
   
 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 

Projekt: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice, 

reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588, dne 6. dubna 2020 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) prezentace připomínek Katalogu poskytovatelů 

sociálních služeb, b) prezentace připomínek Komunitního plánu sociálních služeb ORP Luhačovice, 

c) nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice, d) diskuze. 

 

2) 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. 

 

3) Prezentace připomínek Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a Komunitního plánu sociálních 

služeb ORP Luhačovice 

Členové pracovních skupin byli seznámeni se všemi připomínkami dokumentů a s jejich 

vypořádáním prostřednictvím informačního materiálu, který jim byl zaslán emailem. Sděleno, že 

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

příp. podali námitky. S informačním materiálem jim byly zaslány k projednání a ke schválení aktuální 

verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a Komunitního plánu sociálních služeb ORP. 

 

ꞏ Katalog poskytovatelů sociálních služeb: 

V rámci veřejného připomínkování bylo ke Katalogu poskytovatelů sociálních služeb celkem 

doručeno 30 připomínek. Všechny připomínky byly vypořádány. U připomínek, které nebyly do 

Katalogu zapracovány, se jednalo o návrhy na zařazení sociálních služeb a dotaz k upřesnění. 

Členům pracovních skupin bylo vysvětleno jejich odůvodnění vypořádání – viz informační materiál. 

 

 

 

https://gate.mesto.luhacovice.cz/owa/redir.aspx?C=917b9522e62f415fa66fd3f2f8769218&URL=http%3a%2f%2fwww.mesto.luhacovice.cz%2f25034-komunitni-planovani
https://gate.mesto.luhacovice.cz/owa/redir.aspx?C=917b9522e62f415fa66fd3f2f8769218&URL=http%3a%2f%2fwww.mesto.luhacovice.cz%2f25034-komunitni-planovani


   
 

ꞏ Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice: 

Ke Komunitnímu plánu sociálních služeb ORP Luhačovice bylo v rámci veřejného připomínkování 

doručeno celkem 34 připomínek. Všechny připomínky byly vypořádány. S vypořádáním mj. souvisely 

dotazy k upřesnění. Členům pracovních skupin bylo vysvětleno jejich odůvodnění vypořádání – viz 

informační materiál. 

 

V případě, že by členové pracovních skupin shledali nedostatky s vypořádáním připomínek 

dokumentů, byli požádáni o zaslání jejich vysvětlení do středy 8. dubna na emailovou adresu 

stolarikova@mesto.luhacovice.cz.  

 

ꞏ Vyjádření k vypořádání připomínek: 

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

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

- Nebyla podána žádná námitka s vypořádáním připomínek 

 

Děkujeme za všechny zaslané připomínky a spolupráci. 

  

4) Nastavení Akčního plánu KPSS ORP Luhačovice 

Členové pracovních skupin byli seznámeni s návrhem nastavení Akčního plánu KPSS ORP 

Luhačovice  

Členové pracovních skupin byli informováni o možnosti se k tomuto návrhu vyjádřit, uvést další 

podněty. Pokud by shledali návrhy k doplnění, byli požádáni, aby je zaslali do středy 8. dubna 2020 

na emailovou adresu stolarikova@mesto.luhacovice.cz.  

 

 

 

5) Diskuze 

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI 

ꞏ Městys Pozlovice – informování o záměru Výzva k podání žádosti o přidělení domu realizovaného 

v rámci projektu „RD – Sociální byty Pozlovice“, jedná se o 3 byty. Vyhlášená výzva je zveřejněna na 

webových stránkách městyse Pozlovice: www.pozlovice.cz. Žadatelé se mohou hlásit do 30. dubna 

2020, bližší informace na Úřadu městyse Pozlovice. 

 

mailto:stolarikova@mesto.luhacovice.cz
mailto:stolarikova@mesto.luhacovice.cz
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ꞏ Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s. – 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. 

Vzhledem k tomu, by CZP mělo dvě registrované služby. Sděleno, že prozatím je z KÚ kladné 

vyjádření z hlasování Týmu pro dohodu. V červnu bude probíhat schválení orgány. V případě dalších 

nových informací, budou předány. 

ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice - vzhledem k situaci je v zařízení zákaz návštěv. Doporučení, aby 

uživatelé měli omezený pohyb mimo prostory CHB a zahrady. Nákupy jsou jim zajišťovány 

pracovnicemi. Režim preventivních opatření (nošení roušek, dezinfekce apod.). Dostatek volného 

času, který je momentálně, je co nejvíce vyplňován aktivizací nejrůznějšího charakteru např. pečení, 

vaření, výtvarné a pohybové činnosti apod. 

ꞏ Charita Luhačovice – probíhá rekonstrukce prostor Denního stacionáře, na základě Usnesení Vlády 

ČR bylo přijato krizové opatření o pozastavení sociální služby: denní stacionář – Denní stacionář 

Luhačovice, Charita se připojila k aktivitě „rouškovník charitní, na stromě, tzv. „růškovník“ u Charity 

jsou k dispozici látkové roušky. 

ꞏ Charita Slavičín – na základě Usnesení Vlády ČR bylo přijato krizové opatření o pozastavení 

ambulantních služeb: centrum denních služeb – Denní centrum Maják a sociálně terapeutická dílna – 

Sociálně terapeutická dílna Slavičín po dobu trvání nouzového stavu. V období od 20.3.2020 do 

konce dubna je uzavřen humanitární sklad. 

ꞏ Domov pro seniory Luhačovice, p. o. –  Velmi je pociťována potřeba navýšení počtu pracovníků v 

přímé péči, aby bylo možné zvyšovat kvalitu poskytované služby i vycházet vstříc individuálním 

požadavkům uživatelů DS. Zřizovatel (Zlínský kraj) klade na domovy pro seniory požadavek přijímat 

osoby s vysokou mírou potřebné péče. Jedná se o osoby velmi vysokého věku, mnohdy s různě 

rozvinutými stařeckými demencemi, ale i určitými zažitými rituály a zvyklostmi. Péče o takového 

uživatele je čím dál víc časově náročnější a při současném počtu pečujícího personálu velmi 

vyčerpávající. Informování o tom, že v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací je vyhlášen od 

9. 3. 2020 až do odvolání úplný zákaz návštěv. Veškeré 

aktuální informace je možné sledovat na webových stránkách: www.dsluhacovice.cz 

 

PRACOVNÍ SKUPINA RODINY S DĚTMI A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI 

JEVY 

ꞏ Poradenské centrum ZEBRA - služba je stále v provozu, omezeny jsou pouze mediace 

a psychologické poradenství. Maximálně je omezena osobní forma konzultací. Plánovaná sbírka 

hraček je nyní odložena z důvodu hygienických opatření. Příprava webových stránek služby, 

aktuálně vedeno pod stránkou poskytovatele. Tvorba nového vizuálního stylu s barevným obrázkem 

zebry. V březnu založena facebooková stránka poradny @poradnazebra. Komunikování s obcemi 

financování služby pro rok 2020 a finanční podporu v roce 2021 v souvislosti se schválením 

rozvojového záměru o navýšení kapacity služby. V návrhu ze strany KÚ je nyní navržen k podpoře 

další úvazek ve výši 1,0. V roce 2021 poskytování služby v celkové kapacitě 2,3 úvazku. 

 

http://www.dsluhacovice.cz/


   
 

ꞏ Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. – momentální fungování převážně v 

režimu home office (dle provozní doby deklarované v Registru poskytovatelů ssl.). Terénní a osobní 

konzultace jsou poskytovány v případech, kdy to nelze realizovat jinak. V ostatních případech jsou 

prováděny konzultace telefonicky, emailem a prostřednictvím Skypu. Aktuálně není zaznamenán 

výrazný nárůst poptávky služeb. Je pravděpodobné, že poptávka po službách se v brzké době zvýší 

vzhledem k mimořádnostem posledních dní, které zasahují do běžného života: riziko onemocnění, 

karanténa, nařízené dovolené, uzavřené školy, školní povinnosti plněné s rodiči doma, propouštění 

ze zaměstnání, existenční potíže a mnohé jiné. Po ustálení situace budou řešeny následky 

související s mezilidskými vztahy (nedorozumění v partnerských a mezilidských vztazích, osobní 

krize, domácí násilí, náhradní rodinná péče aj.), s čímž souvisí nárůst potřeby krizových intervencí 

a dalších služeb. CP je stále k dispozici, i pro odborníky z řad pomáhajících profesí, školství, 

zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, úřadů apod. V případě potřeby (podpory, sdílení, 

poradenství, krizové intervence) je možné se na CP obrátit. 

 

ꞏ Mgr. Josef Zdražil, metodik: drží palce všem v 1. linii, aby to zvládli ve zdraví. Všem ostatním přeje, 

aby našli čas a sílu podpořit své klienty, spolupracovníky, kamarády a příbuzné, kteří to potřebují, 

a aby našli čas a sílu přemýšlet nad tím, co můžou do budoucna změnit ve svém životě i v práci, aby 

pro ně byl svět lepší. Z hlediska plánování sociálních služeb zůstáváme v trvalém kontaktu. 

V případě zájmu, stačí zavolat.  

ꞏ Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka KPSS – informace: v březnu 2020 byl publikován 

článek: „Projekt zaměřený na komunitní plánování sociálních služeb ORP Luhačovice se blíží do 

finále“ v místních médiích, na webech měst Luhačovice a Slavičín. Uskutečnilo se vzdělávání na 

téma: Komunitní plánování sociálních služeb v praxi. Plánovaná konference byla vzhledem k aktuální 

situaci zrušena. Setkání řídící skupiny je plánováno dne 24.04.2020, bližší informace budou 

upřesněny. Spolupráce s koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko. 

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

 

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

za pravidelná setkávání a za Vaši aktivní účast v rámci všech aktivit. Děkujeme za sdílení přínosných 

zkušeností a informací, vzájemnou spolupráci a intenzivní komunikaci. 

 

Přílohy: Informace o provozu Poradenského centra Zebra během koronavirové pandemie 

 

Datum a místo zápisu: 08.04.2020, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


