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:

06.03.2020, v 10.00 hod.

Místo konání:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
zasedací místnost

1) Úvodní slovo
Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) projednání pracovní verze Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb, b) projednání pracovní verze Dokumentu – Komunitního plánu sociálních služeb
ORP Luhačovice, c) diskuze.
Členům řídící skupiny byly předem zaslány pracovní verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
a Dokumentu – Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice.

2) Projednání pracovní verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, seznámila členy řídící skupiny 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 péči, 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 bude k dispozici na odborech sociálních Městského úřadu Luhačovice
a Městského úřadu Slavičín, na obecních úřadech ORP Luhačovice, na pracovištích ÚP ČR
v Luhačovicích a ve Slavičíně.
Členové řídící skupiny byli informováni o připomínkách k pracovní verzi ke Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb, které byly projednány na setkání pracovních skupin – viz Zápisy ze setkání
pracovních skupin dne 13.02.2020.

Připomínky:
ꞏ Konzultováno uvedení kontaktních osob z důvodu personálních změn. Dohodnuto ponechání
kontaktních osob s doporučením: požádat uvedené organizace o zaslání informace v případě změny
a uvedené údaje v Katalogu aktualizovat.
ꞏ Upřesnění informací u sociálních služeb podle jednotlivých cílových skupin.

3) Projednání pracovní verze Dokumentu – Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice
Členové řídící skupiny byli seznámeni s připomínkami k pracovní verzi k Dokumentu – Komunitnímu
plánu sociálních služeb ORP Luhačovice, které byly projednány na setkání pracovních skupin – viz
Zápisy ze setkání pracovních skupin dne 13.02.2020.

Připomínky:
ꞏ Upřesnění informací u kapitoly Síť poskytovatelů sociálních služeb, sociální služby pro rodiny
s dětmi.

4) Veřejné připomínkování dokumentů
Členové řídící skupiny byli seznámeni s veřejným připomínkováním dokumentů:
poskytovatelů sociálních služeb a Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice.

Katalog

Dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách města Luhačovice společně s Formuláři pro
připomínky.
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. Členové
pracovních skupin budou seznámeni s vypořádáním připomínek obou dokumentů na setkání
pracovních skupin, 6. dubna 2020, MěÚ Slavičín. Na toto setkání budou přizváni členové řídící
skupiny.
Dokument – Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice bude předložen ke schválení
zastupitelstvům města Luhačovice, města Slavičín a městyse Pozlovice.

5) Diskuze
ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS, 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 Charita Luhačovice – informování o rekonstrukci přízemních prostor služby Denního stacionáře od
16.3. do 30.4., stavební práce zajistí větší bezbariérovost těchto prostor, provizorní umístění denního
stacionáře bude na faře v Pozlovicích.
ꞏ Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – zřízení služby Chráněné bydlení v Morkovicích a v Bystřici
pod Hostýnem. Zřízení další služby chráněné bydlení v Luhačovicích nejdříve v roce 2021 z důvodu
rekolaudace prostor. Je vnímána potřeba služby chráněné bydlení pro osoby se specifickými
poruchami chování.
ꞏ Dětské centrum Zlín, p. o. – o služby má zájem široká veřejnost, v jednání stěhování všech služeb,
pozvánka na Josefský běh (trasy: 5 km, 10 km, rodinný běh), který se bude konat v sobotu
21. března 2020, v okolí Burešova.
ꞏ Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – od 1. dubna 2020 navýšení půl
úvazku v Centru náhradní rodinné péče.
ꞏ Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. – personální změny, zájemci o službu do 7 let věku dítěte,
v případě nutnosti je možné se na Středisko obrátit disponuje dvěma místy pro akutní případy,
informování o konání Mezinárodní Konference rané péče Eurlyaid pro odborníky a rodiče, která se
uskuteční v říjnu, 19. – 21.10.2020, v Praze.
ꞏ Městys Pozlovice – výstavba tří sociálních bytů, jejich zkolaudování, požadavky jsou dány dotací, je
projeven zájem ze strany veřejnosti, zpracována směrnice, primárně přijímáni občané z Pozlovic,
uskutečnila se změna podmínek projektu, spolupráce s odborem sociálním MěÚ Luhačovice,
s Dětským centrem Zlín, p. o.
ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – spolupráce s městysem Pozlovice, informování
o setkání „zúžené“ PS SO ORP, která se konala dne 28. února 2020 na KÚZK, témata: řešeny
rozvojové záměry typu A, B, C, jejich vyjádření; část úvazku (0,2) ze služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi DC Zlín, p. o. je navýšeno ve službě Krizová pomoc, odborem sociálním je
vnímána potřeba služby krizová pomoc i sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi; jednáno
o systému financování sociálních služeb.

V rámci diskuze bylo hovořeno o tom, že je zapotřebí budovat pobytové služby; konají se Metodická
setkání k projednání vize rozvoje pečovatelských služeb na úrovni Zlínského kraje a její zavádění do
praxe; poskytovatelé sociálních služeb obhajují specifika.

Další setkání ŘS je plánováno dne 24. dubna 2020, MěÚ Slavičín.

Datum a místo zápisu:

13.03.2020, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

