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:

26.03.2019, v 12.30 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: Hovořeno o uchazečích o zaměstnání v evidenci ÚP, nezaměstnanosti.

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Diskuze k analýze: 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 Analýzy 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 rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy
Oblast rozvoje 1. Pobytové služby
Opatření:
Cíl:

Oblast rozvoje 2. Ambulantní služby
Opatření:
Cíl: Zvýšení kapacity Odborného sociálního poradenství pro RsD a Seniory o 1,5 úvazku.
-

dluhové poradenství

Cíl: Zřízení NZDM v Luhačovicích s kapacitou 2 úvazky.
-

zřízení detašovaného pracoviště za podpory samosprávy
v jednání (prostor)

Oblast rozvoje 3. Terénní služby
Opatření:
Cíl:

Oblast rozvoje 4. Další podpora rodin s dětmi a OOSPJ
Opatření: Sociální a dostupné bydlení
Cíl: Nastavení systému sociálního bydlení v ORP Luhačovice
Cíl: Analýza
-

udržení mladé generace v Luhačovicích a ve Slavičíně
podpora a pomoc mladým rodinám v nabídce dostupného bydlení, dobrých služeb, práce
a podnikání, životního prostředí
vytipování opatření na podporu udržení rodin např. bezúročná půjčka, pozemky na výstavbu

Cíl: Realizace probačních programů pro podmínečně propuštěné osoby (celookresní program)
s kapacitou 13 osob (1 úvazek)

Oblast rozvoje Financování
Cíl: Nastavení systému financování sítě sociálních služeb z obecních rozpočtů v ORP Luhačovice
(včetně zohlednění podpory certifikovaných adiktologických služeb)

Oblast rozvoje Zvyšování kvality sociálních služeb

V průběhu setkání pracovní skupiny byla diskutována otázka bydlení, zřízení nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež v Luhačovicích.
V rámci setkání členové pracovní skupiny hlasovali o nejlepší logo komunitního plánování sociálních
služeb ORP Luhačovice.

4) Diskuze
ꞏ Dětské centrum Zlín, p.o. – SAS, KP – personální změny; ZDVOP – stěhování do jiných prostor;
spolupráce s odborem sociálním MěÚ Luhačovice (prostor), poptávka ve Slavičíně.
ꞏ R-Ego – rekonstrukce, pracovna pro pracovníky (rozhovory s dětmi); možnost využít prostory pro
neutrální prostředí; konají se vzdělávání pěstounských rodin.
ꞏ ZŠ Luhačovice – spolupráce s psycholožkou, spolupráce se odborem sociálním MěÚ Luhačovice.
ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – Dne 12.4.2019 se uskuteční vítání občánků dětí
narozených v roce 2018 a v ¼ 2019.
ꞏ DDM Luhačovice – v létě se budou konat tábory (pobytový, příměstský); plánováno zřídit kroužek
parkour; dopravní výchova; spolupráce s Centrem Veronica Hostětín; pozvánka na tradiční Pálení
čarodějnic.
ꞏ Charita Luhačovice – konala se beseda o Izraeli, zúčastnilo se cca 15 lidí.
ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – nabídka volnočasových aktivit v DDM Slavičín,
spolupráce.
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 osoby se zdravotním
postižením a senioři budou její členové dostatečně předem informováni.

Přílohy: Prezentace Sociodemografické analýzy
Prezentace Analýzy poskytovatelů sociálních služeb
Sociodemografická analýza
Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Datum a místo zápisu:

08.04.2019, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

