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:

13.02.2020, 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) připomínkování pracovní verze Katalogu
poskytovatelů sociálních služeb, b) projednání pracovní verze strategické části, c) různé, d) diskuze.

2) Připomínkování pracovní verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, seznámila členy pracovních skupin s obsahem Katalogu
poskytovatelů sociálních služeb: sociální služby podle cílových skupin: senioři, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, odlehčovací služby, organizace,
které se věnují hospicové péče, přehled půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
léčebny dlouhodobě nemocných, dluhové poradny, spolky a sdružení, informace o úřadech
a institucích, které se zabývají sociální problematikou.
Katalog bude dostupný na webových stránkách města Luhačovice, města Slavičín a městyse
Pozlovice. K nahlédnutí k dispozici bude na odborech sociálních Městského úřadu Luhačovice
a Městského úřadu Slavičín, na obecních úřadech ORP Luhačovice, na pracovištích ÚP ČR
v Luhačovicích a ve Slavičíně.
Členům pracovních skupin byla předem zaslána pracovní verze Katalogu poskytovatelů sociálních
služeb k připomínkování.

Připomínky:
ꞏ Upozornění na velká a malá písmena.
ꞏ Město Slavičín je vlastníkem 285 městských bytů, z toho je 97 bytů s pečovatelskou službou.
Správcem bytového fondu je BTH Slavičín, spol s. r. o.

ꞏ Dotazování na aktuální ceny obědů v přehledu dovozu obědů. Členové pracovní skupiny se dohodli
na vyrušení cen obědů v Katalogu vzhledem k tomu, že je zde uveden kontakt, aktuální cena bude
zjištěna dle potřebnosti.
ꞏ Personální změny u kontaktu velitele Městské policie Slavičín.
ꞏ Dohodnuto dopracování informací ke Klubům a sdružením ve Slavičíně.
ꞏ Upozornění na gramatické chyby na str. 41, str. 100.
ꞏ Doporučeno doplnění kontaktních údajů u sdružení pro handicapované děti, Přátelé z lásky.
ꞏ Návrh na zařazení ke kapitole Dovoz obědů: vývařovna Sehradice. Dohodnuto zkontaktování
a ověření informací.
ꞏ U přehledu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek upraveny údaje na kontaktní osoby.
ꞏ Dohodnuto doplnění sociálního bydlení, městys Pozlovice, do kapitoly osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
ꞏ Dohodnuto, u spolků a sdružení přehledněji popsat, kde se nachází.
ꞏ Dohodnuto zařazení NIPI – Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu
a orientace České republiky, o. p. s.

Tvorba Katalogu poskytovatelů sociálních služeb ORP Luhačovice byla hodnocena pozitivně, jedná
se o přehledný a užitečný materiál.
Členům pracovní skupiny bylo poděkováno za připomínky. V případě dalších konkrétních doplnění
byli požádání o jejich zaslání koordinátorce, nejlépe písemně, s uvedením konkrétních informací.

3) Projednání pracovní verze strategické části
Členům pracovních skupin byla předem zaslána pracovní verze strategické části k projednání.

U systémových a společných priorit v oblasti bezbariérovosti konzultováno doplnění pracovního
textu. Doporučeno rozšíření cílových skupin, koho se bezbariérovost týká (viz níže v upraveném
textu).

Původní text:
Zajištění architektonické a funkční bezbariérovosti je důležitým aspektem poskytování služeb
veřejnosti. Bezbariérovost umožňuje lidem se zdravotním znevýhodněním pohybovat se po městě
a využívat služby co nejvíce samostatně. Je třeba se zasazovat o to, aby byly odstraňovány všechny
možné překážky, které osoby se zdravotním postižením omezují. Je třeba si uvědomovat, že
bezbariérovost se netýká jen osob s tělesným postižením, ale také osob se smyslovým postižením

(např. neslyšící nemůže reagovat na zvuk elektronického otevírače dveří, nemůže komunikovat
prostřednictvím domácího telefonu apod.)
Podklad pro zpracování mapy bezbariérovosti je zpracován v rámci bakalářské práce: Zjištění
přístupnosti objektů osobám těžce tělesně postiženým v lázeňském městě Luhačovice, 2011, je však
nutná její aktualizace. Při zpracování mapy bezbariérovosti je možná spolupráce s panem
Ing. Petrem Čechmánkem, který se o toto téma zajímá, a Svazem tělesně postižených. Důležitost ve
zhotovení a využití mapy bezbariérovosti spatřujeme nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale
i pro rodiny s dětmi, potažmo k distribuci do Městského informačního centra pro návštěvníky
lázeňského města Luhačovice.

Upravený text:
Zajištění bezbariérovosti, jako naplnění veřejného zájmu1, je důležitým aspektem poskytování služeb
veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že bezbariérovost se netýká jen osob s pohybovým, zrakovým,
sluchovým či mentálním postižením, ale také osob pokročilého věku, těhotných žen, osob
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let věku2, a i osob, které mají dočasné zdravotní
znevýhodnění3. Bezbariérové prostředí umožňuje všem těmto znevýhodněním osobám, pohybovat
se po městě a využívat služby co nejvíce samostatně4. Je třeba se zasazovat o to, aby byly
odstraňovány všechny možné překážky, kterými jsou znevýhodněné osoby jakkoliv omezovány.
Považujeme za důležité zpracování mapy bezbariérovosti. Její přínos spatřujeme v užití nejen pro
znevýhodněné osoby, ale i k distribuci do městských informačních center pro návštěvníky
lázeňského města Luhačovice a města Slavičín. Jako podklad lze použít bakalářskou práci „Zjištění
přístupnosti objektů osobám těžce tělesně postiženým v lázeňském městě Luhačovice“, napsanou v
roce 2011, proto je však nutná její aktualizace. Při zpracování mapy bezbariérovosti je možná
spolupráce s NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. a Svazem tělesně postižených.

Ing. Petr Čechmánek, představil členům pracovní skupiny činnost NIPI bezbariérové prostředí,
o. p. s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, o. s.): konzultování bezbariérovosti, poskytování poradenství, služba navazující na sociální
služby – viz příloha.

Zapojení člena pracovní skupiny do tvorby textu strategické části bylo hodnoceno pozitivně jako
příklad dobré praxe komunitního plánování sociálních služeb.
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 132 odst. 3 písm. e)
(3) Veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby
e) byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na
stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
1

2

Definované osoby dle vyhl. č. 398/2009 Sb.

3

Například bezbariérovost zdravotnického zařízení a pacienti se zlomenou dolní končetinou.

4

Bezbariérové prostředí je takové prostředí, ve kterém má osoba znevýhodněná svobodu pohybu a orientace.

Členům pracovní skupiny byly sděleny informace z konference k bezbariérovosti: možnost využití
projektů – žádat o finanční prostředky, fond je nedočerpaný, zpřístupnění veřejných budov.

4) Veřejné připomínkování dokumentů
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s veřejným připomínkováním dokumentů: Katalog
poskytovatelů sociálních služeb a Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice.
Dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách města Luhačovice a rozeslány s průvodním
dopisem. Do formuláře pro připomínky k jednotlivým dokumentům je nutné uvést stranu, původní
text, nově navržený text a odůvodnění navržené úpravy, proč. Připomínka musí být jednoznačná
a relevantní. Připomínky je vhodné zasílat elektronicky s uvedením kontaktních údajů, aby mohla být
zaslána informace o vypořádání připomínek. Termín pro zaslání připomínek bude pevně stanoven.
Dokument – Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice bude předložen ke schválení
zastupitelstvům města Luhačovice, města Slavičín a městyse Pozlovice.

6) Diskuze
ꞏ Charita Luhačovice – Denní stacionář: pravidelné měsíční programy, dne 24. února 2020,
téma: Masopust – povídání o slavnostním období mezi Vánocemi a postní dobou, kapacita DS je 6
klientů, pravidelně DS navštěvují 4 – 5 klientů; příprava rekonstrukce prostor pro zázemí
pečovatelské služby, nabídka k zapůjčení dvou polohovacích lůžek, které jsou k dispozici.
ꞏ VČELKA, Senior care o. p. s. – představení služby, poskytování služeb: pečovatelská služba (7.00
– 20.00, včetně víkendů a svátků) a osobní asistence (nepřetržitě, od pondělí do neděle bez
časového omezení, ve věku od 1 roku), v současné době nejsou služby poskytovány klientům v ORP
Luhačovice, vzhledem k dojezdnosti 20 km, nejbližší středisko je ve Zlíně a ve Starém Městě
u Uherského Hradiště, žádání o zařazení do krajské sítě. Účast na pracovní skupině komunitního
plánování, zjištění poptávky, v případě potřebnosti je nabídnuto otevření pobočky, aby byly služby
dostupné. Konzultována potřebnost pečovatelské služby a osobní asistence v ORP Luhačovice.
Členové pracovních skupin souhlasili s tím, že osob, které potřebují pomoc a péči přibývá. Dodáno,
že ke klientovi často dochází tři služby kvůli nedostatečné kapacitě. Na dotaz, zda je možné zajistit
službu osobní asistence ve Zlíně pro klienta z Luhačovic, bylo dodáno, že v případě volné kapacity
ano, předán kontakt.
ꞏ Domov pro seniory Luhačovice, p. o. – projevy stáří, demence, netolerance klientů navzájem
a okolí, veřejnosti, spolupráce s rodinnými příslušníky funguje, podpora finančním grantem - nadační
fond Pramen Luhačovice, který se zaměřuje na podporu společenských a kulturních aktivit Luhačovic
(komunitní
život v Luhačovicích,
umělecké
tvoření,
zvelebování
prostoru),
webové
stránky: www.pramenluhacovice.cz. DS Luhačovice se nachází v lokalitě sídliště. Snahou je, aby
park před DS byl využíván společně s celou komunitou, je plánována slavnost stavění máje,
v letošním roce oslaví DS Luhačovice 25. výročí od založení, bude se konat týden oslav, uskuteční
se den otevřených dveří, v prosinci je plánováno rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem.

ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice – spolupráce s DS Luhačovice, přizvání k setkání s Nadačním
fondem Pramen Luhačovice, společnost žije v nevědomosti, co je služba chráněné bydlení, nabídka
podpory a spolupráce při těchto akcích, zapojení uživatelů v rámci volného času, klientka CHB
Luhačovice - výstava na Panském domě v Uherském Brodě, navázání spolupráce s Chráněnou
dílnou v Uherské Brodě – zapojení se do běžného života.
ꞏ Společnost pro ranou péči, pobočka Brno – služba vznikla v roce 90., pobočka v Brně, rozdělení na
různá pracoviště, působnost v ORP Valašské Klobouky, ORP Uherské Hradiště, ORP Uherský Brod,
ORP Luhačovice, jedná se o terénní službu, ve Zlínském kraji celkem 12 klientů, snaha reagovat
průběžně podle poptávky.
Členům pracovní skupiny bylo uvedeno zaměření jednotlivých služeb rané péče: Společnost pro
ranou péči, pobočka Brno - zrakové a kombinované postižení, Středisko rané péče EDUCO Zlín –
mentální a tělesné postižení, Centrum pro dětský sluch Tamtam – sluchové postižení. Dále byli
přítomní seznámeni s organizací Kolpingova rodina Smečno.
Významně je vnímána podpora rodiny, integrace ve společnosti, vyrovnání se se složitou životní
situací, stimulace zraku. Důležitá je včasná informovanost a spolupráce s pediatry. Na setkání byl
pozitivně hodnocen letáček zahrnující informace o službách rané péče ve Zlínském kraji. Sděleno, že
tento leták s uvedením informací byl předán lékařkám pro děti a dorost v Luhačovicích.
ꞏ Městys Pozlovice – finalizace stavby tři sociálních bytů, výběr nájemníků, ze strany veřejnosti zájem
o podmínky a informace týkající se sociálních bytů, veřejné opatrovnictví, spolupráce s odborem
sociálním MěÚ Luhačovice.
ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – veřejné opatrovnictví cca 5 opatrovanců, práce se
seniory.
ꞏ Charita Slavičín – spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Slavičín, pečovatelská
služba: imobilní uživatelé, upoutaní na lůžko, statistiky, pokrytí služby, navýšení půl úvazku, nabídka
služeb VČELKY o. p. s., poskytování služby u onkologicky nemocných pacientů; osobní
asistence: v září se budou konat oslavy k 20. výročí od založení Charity Slavičín (mše sv., kulturní
program), konala se tříkrálová sbírka, uskutečnila se přednáška pro Diaklub na téma první pomoc,
podán rozvojový záměr na odlehčovací službu.
Dotazování, zda je v ORP Luhačovice dostupná hospicová péče. Sděleno, že mobilní hospicovou
péči poskytují Andělé stromu života, p. s. a PAHOP. Charity nabízí domácí zdravotní péči.
ꞏ Koordinátor komunitního plánování ZK – personální změny, koordinátorkou komunitního plánování
ZK: Mgr. Martina Strýčková, nabídka ke spolupráci, vzájemná informovanost, zajímavé zkušenosti.
ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS, informovala členy PS o tom, že se uskutečnilo
veřejné setkání dne 4. února 2020 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice,
diskutována byla dostupnost zdravotnické péče. Pozvala přítomné na vzdělávání, které se bude
konat ve čtvrtek 12. března 2020 od 8.30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice
a také na Závěrečnou konferenci, která se uskuteční v úterý 17. března 2020 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Luhačovice.

ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik, hovořil, o změnách týkajících se nastavení systému financování
sociálních služeb např. ve městě Valašské Klobouky, jednání ve městě Luhačovice.

Mgr. Anna Martincová, sociální pracovnice Charity Luhačovice, sdělila, že se konají Metodická
setkání k projednání vize rozvoje pečovatelských služeb na úrovni Zlínského kraje a její zavádění do
praxe. Informace: Zlínský kraj musí zajistit dostupnost pečovatelské služby pro občany Zlínského
kraje v nepříznivé situaci. Jedním z hlavních cílů je vytvořit sociální síť, která nasedá na potřeby
občanů ve Zlínském kraji. Dalším cílem je podporovat sociální služby poskytované v přirozeném
prostředí (především tedy terénní služby, ambulantní služby + podpora malých komunitních
pobytových zařízení). Více informací: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro období 2020 – 2022, především Příloha č. 1 https://www.kr-zlinsky.cz/strednedoby-plan-rozvojesocialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-pro-obdobi-2020-2022-cl-4255.html. Tato setkání jsou pořádána
ve
spolupráci
Zlínského
kraje
a
Institutu
sociální
práce,
z.
s.
http://institutsocialniprace.cz/realizovane-projekty/. Pečovatelská služba je nejdostupnější službou.
Vize Zlínského kraje je, aby byla nabízena v plné šíři (od poradenství, rozklíčování potřeby, dále v
komplexnosti v zajištění pomůcek apod.)
K tomuto tématu bylo hovořeno o době poskytování pečovatelské služby, sociálně-zdravotním
pomezí (pozvání lékařů, zdravotníků), cílem pečovatelské služby má být především přímá péče,
osoby bez rozlišení věkové kategorie, úskalí v rodině (nestejné názory, respektování přání klienta).
Konzultováno fungování Nemocníčního taxíku, v případě, že se lidé nemají, jak dopravit do
nemocnice.

Přílohy: NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
Raná péče ve Zlínském kraji

Datum a místo zápisu:

17.02.2020, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

