ZÁPIS z veřejného setkání

Název projektu:

Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588

Termín konání:

21.11.2018, v 16.00 hod.

Místo konání:

Městský dům kultury Elektra, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
salonek v přízemí

PROGRAM:
∙ seznámení s komunitním plánováním
∙ informování o projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice – aktivity, aktuálně
zpracované materiály
∙ uvedení příkladu dobré praxe komunitního plánování
∙ diskuze

1) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, zahájila 1. veřejné setkání v rámci projektu Plán rozvoje
sociálních služeb ORP Luhačovice. Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice, přivítal
přítomné účastníky setkání.
2) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala účastníky o programu setkání - seznámení
s komunitním plánováním, představení projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP
Luhačovice“ - aktivity, informování o aktuálně zpracovaných materiálech, uvedení příkladů dobré
praxe komunitního plánování, diskuse.
3) Mgr. Josef Zdražil, metodik, seznámil účastníky s komunitním plánováním – výsledek procesu,
zapojení, výstupy – viz prezentace.
4) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, představila projekt „Vytvoření komunitního plánu na
území ORP Luhačovice“ – cíl, realizace, bližší popis aktivit projektu – viz prezentace.
5) Dále se uskutečnilo informování o SWOT analýzách (silné stránky, slabé stránky, příležitosti,
hrozby), které byly vytvořeny v rámci pracovních skupin – osoby se zdravotním postižením a senioři
a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. Účastníkům byla dána příležitost, aby
se ke SWOT analýzám vyjádřili, uvedli další podněty.

Mezi tyto podněty patří:

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

+ fungující kluby seniorů v malých obcích - sociálně terapeutická dílna
(spolupráce)
- finance (uživatelé chráněného bydlení)
+ komise OSPOD (orgán sociálně právní
- bydlení
ochrany dětí)
+ psycholog na Základní škole Luhačovice

-

nedostatek
seniory

chráněného

bydlení

pro

+ domácí hospicová péče poskytovaná
- absence pobytové hospicové péče
Charitami
nedostatek
školních
+ v Mateřské škole Sehradice fungující psychiatrů, zubařů
inkluze
+ bytový dům Strahov v Luhačovicích

psychologů,

- chybí senior taxi v Luhačovicích
- osvobození od platby za odpad
- chybí nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Luhačovicích
- špatný stav chodníků
- chybí domov pro seniory ve Slavičíně
- chybí dobrovolníci
- nedostatek odlehčovací služby
- málo městských bytů ve Slavičíně
- rehabilitace (přítomnost zástupce lázní)
-

propagace
komunitního
sociálních služeb

- zapojení mládeže

Dále byla podotknuta různorodost města Luhačovice a města Slavičín.

plánování

5) Poté jsme se věnovali dotazníku. Úkolem účastníků bylo v dotazníku ze 13 bodů ze slabých
stránek SWOT analýz pracovních skupin, vybrat 5 bodů, které považují za nejdůležitější, popř. uvést
jiné.

Účastníci nejvíce hlasovali pro tyto body:
1. chybí odlehčovací služba (19.)
2. chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Luhačovicích (16.)
3. nedostatek dětských psychiatrů, psychologů a psychoterapeutů (14.)
4. chybí sociálně terapeutická dílna (11.)
4. chybí dluhová poradna a občanská poradna (11.)

Mezi dalšími bylo uvedeno:
- chráněné bydlení pro seniory (s pečovatelskou službou),
- chybí hospic,
- příspěvek na stravu (obědy),
- osvobození od poplatků pro seniory např. komunální odpad,
- podporované bydlení,
- bydlení pro seniory v Luhačovicích,
- nedostatečná kapacita pečovatelské služby a domova pro seniory,
- mateřské centrum v Luhačovicích,
- zapojení komunity do tvorby komunitního plánu – „marketing“ komunitního plánování,
- parkování u veřejně dostupných služeb (ÚP, lékař apod.) za mírnější poplatek,
- pravidelná setkání stávajících sociálních služeb a spolků,
- chybí asistenční a pečovatelské služby, které by pomohly rodinám v péči o seniory,
- konkurenční prostředí sociálních služeb, přetahování klientů, s klientem pracuje více sociálních
pracovníků, vzájemné nepředávání informací,
- nebezpečné přecházení přes most – směr Penny market (ulice Družstevní),
- rehabilitace v lázních pro místní občany,

- paliativní péče,
- zlepšení spolupráce se školou,
- parkování v centru Luhačovic, těžká doprava.

6) Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, seznámila účastníky s analýzami – sociodemografická
analýza (koordinátor), analýza poskytovatelů sociálních služeb (koordinátor), analýza potřeb
uživatelů sociálních služeb (zhotovitel: Modrý Maják) – viz prezentace.
7) Poté proběhlo krátké představení poskytovatelů sociálních služeb.
8) Mgr. Josef Zdražil, metodik, uvedl příklady dobré praxe komunitního plánování – prostor pro
setkání, Stůňata, vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, předvánoční setkání,
setkání pracovních skupin u poskytovatelů, akce se zapojením mládeže, setkání s občany v malých
obcích, studijní cesty – viz prezentace.
9) Ing. Jiří Šůstek, místostarosta města Luhačovice, pronesl závěrečné slovo. Mgr. Pavlína
Stolaříková, koordinátorka, pozvala účastníky na setkání pracovních skupin dne 12. prosince 2018,
Městský úřad Slavičín, zasedací místnost, v 10.00 hod. pracovní skupina osoby se zdravotním
postižením a senioři, ve 12.30 hod. pracovní skupina rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně
patologickými jevy.

Datum a místo zápisu:

30.11.2018, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

