. s., Poradenské centrum 

ZEBRA – působnost: ORP Luhačovice a ORP Valašské Klobouky, velký nárůst klientů, počet klientů 

pro obě ORP: 119 z toho 29 klientů ORP Luhačovice, čekací lhůty na poradenství, zejména 

občanské poradenství, rozvojový záměr pro rok 2021 o navýšení kapacity + - 1,0 úvazek na celou 

službu (o 1,2 jako celek), personální řešení, navázání spolupráce s Pedagogicko psychologickou 

poradnou. 

Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace: Krizová pomoc – nárůst psychiatričtí uživatelé, 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – je možnost poskytnout službu. 

Společnost podané ruce, o. p. s., Terénní programy ve Zlíně – navázání spolupráce s Poradenským 

centrem ZEBRA, personální změny (nový psychiatr), dluhová poradkyně Bc. Tamara Hýblová, 

akreditace na podávání insolvence. 

 

Členové pracovní skupiny byli informováni o tom, že rozvojový záměr na rozšíření služby NZDM ve 

městě Luhačovice trvá, prozatím nebyly nalezeny vhodné prostory, vytipované prostory (Masarykova 

137) neodpovídaly požadavkům nízkoprahového klubu, bylo projednáno i s odborem sociálních věcí 

Zlínského kraje. 

 



  
 

3) Připomínkování pracovní verze strategické části 

Uvedené připomínky, komentáře k pracovní verzi strategické části jsou podtrženy. 

K úvodu bylo dodáno zainteresovat do textu: udržení kapacit stávajících služeb; dostupnost – 

schopnost zajistit službu (místní, časová, finanční). 

 

Dále bylo zmíněno: Lze předpokládat, že některé cíle komunitního plánu se nepodaří naplnit v plném 

rozsahu, protože tříleté období je například při potřebě vybudovat dostatečné kapacity pobytových 

služeb krátké. 

 

Systémové a společné priority 

Oblast rozvoje: Zvyšování kvality sociálních služeb 

Cíl: Nastavení aktivit mezioborové a meziresortní spolupráce – realizace min. 2 kulatých stolů 

s aktéry sítě ročně (1x v Luhačovicích a 1x ve Slavičíně). 

Téma: Mezioborová a meziresortní spolupráce více oddělit od textu, vyzdvihnout její důležitost. 

Významně je vnímána inter oborová spolupráce – zapojení škol, lékařů (zdravotnictví). 

 

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

 

4) Nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice 

K nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Luhačovice bylo členy 

pracovních skupin uvedeno:  

ꞏ nastavena pravidelná setkávání,  

ꞏ nepromarnění času,  

ꞏ informovanost o sociálních službách,  

ꞏ navázání spolupráce, výrazně se posouvá spolupráce, 

ꞏ osobní kontakt, 

ꞏ diskuze o nových trendech, otevření diskuze, různá témata, 

ꞏ koordinace rozvoje sociálních služeb,  



  
ꞏ realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Luhačovice je významnou 

změnou, 

ꞏ nerealizace komunitního plánování sociálních služeb → negativní dopad 

ꞏ pozitivně hodnoceno zaštítění městem,  

ꞏ kladen důraz na zapojení starostů z menších obcí. 

 

Členové pracovní skupiny byli informováni o nastavení Akčního plánu komunitního plánování 

sociálních služeb v ORP Luhačovice: pracovník na určitý úvazek, komunitní plán sociálních služeb – 

aktualizace po 3 letech, jedná se o živý proces. 

 

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 hovořeno o sociálním bydlením, tématu mikrojesle – navrženo 

k programu na pracovní skupinu jako samostatné téma. 

 

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 Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – personální změny (Bc. Magda Valíčková, sociální 

pracovnice). 

ꞏ R-Ego, z. s. – poskytuje 2 služby: programy specifické primární prevence, nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež. V rámci programů specifické primární prevence je spolupracováno se 17 

školskými zařízeními, zájem o spolupráci projevily 3 další školy, nabídka více než 30 programů. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – uskutečnil se Den otevřených dveří, příprava Dotazníku 

spokojenosti za rok 2019.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

je plánováno dne 13. února 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 07.11.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


