
  
 

 

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením a senioři 

 

Název projektu: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice 

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588 

Termín konání: 12.12.2018, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, 

zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních 

služeb – Modrý Maják, b) Senior taxi, c) poslání, vize, d) informace, e) diskuze. 

 

2) Prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb – zhotovitel Modrý Maják  

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, omluvila paní Bc. Romanu Železníkovou, předsedkyni 

Modrého Majáku, že se nemohla zúčastnit setkání pracovní skupiny k prezentaci Analýzy z důvodu 

zdravotní indispozice. Uvedla, že prezentace Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb, 

zhotovitelem Modrým Majákem, se uskuteční na setkání další pracovní skupiny osoby se zdravotním 

postižením a senioři. 

 

3) Senior taxi 

Diskuze o službě senior taxi ve Slavičíně (dotazníky, komu je služba určena, jak je zajišťována, výše 

a způsob úhrady, podmínky, provoz senior taxi, průkazka, jízdenka) – viz příloha Senior taxi. 

 

4) Poslání, vize 

POSLÁNÍ 

- zmapování situace, 

- sjednocení potřeb a možností, 

- zjištění potřeb, 

- pojmenování problémů, 



  
- nastavení a koordinace sítě služeb, 

- nastavení systému plánování, 

- propojení služeb, navázání spolupráce, 

- podklad pro další plánování, 

- tvorba katalogu služeb v regionu, 

- informovanost, 

- zrealizování, 

- předávání zkušeností a dobré praxe, 

- chuť pomoci lidem, 

- nové nápady, inspirace, 

- nastavení systému financování, 

- zapojení veřejnosti, politických představitelů, samospráv, 

- vzkaz politikům, nejen lokálním, 

- zajištění života v obcích, 

- sociální jistoty pro obyvatele, 

- bezbariérovost v obcích, 

- zlepšení bezpečnosti ve městech, 

- zábavný den v příjemné společnosti, 

- plánování preferované budoucnosti. 

 

VIZE 

- široká škála dostupných služeb pro všechny potřebné obyvatele regionu ORP Luhačovice, 

- udržení a rozšíření stávajících sociálních služeb a poskytovatelů, 

- koordinovaná síť služeb, 

- služby odpovídají reálným potřebám a požadavkům, 

- místní služby v komunitě, kde žijí osoby z cílových skupin, 

- kvalitní a pomáhající služby, 

- pružné služby dle potřeb, 



  
- uživatelsky přívětivý systém služeb, 

- laskavé, přívětivé, přátelské služby, vč. úředníků, 

- lidé ve službách – dostatek, kvalifikovaní, kvalitní, kladný vztah ke klientům, slušné chování, 

- služby pro uživatele finančně dostupné, 

- důvěra v poskytovatele, 

- spolupráce rodiny s poskytovateli, 

- prevence sociálního vyloučení/ sociálně patologických jevů, 

- hledání bílých míst, 

- adekvátní odměnění, společenské ocenění, 

- uživatel a jeho potřeby jsou v centru zájmu, 

- uživatelé jsou kultivovaní, edukovaní, spolupracující 

- pospolitost, 

- sounáležitost, 

- solidárnost, 

- dobrovolnictví bez byrokracie, 

- spolupráce místo soutěže, 

- rovný přístup ke všem, 

- pozitivní naladění, 

- motivovanost, 

- spokojený a informovaný obyvatel, 

- důstojný život obyvatel, 

- příspěvek na péči (PnP) - přiznávaný spravedlivě, využívaný na nákup služeb, 

- pečovat o seniory. 

 

4) Informace, novinky 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy PS o výtvarné soutěži o nejlepší logo 

komunitního plánování sociálních služeb, která bude probíhat do konce měsíce února 2019. 



  
Dále členy PS seznámila s plánovaným harmonogramem termínů pracovních skupin komunitního 

plánování sociálních služeb v roce 2019 – viz příloha Plán termínů pracovních skupin 2019 KPSS 

ORP Luhačovice. 

 

5) Diskuze 

ꞏ Městys Pozlovice – navýšení příspěvku pro Charitu Luhačovice, podpora služeb. 

ꞏ Centrum Veronica Hostětín – zpřístupnění Bílých Karpat, exkurze z Charit, kteří jsou zdravotně 

znevýhodnění, odlehčovací tábory, psychorehabilitační. 

ꞏ Dia Klub – 40 členů. 

ꞏ Charita Luhačovice – volná kapacita v Denním stacionáři; předání automobilu; dne 7. prosince 2018 

se konal Vánoční benefiční koncert, dále se v prosinci uskuteční Bazárek Vánočního cukroví na 

podporu Charity, v lednu 2019 proběhne Tříkrálová sbírka – dobrovolnictví. 

ꞏ DS Luhačovice – personální změny (ředitelka). 

ꞏ Komise pro občanské záležitosti RM Luhačovice – uskutečnilo se 1. zasedání – vztah k občanům, 

komunikace, senior taxi. 

ꞏ Klub důchodců Slavičín – 20 členů, věkový průměr 80 roků. 

ꞏ Městský úřad Slavičín, odbor sociálních věcí – poděkování Charitě Slavičín – potravinová banka, 

finanční pomoc, řešení bytové situace. 

ꞏ Středisko rané péče EDUCO Zlín, z.s. – zařazení v komunitním plánováním do cílové skupiny 

osoby se zdravotním postižením, nikoliv rodiny s dětmi, adventní benefiční koncert. 

ꞏ Charita Slavičín – poděkování a spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ Slavičín a s městem 

Slavičín, problémy s dojezdností do vesnic, rozvojový záměr – pečovatelská služba, nákup dvou 

automobilů. 

ꞏ Městský úřad Luhačovice, odbor sociální – odbor sociální opět sídlí na Masarykova 137, spolupráce 

s Charitou Luhačovice – potravinová sbírka, finanční pomoc; spolupráce s Městysem Pozlovice 

v rámci agendy sociální práce. 

ꞏ Chráněné bydlení Luhačovice – personální změny v roce 2019 (sociální pracovnice). 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Další setkání PS osoby se zdravotním postižením a senioři proběhne dne 14. února 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Senior taxi, 

  Plán termínů PS 2019 KPSS ORP Luhačovice, 

   Průvodce zážitky v Hostětíně a okolí. 

    

 

 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 28.01.2019, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


