
  
 

 

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: 13.2.2020, ve 12.30 hod. 

Místo konání: Městský úřad Slavičín, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

 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 Upřesnění informací u sociálních služeb pro rodiny s dětmi. 

 

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. 

 

Bylo konzultováno udržení stávající sítě - její zachování. Odkázáno na úvodní část strategické části 

dokumentu. 

Členové pracovní skupiny byli informováni o plánovaném navýšení půl úvazku služby NZDM 

KamPak? v roce 2022 v návaznosti na rozvoj služeb a potřebu zastupitelnosti pracovníků. U Oblasti 

rozvoje 2. Ambulantní služby, cílová skupina: pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně 

patologickými jevy byl přidán Cíl: Rozšíření kapacit NZDM ve Slavičíně o 0,5 úvazku od roku 2022. 

Dále byl upřesněn Cíl: Zvýšení kapacity Odborného sociálního poradenství o 1,5 úvazku – ORP 

Luhačovice a ORP Valašské Klobouky (0,75 úvazku ORP Luhačovice). 

Bylo diskutováno o zahrnutí vizí organizací vzhledem k tomu, že organizace poskytují nejen sociální 

služby. Tyto vize by obsahovaly strategický rozvoj služeb. Dohodnuto prozatímně nezačlenění těchto 

vizí. 

Systémové a společné priority, Oblast rozvoje: Zvyšování kvality sociálních služeb: Otázka, jak jsou 

myšleny vzdělávací aktivity. Sděleno, že se jedná např. o odborné vystoupení na setkání pracovních 

skupin, propojení sociální a zdravotní oblasti. 

Systémové a společné priority, Oblast rozvoje: Koordinace sítě sociálních a souvisejících 

služeb: Hovořeno o komunikaci, potřebě odbourávání domněnek, předsudků, je důležitá výměna 

informací, spolupráce, udržení přátelské atmosféry, i když jsou rozdílné názory, bezpečný prostor. 

Uvedeny různé příklady setkání např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a OSPOD nebo 

odborů sociálních atd. 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy pracovní skupiny o doplnění textu 

u systémových a společných priorit v oblasti bezbariérovosti mj. rozšíření cílových skupin, koho se 

bezbariérovost týká (viz níže v upraveném textu) na základě konzultace. 

 

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. 

 

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. 

 

 
1 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. 

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. 



  
 

6) Diskuze 

ꞏ Město Slavičín – pozitivně byla hodnocena spolupráce a zapojení všech, realizace procesu 

komunitního plánování sociálních služeb, přínos: osobní poznání, kontakt, informovanost. 

ꞏ Dětské centrum Zlín, p. o. – pozvánka na Josefský běh (trasy: 5 km, 10 km, rodinný běh), sobota 

21. března 2020, v okolí Burešova. Informování o stěhování všech služeb: ZDVOP (pobytová služba) 

- nutná rekonstrukce budovy, SAS a KP se budou nacházet v centru, v pronájmech. Vzhledem 

k tomu, že v květnu 2020 končí projekt, dotazování na žádost o finanční podporu města Luhačovice. 

Sděleno, že termín pro podání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu města Luhačovice je již 

ukončen. Doporučeno, obrátit se na vedení města Luhačovice a s mimořádnou žádostí o finanční 

příspěvek na radu města Luhačovice. SAS: standartní fungování. KP: nová Asociace poskytovatelů 

krizové pomoci, člen pracovní skupiny: síťování a komunikace, nabídka. Spolupráce s Týmem 

krizové intervence. 

ꞏ Charita Luhačovice – přímá pomoc z Tříkrálové sbírky, potravinová a materiální pomoc. 

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – doporučení RM Luhačovice na výběrové řízení 

ředitele ZŠ Luhačovice, jedná se o doporučení, na co se zaměřit např. řešení šikany ve škole, shoda 

na tom, aby se ředitelem ZŠ Luhačovice stala osoba, která by byla „zvenku“. Doporučen návrh 

např. přidělení školního bytu, dotazovat se na názor rodičů, názor pedagogů. 

ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – zkušenost se SAS pro rodiny s dětmi, s klientkou 

pracuje více sociálních pracovníků, kteří mají k dispozici rozdílné informace. Vzájemné vysvětlení na 

setkání pracovní skupiny. 

V rámci diskuze bylo hovořeno o nevyužívání institutu případových konferencí – konfrontování face 

to face, na setkání je vnímána potřeba zástupce OSPOD. Vysvětleno, že vedoucí odboru sociálního 

MěÚ Luhačovice byla z dnešního setkání pracovních skupin omluvena. 

Řešena případová konference. Sděleno, že ji většinou svolává město, v pozvánce jsou uvedeny 

formální náležitosti (místo, datum, čas, účastníci). Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

nabídla účast na případových konferencích. Bylo dodáno, že je důležitá vzájemná důvěra, domluva 

s organizací, zájem klienta, spolupráce. 

ꞏ Poradenské centrum ZEBRA – zahájení 2. roku fungování služby, výkaznictví, dostává se zpětná 

vazba od obcí, systém na finanční prostředky, schválení daru nebo dotací, žádost na základě 

konkrétního výpočtu, ORP Luhačovice a ORP Valašské Klobouky celkem 31 obcí, podání 

rozvojového záměru na rok 2021 na obě pracoviště (ve Slavičíně i ve Valašských Kloboukách), 

termín na mediaci přibližně šest týdnů, v loňském roce celkem 136 klientů, letos již 14 klientů. 

Plánováno zkvalitnění podmínek – sbírka hraček pro děti, k dispozici omalovánky ke kreslení, dětská 

podoba loga, vytvoření webových stránek. Spolupráce s Přemyslem Ulmanem, rodinný terapeut, 

téma: konflikty mezi rodiči. Vyhodnocování spolupráce s OSPOD. Spolupráce a přizvání do 

Rodinného a mateřského centra, z. s.  

 

 



  
 

ꞏ NZDM KamPak? – v roce 2022 plánováno navýšení půl úvazku služby NZDM KamPak? 

v návaznosti na rozvoj služeb a potřebu zastupitelnosti pracovníků, projekt na víkendové pobyty, 

spolupráce se školami. 

ꞏ Koordinátor komunitního plánování ZK – personální změny, koordinátorkou komunitního plánování 

ZK: Mgr. Martina Strýčková, nabídka ke spolupráci, vzájemná informovanost, zajímavé zkušenosti. 

ꞏ R-Ego, z. s. - Programy PPRCH: zahájeno 2. pololetí školního roku, pokračování spolupráce se 17 

školskými zařízeními, s kolektivy jednotlivých tříd, nabídka více než 30 programů, programy jsou 

zaměřené na zvyšování povědomí cílové skupiny o negativních dopadech rizikového chování, 

na formování pozitivních postojů vůči rizikovým jevům ve společnosti, součástí programů je také 

rozvoj dovedností spojených s tématy komunikace, sebepoznávání, práci ve skupině, apod.; 

NZDM: standartní činnost, práce s uživateli, individuální plánování, probíhá 10. ročník celoroční 

preventivní hry, probíhá 4. ročník „Jak šel čas v nízkoprahu“ – fotíme pro kalendář, plánování 

akce: velikonoční přespávačka. 

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, informoval o tom, že Charita Otrokovice navýšila o 1 úvazek dluhové 

poradenství. Město Otrokovice je zapojeno do projektu Housing first Otrokovice (HOFOTR) 

a Podpora pečujících osob (POPOS).  

 

 

 

Přílohy: Asociace poskytovatelů krizové pomoci 

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 17.2.2020, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


