
  
 

 

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: 4.1.2019, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín 

malá zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) poslání, vize, b) rozvojové záměry poskytovatelů 

sociálních služeb, c) diskuze. 

 

2) Poslání, vize 

Členové řídící skupiny se usnesli na tomto znění vize a poslání KPSS ORP Luhačovice: 

Vize KPSS ORP Luhačovice 

ꞏ Spolupráce obcí, zástupců uživatelů a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb ve prospěch 

obyvatel regionu ORP Luhačovice, v souladu s potřebami a s přáními uživatelů, vede k rozvoji 

kapacit, ke zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb.  

 

Poslání 

• Spolupráce při řešení konkrétních problémů a témat 

• Vytváření jednotných politických a odborných stanovisek zapojených aktérů k důležitým 

tématům 

• Propojování a spolupráce osob a organizací, je ku prospěchu obyvatel regionu 

• Prostor pro kreativní myšlení vede k inovacím 

• Naslouchání potřebám, které vyjadřují zástupci veřejnosti 

• Vytváření zázemí pro spolehlivé a efektivní fungování sítě sociálních a souvisejících služeb 

• Osvěta a veřejná diskuse o důležitých společenských tématech 



  
 

• Rozvoj a zkvalitňování sociálních a souvisejících služeb ve prospěch klientů 

• Vzájemná důvěra, úcta a respekt k odborným kvalitám zapojených lidí 

• Bezpečí a jistotu uživatelům zajistí stabilní a kontinuálně poskytované služby 

• Pomoc obcím při nastavení systému financování sociálních služeb, který je spravedlivý 

a rovný pro všechny poskytovatele 

 

3) Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb 

Členům řídící skupiny byly představeny rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb pro rok 

2020. Členové řídící skupiny se shodli na následujícím doporučení pro pracovní skupinu SO ORP 

Luhačovice: 

1. Charita Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín 

ꞏ rozšíření kapacity sociální služby – navýšení o jeden úvazek – Charitní pečovatelská služba 

Slavičín – terénní forma sociální služby. 

2. Charita Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín 

ꞏ rozšíření kapacity sociální služby – navýšení o jeden úvazek - Osobní asistence Slavičín – terénní 

forma sociální služby. 

3. Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín 

ꞏ rozšíření kapacity sociální služby – zvýšení kapacity klientských rodin a zvýšení úvazku v přímé 

péči – Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. (raná péče) – terénní forma sociální služby. 

4. Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265, 760 01 Zlín 

ꞏ rozšíření kapacity sociální služby – Tlumočnické služby – Centrum pro zdravotně postižené 

Zlínského kraje, o.p.s. – terénní forma sociální služby. 

5. Tyfloservis, o.p.s., Krakovská 1695, 110 00 Praha 

ꞏ rozšíření kapacity sociální služby – navýšení počtu úvazků v přímé a v nepřímé péči – Tyfloservis, 

o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Zlín (sociální rehabilitace) – terénní forma sociální služby. 

6. Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno, Nerudova 321, 602 00 Brno 

ꞏ zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb ZK – rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým 

a kombinovaným postižením – Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno (raná péče) – terénní 

forma sociální služby. 

 

 



  
 

7. PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Mariánské náměstí 78, 686 01 

Uherské Hradiště 

ꞏ zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb ZK – odlehčovací služba PAHOP – terénní forma 

sociální služby. 

8. Senior Care sociální služby o.p.s., Pivovarská 170, 266 01 Beroun 

ꞏ vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb ZK – pečovatelská služba – terénní 

forma sociální služby. 

9. Senior Care sociální služby o.p.s., Pivovarská 170, 266 01 Beroun 

ꞏ vznik nové sociální služby, zařazení do sítě sociálních služeb ZK – osobní asistence – terénní 

forma sociální služby. 

 

4) Diskuse 

V průběhu řídící skupiny jsme diskutovali na téma financování sociálních služeb. Přítomní byli 

informováni o workshopu konaném dne 15. ledna 2019 na adrese: Městský úřad Luhačovice, 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, zasedací místnost, na jehož programu je mj. představení 

praxe financování sociálních služeb v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v návaznosti na vyrovnávací platbu. 

 

 

 

 

 

Další setkání ŘS proběhne dne 26. dubna 2019. 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 08.01.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


