
  
 

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: 24.04.2020, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Luhačovice, Masarykova 137, 763 26 Luhačovice 

 videokonference 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) projednání Komunitního plánu sociálních služeb 

ORP Luhačovice, b) projednání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, c) projednání nastavení 

Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice, d) diskuze. 

 

Členům řídící skupiny byly sděleny informace k veřejnému připomínkování dokumentů: 

Dokumenty: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a Komunitní plán sociálních služeb ORP 

Luhačovice bylo možné veřejně připomínkovat od pondělí 16. března do 2. dubna 2020.  

Dokumenty byly dostupné s jednotlivými Formuláři pro připomínky na webu města Luhačovice, 

záložka komunitní plánování sociálních služeb, odkaz: http://www.mesto.luhacovice.cz/25034-

komunitni-planovani. 

Členové řídící skupiny byli seznámeni se všemi připomínkami dokumentů a s jejich vypořádáním 

prostřednictvím informačního materiálu, který jim byl zaslán dne 6. dubna 2020 v rámci pracovních 

skupin.  

Celkem bylo doručeno ke KPSS ORP Luhačovice 34 připomínek. Převážně se jednalo o dotazy 

k upřesnění a doporučení, které byly zdůvodněny.  

Ke Katalogu poskytovatelů sociálních služeb bylo doručeno celkem 30 připomínek, z toho 3 

připomínky nebyly zapracovány - návrhy na zařazení sociálních služeb a dotaz k upřesnění. CS 

Senioři: Dům pokojného stáří Valašská Bystřice s odůvodněním: DS se nacházejí v blízkém okolí, 

popř. se jedná o příspěvkové organizace, které jsou zřizované ZK nebo o zařízení s větší kapacitou. 

CS osoby ohrožené sociálním vyloučením: Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

s odůvodněním: Pravděpodobnost využití služby pro klienty z ORP Luhačovice je malá kvůli 

vzdálenosti. Nejbližší služba pro osoby bez domova je v Uherském Brodě. Jednalo se o nepatrné 

změny v kontaktních údajích (osoba, telefon, email).  

 

http://www.mesto.luhacovice.cz/25034-komunitni-planovani
http://www.mesto.luhacovice.cz/25034-komunitni-planovani


  
 

Všechny připomínky byly vypořádány a relevantní připomínky byly do dokumentů zapracovány. 

Všem, kteří zaslali připomínky, byla dána možnost, aby se k vypořádání připomínek vyjádřili, 

příp. podali námitky. Nebyla podána žádná námitka. 

 

Členové řídící skupiny byli informováni o vyjádření k vypořádání připomínek členy pracovních skupin:  

- Doporučeno ověřit kontakty u zařízení domova pro seniory (Katalog poskytovatelů ssl.)  

- Upozornění na správné skloňování, gramatiku, slovosled (KPSS ORP Luhačovice)  

 

V rámci vypořádání námitek nebyla podána žádná námitka s jejich vypořádáním.  

 

Aktuální verze dokumentů: Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice a Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb společně s návrhem AP KPSS ORP Luhačovice byly členům řídící 

skupiny zaslány k projednání a ke schválení předem.  

 

2) Projednání Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice 

Diskuze k aktuálním informacím počtu obyvatel. Důležité jsou trendy. Dále řešen aktuální počet osob 

v exekuci. Upozorněno na problém se zdrojem. Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice 

na období 2020 – 2022 byl schválen řídící skupinou. 

 

3) Projednání Katalogu poskytovatelů sociálních služeb 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb byl schválen řídící skupinou. 

 



  
 

4) Projednání nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice na rok 2020 

Úkoly vyplývající z prioritních oblastí, které si aktéři KPSS stanovili pro období na rok 2020 po ukončení realizace projektu. Návrh 

k doplnění: Nastavení systému financování sítě sociálních služeb z rozpočtu města Luhačovice (projednáno v rámci KPSS). Členy řídící 

skupiny byl projednán a schválen návrh Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice. 

Poř. 
č. 

Identifikace 
subjektu 

Úkol Soulad s cíli KPSS 
Termín 

realizace 
Odpovědná 

osoba 
Poznámka 

1 Město Luhačovice 
Predikce/ výzva k systému 
financování ssl. z rozpočtu města 
Luhačovice 

6.3.4. Oblast rozvoje: 
Financování 

8, 9/2020  koordinátor  

2 Město Luhačovice Setkání starostů ORP Luhačovice 
6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

podzim/2020  koordinátor  informace 

3 Město Luhačovice Setkání pracovních skupin 
6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

podzim/2020  koordinátor  

4 Město Luhačovice Setkání pracovních skupin 
6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

12/2020  koordinátor  

5 Město Luhačovice Setkání řídící skupiny 
6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

12/2020  koordinátor  

6 Město Luhačovice Publikování odborného článku 
6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

průběžně  koordinátor   

7 Město Luhačovice 
Zpracování mapy bezbariérovosti 
města Luhačovice, města Slavičín/ 
ORP Luhačovice 

6.3.3. Oblast rozvoje: 
Bezbariérovost 

průběžně  koordinátor 

www.vozejkov.cz 
spolupráce s NIPI 
bezbariérové 
prostředí o. p. s.  

8 Město Luhačovice 

Aktualizace elektronické verze 

Katalogu poskytovatelů ssl., 

webových stránek, informování členů 

pracovních skupin a řídící skupiny 

6.3.1. Oblast rozvoje: 
Zvyšování kvality ssl. 

průběžně koordinátor  

9 Město Luhačovice 
Nastavení systému financování sítě 
ssl. z rozpočtu města Luhačovice 

6.3.4. Oblast rozvoje: 
Financování 

1/2021 
Ing. Jiří Šůstek, 
místostarosta 
města Luhačovice 

 

http://www.vozejkov.cz/


  
 

5) Diskuze k aktuální situaci v souvislosti s nouzovým stavem 

- nezafungování ZK se zajištěním situace 

- dotazování se na ZK, prozatím bez odpovědi 

- pozitivně hodnoceno fungování místní komunity, místní podpory, skautů 

- vzájemná pomoc, solidarita, soudržnost místní komunity 

- posílení elektrotechniky, využívání moderních prostředků, jiných cest, jak se spojit 

např. videokonference 

- vnímána potřeba rozhlasu 

- nedostatek ochranných pomůcek např. nemocnice, doporučení do budoucna: mít trvale 

k dispozici ochranné pomůcky, nikdy nevíme, kdy je budeme potřebovat 

- podpora pracovníků v přímé péči 

- obětavě stateční lidé v sociálních službách  

- pozitivně vnímána instalace madel na kliky, k zatáhnutí loktem, tak, aby se dveře nemusely 

otevírat rukou 

- v rámci sociální práce zaznamenán vyšší počet užívání návykových látek, přesun do 

virtuálního světa 

- v azylových domech, kde jsou senioři, nebyly k dispozici ochranné pomůcky 

- proces plánování sociálních služeb: 

o dálkový přístup na pracovní skupiny (další nástroje, inovace např. pro služby 

s celokrajskou působností) 

o zapojování veřejnosti (dát prostor – „videookénko“ pro další zájemce, kteří se 

z pracovních důvodů nemohou zúčastnit pracovních skupin v dopoledních časech, 

využití možností) 

- vykazování práce – zasažení jednotek u ambulantních a terénních služeb 

- chování klientů (změna?) 

- odsunutí rozhodování o dotacích (rada) 

o hovořeno o zdůvodnění, proč alokaci nesnižovat, proč financovat 

- zvýšené náklady na zabezpečení služeb (např. ochranné prostředky) 

- fungování komunity – nezahodit tu šanci, podpora navzájem v komunitě 

- elektronizace ve školství – různé zkušenosti (některé rodiny nedisponují elektronikou, naopak 

ZŠ zapůjčovala notebooky), jedná se o zodpovědnost školy, každý škola to řeší jinak, otázka 

ke školství – hledání jiných cest 

- učení se novým věcem 

 

6) Informace 

ꞏ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s. – Aktuálně tlumočení probíhá z domova, 

home office, zajištění ochrannými pomůckami, dotazy týkající se pracovněprávních vztahů, 

pozastavena činnost Sociálně aktivizační služby. Plánovaná změna od roku 2021: Tlumočnická 

služba by měla zůstat zachována beze změn. Změna se bude týkat odborného sociálního 

poradenství a sociálně aktivizační služby, která je převáděna na sociální rehabilitaci. 

 



  
 

ꞏ Charita Luhačovice – k dispozici je dostatek ochranných pomůcek; pozastavení sociální služby 

denního stacionáře; připojení se k aktivitě „rouškovník charitní, na stromě, tzv. „růškovník“, u Charity 

jsou k dispozici látkové roušky; nabídka pomoci a podpory: sdílení po telefonu – viz příloha. 

ꞏ Charita Slavičín – provoz je omezený, pozastavení ambulantních služeb centra denních služeb 

a sociálně terapeutické dílny, ochrannými pomůckami jsou vybavení, roušky k dispozici tzv. na 

zábradlí, o které je zájem, poskytování služeb pro seniory. 

ꞏ Město Slavičín – řešení situace s předstihem, šití roušek, různá místa k vyzvednutí roušek, ocenění 

a spolupráce s panem Ing. Milanem Levkovem, pracovníkem krizového řízení MěÚ Luhačovice. 

ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik - home office, videokonference, videoporady apod. Návrh Akčního 

plánu sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2021 včetně příloh je zveřejněn na úřední desce 

a webu Zlínského kraje i včetně formuláře pro připomínky a je možné ho veřejně připomínkovat do 

30. dubna 2020. 

ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS – dokument: Komunitní plán sociálních služeb ORP 

Luhačovice byl schválen Radou města Luhačovice na jednání dne 20. dubna 2020. Původně se 

Zastupitelstvo města Luhačovice mělo konat 30. dubna, ale vzhledem k aktuální situaci je přesunuto 

na 14. května, kde bude taktéž předložen. 

 

7) Zhodnocení procesu KPSS ORP Luhačovice 

 - sdílení, 

 - osobní setkání, 

 - navázání spolupráce, 

 - informace o sociálních službách, 

 - vyjasnění mantinelů, 

 - ochota a zájem místostarostů, 

 - diskuze, 

 - poděkování všem, kdo se zapojili, 

 - navázání kontaktů, 

 - domluva, 

 - díky KPSS je na čem „stavět“. 

 

 

 



  
 

V rámci projektu zaměřeného na komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice děkujeme 

všem, kteří se zapojili a za nastavení pravidelných setkávání. Děkujeme za sdílení zkušeností, 

informovanost, vzájemnou spolupráci a intenzivní komunikaci. 

Děkuji panu Josefu Zdražilovi za jeho metodické vedení, odbornou pomoc, rady a zkušenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: sdílení po telefonu  

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 27.04.2020, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


