
  
 

 

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: 26.03.2019, 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) prezentace Sociodemografické analýzy a Analýzy 

poskytovatelů sociálních služeb (koordinátor), b) cíle v letech 2020-2022 podle cílových skupin, 

c) společné priority, d) diskuze. 

 

2) Prezentace Sociodemografické analýzy a analýzy poskytovatelů sociálních služeb - koordinátor 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, představila členům pracovní skupiny Sociodemografickou 

analýzu a Analýzu poskytovatelů sociálních služeb. 

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

Diskuze k analýze: Podnět k ČD Cargo a dopravci Arriva, který zajišťuje přepravu od 1.12.2018.  

Zda lze zjistit počet příjemců příspěvku na péči ve Slavičíně? Mgr. Pavlína Stolaříková uvedla, že 

z Generálního ředitelství ÚP ČR byly poskytnuty údaje týkající se ORP Luhačovice, údaje vztahující 

se k jednotlivým obcím nebylo možné získat. 

 

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Diskuze k analýze: Doplnění služeb Charity Luhačovice (denní stacionář, pečovatelská služba) 

a Charity Slavičín (pečovatelská služba) do přehledu sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením. Vysvětleno, že bylo vycházeno z Map sociálních služeb Zlínského kraje. Dále proběhla 

diskuze k Penzionu Spokojené stáří. Návrh na doplnění identifikátoru a změny formy služby 

z pobytové na terénní vzhledem ke druhu služby osobní asistence. Mgr. Pavlína Stolaříková 

informovala členy PS o tom, že další organizace (např. MěÚ, ÚP, OSSZ) budou uvedeny v Katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb.  



  
 

Prezentace Sociodemografické analýzy a Analýza poskytovatelů sociálních služeb jsou doplněny 

o připomínky z pracovní skupiny a jsou součástí zápisu v příloze. 

 

3) Cíle v letech 2020 – 2022 podle cílových skupin 

Strategická část - PS osoby se zdravotním postižením a senioři 

Oblast rozvoje 1. Pobytové služby 

Opatření: 

Cíl: Zřízení DZR v Luhačovicích a ve Slavičíně s kapacitou 120 lůžek 

- odkaz na výzkum MPSV (demografický vývoj) 

- absence služeb DZR v regionu ORP Luhačovice 

- rostoucí poptávka 

- nedostatečně fungující podpora pečujících osob 

Cíl: Rozšíření počtu sociálních lůžek v Městské nemocnici Slavičín 

 

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby  

Opatření:  

Cíl: Zřízení sociálně terapeutických dílen pro osoby mentálním postižením s okamžitou kapacitou 8 

klientů (min. 2 úvazky) 

- zmapování dalších možností a potřebnosti 

 

Oblast rozvoje 3. Terénní služby 

Opatření: Zvyšování kapacit sociálních služeb 

Cíl: Zvýšení kapacity pečovatelské služby a služby osobní asistence o 2 úvazky 

- demografický vývoj 

- rostoucí poptávka 

Cíl: Zřízení služby podpora samostatného bydlení s kapacitou 8 klientů (2 úvazky) 

- aby bylo klienty, kam posouvat 

 

 



  
 

Oblast rozvoje 4. Další podpora osob se zdravotním postižením a seniorů 

Cíl: Zapojení ambulantních specialistů Lázní Luhačovice do sítě služeb pro obyvatele regionu 

- k jednání 

Cíl: Vytvoření programu volnočasových aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

v Centru Veronica Hostětín 

- analýza poptávky 

- zjištění možností 

- zjištění finančních zdrojů 

- ekologický provoz organizace 

Cíl: Výstavba bezbariérového bydlení v Luhačovicích s kapacitou 20 bytů 

 

Oblast rozvoje Koordinace sítě sociálních a souvisejících služeb 

Cíl: Zmapování potřeby zřízení odlehčovací služby pro OZP a seniory v regionu ORP Luhačovice 

 

Opatření: Zajištění bezbariérovosti veřejných budov 

Cíl: Zpracování mapy bezbariérovosti v ORP Luhačovice (www.vozejkov.cz) 

 

V průběhu setkání bylo hovořeno o nedostatečné kapacitě stávajících sociálních služeb, 

o soukromém objektu v Pozlovicích (bývalá Niva) – podnět ke zřízení DZR, konzultován Penzion 

Spokojené stáří, dlouhodobé ošetřovné, bezbariérové bydlení v Luhačovicích. Diskutováno zřízení 

sociálně terapeutické dílny (podpora dopravy, možnost využití sociálně terapeutické dílny ve Štítné 

nad Vláří (Charita Slavičín), ne všichni uživatelé chráněného bydlení Luhačovice jsou schopni 

dopravy), poptávka po besedě nebo přednášce na téma dluhy, půjčky. 

Mgr. Anna Martincová, sociální pracovnice Charity Luhačovice, informovala členy o Centru pro 

rodinné pečující Uherský Brod, adresa: Městská nemocnice s poliklinikou v Uherském Brodě, 

Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod, web: www.rodinnipecujici.cz. Centrum pro rodinné pečující 

nabízí: poradenství v jejich centrech a ve Vaší domácnosti, podporu pečujících skupin, vzdělávací 

programy pro rodinné pečující – viz leták v příloze. 

V rámci setkání členové pracovní skupiny hlasovali o nejlepší logo komunitního plánování sociálních 

služeb ORP Luhačovice. 

 

 

 

http://www.rodinnipecujici.cz/
http://www.rodinnipecujici.cz/


  
 

4) Diskuze 

ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice – chybí návazné služby. 

ꞏ Městský úřad Slavičín – nepříznivá situace (vyhoření), zneužívání seniorů. 

ꞏ Město Slavičín – úbytek obyvatel (65 osob), prezentace lokality Zlínského kraje, ve vlastnictví 

města 30 parcel (v jednání např. startovací byty). 

ꞏ Středisko rané péče EDUCO Zlín – konání mezinárodního workshopu, o který je velký zájem; dne 

31.3.2019 se uskuteční Den otevřených dveří v rámci pouti v Loukách. 

ꞏ Městská nemocnice Slavičín – představení sociální pracovnice, paní Terezy Savarové, rozšíření 

počtu sociálních lůžek. 

ꞏ Městys Pozlovice – žádost o sociální byty schválena, klub starých pánů.  

ꞏ Charita Luhačovice – účast na konferenci rodinných pečujících, konala se beseda o Izraeli, 

zúčastnilo se cca 15 lidí, nabídka využití služby denního stacionáře. 

ꞏ Domov pro seniory Luhačovice, p.o. – zaznamenán větší počet žádostí, řešení situace, oslavení 

24. let od založení DS, rekonstrukce křižovatky na ul. Družstevní. 

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – Dne 17.4.2019 se uskuteční setkání jubilantů 

(70tníků, tj. občanů Luhačovic narozených v roce 1949). 

ꞏ Charita Slavičín – uskuteční se charitní křížová cesta, úprava plochy pro stání, podpořena 

pečovatelská služba. 

ꞏ Centrum Veronica Hostětín – ministerstvo životního prostředí – programy pro handicapované děti, 

SONS – žádost o proškolení sociálních pracovníků pod akreditací MPSV (např. Marlin, Seduca), 2 

termíny táborů (odlehčovací pobyt), ve spolupráci s Městem Slavičín a Nadací Jana Pivečky zřízení 

sociálního podniku/kavárny bistra ve Slavičíně (55+ let, matky s dětmi do 10 let) – práce na zahradě, 

v kuchyni apod. 

ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS, informovala členy PS o tom, že se uskutečnilo 

vzdělávání v tématice KPSS. Další setkání v obci se bude konat dne 6. května 2019 v Bohuslavicích 

nad Vláří. Dále uvedla, že o dalším termínu setkání pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby 

ohrožené sociálně patologickými jevy budou její členové dostatečně předem informováni.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Prezentace Sociodemografické analýzy  

   Prezentace Analýzy poskytovatelů sociálních služeb 

   Sociodemografická analýza 

   Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

   Centrum pro rodinné pečující 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 08.04.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


