
  
 

 

ZÁPIS ze setkání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním postižením a seniory 

 

Název projektu: Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice 

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

Termín konání: 18.10.2018, v 10.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 

malá zasedací místnost 

 

1) Úvodní slovo 

Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) SWOT analýza – prioritní tvrzení, b) informace, 

novinky, c) diskuze. 

 

2) SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

+ fungující sociální služby: (terénní služby, 

domov pro seniory Luhačovice, Chráněné 

bydlení Luhačovice – Sociální služby Uherské 

Hradiště, bydlení s pečovatelskou službou pro 

seniory ve Slavičíně, pomoc s nákupem, 

dovážky obědů, dobrá dostupnost terénních 

služeb v menších obcích, mobilní hospic – Strom 

života, PAHOP, aktivní a profesionální charity 

+ politická vůle: příspěvky na stravu pro seniory 

v Pozlovicích, osvobození od poplatků pro 

seniory např. komunální odpad, spolupráce 

úřadů s organizacemi seniorů (finančně, účastí), 

spolupráce s Technickými službami Luhačovice 

– zaměstnávání OZP, granty od města na 

aktivity seniorů, osvobození od poplatku za 

asistenčního psa ve Slavičíně), senior taxi ve 

Slavičíně, obce podporují terénní sociální služby 

+ skupiny seniorů, chuť seniorů tvořit, být 

aktivní: Klub důchodců ve Slavičíně, Spolek 

aktivních seniorů (SAS) v Luhačovicích – místa 

- nedostatek sociálních služeb 

a nedostatečná kapacita stávajících ssl.: 

nedostatek kapacit DS, chybí asistenční služba 

pro pomoc v domácnostech, nedostatek 

pobytových zařízení, chráněné bydlení pro 

seniory – nesplňují CS pro pobytovou službu, 

mají obtíže v bariérovém prostředí, málo 

návazných služeb – využití volného času, 

sociálně terapeutická dílna, chybí služby sociální 

rehabilitace, nedostatek služeb pro lidi se 

zdravotním postižením v neseniorském věku, 

nedostatečné odlehčovací služby 

- málo financí v sociálním sektoru: 

nedostatečná politická podpora sektoru ssl., 

nesystémové nastavení financování ssl. ze 

strany Zlínského kraje, žádná aktivita směrem 

k obcím → neochota obcí platit službám, 

nereagování politiků na demografický vývoj, 

není podpora rozvojových záměrů ze všech 

obcí, špatná spolupráce se Zlínským krajem, 



  
pro sdružování seniorů, univerzita třetího věku 

v Luhačovicích i ve Slavičíně 

+  městská nemocnice Slavičín 

+ zaměstnanci – vzdělaní, profesionální, 

vstřícní, lidé v ssl., kteří chtějí být činní pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením, 

dobrovolníci 

+ soudržnost rodin 

+ bezbariérové vstupy 

+ lázeňství – rehabilitace (mimo sezónu), 

prameny, prostředí 

+ pozitivní přístup veřejnosti ke klientům 

Chráněného bydlení Luhačovice 

+  spolupráce CHB s DS Luhačovice 

+ soukromý Penzion Spokojené stáří 

v Pozlovicích – schopnost rychle umístit klienta  

+ informovanost o službách 

+ dobrá spolupráce – sponzorství – místní firmy 

+ spolupráce s MŠ a ZUŠ – besídky 

+ mezigenerační projekt Střední odborné školy 

Luhačovice 

+ Ježíškova vnoučata – pokračování kontaktů 

+ canisterapie, canisterapeutické centrum 

Luhačovice 

+ mobilní zahrádky 

+ v mateřských školách ve větších obcích 

funguje inkluze 

+ probíhající KPSS 

 

 

 

terénním službám chybí dopravní prostředky, 

parkovací místa, obnova vozového parku, cena 

služeb je pro seniory vysoká – dovoz obědů – 

malá výše důchodů 

- personální problémy: nedostatek kvalitních 

uchazečů o zaměstnání v ssl., málo odborných 

lékařů v Luhačovicích, neobsazená zubní 

ordinace ve Slavičíně 

- nedostatečná občanská vybavenost/služby: 

není komunitní bydlení, špatný stav chodníků 

v Luhačovicích, chybí senior taxi 

v Luhačovicích – vysoká cena taxi, nevyužívání 

dotací na opravu infrastruktury (chodníky, 

především v okrajových částech města), pro 

rezidenty není dostupná rehabilitace v lázních, 

neochota MŠ v malých obcích přijímat děti se 

zdravotním postižením (omezením) – inkluze 

nefunguje (výjima v Pozlovicích), málo 

bezbariérové dopravy 

- malý rozsah ÚP ČR v Luhačovicích - 

roztříštěnost administrativy – složité vyřizování 

- neochota využívat služby, aktivita x 

nemohoucnost, domnění u seniorů – služby 

Charity by měly být poskytovány zdarma, 

neochota seniorů platit za ssl. – nevyužívání 

PnP na nákup služeb 

- nedostatečná osvěta – včasné řešení situace, 

málo povědomí o službách v rodinách 

- posunování věku odchodu do důchodu 

- pozdní zahájení procesu KPSS v ORP 

Luhačovice 



  
 

PŘÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

+ finance: získání financí na projekty, nastavení 

systému financování, zvýšení důchodů, zvýšení 

PnP, zvýšení financí pro ssl. → zvýšení mezd 

a platů, snížení politického vlivu na financování 

sítě ssl., senioři jako cílová skupina v projektech 

EU, zajištění udržitelnosti projektů 

+ personál: dostatek kvalitních pracovníků, 

snížení důchodového věku, osvěta o ssl. 

spojená s dobrovolnictvím 

+ legislativa: změna legislativy – zákon 

o sociálních službách – víceleté financování, 

zjednodušení legislativy – vyřizování na jednom 

místě, elektronizace veřejné správy, 

zjednodušení sociálního systému 

+ posilování služeb občanské vybavenosti: 

přístup k informacím o službách, získání budov 

pro odlehčovací služby (prostor), zvýšení 

kapacit sociálních služeb, chodníky, 

cyklostezky, parkovací místa i v okrajových 

částech měst 

+ komunální volby 

+ zvýšení počtu seniorů – demografický vývoj 

+ racionální – udržitelná národní strategie 

v sociální oblasti 

+ vstup ssl. Městské nemocnice Slavičín do sítě 

ssl., zřízení více sociálních lůžek 

v nemocnicích 

+ zdravý životní styl – vyšší věk dožití 

+ vytvoření kvalitního KPSS 

- snížení objemu financí pro ssl. → snížení 

kapacity ssl., ukončení pronájmů a dalších forem 

podpory pro sociální služby 

- demografický vývoj: stárnutí obyvatelstva 

(více seniorů) → vznik nelegálních a nekvalitních 

služeb jako reakce na nedostatek kapacit 

registrovaných sociálních služeb 

- úbytek pracovníků v ssl. – odchod za lepší 

prací 

- aktuální politický vývoj – tlak na neziskový 

sektor 

- administrativa na úkor sociální práce: 

změna legislativy, nové metodiky a strategie 

zřizovatele 

 

 

3) Informace, novinky 

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, informovala členy PS o setkání seniorů ve městě 

Luhačovice a o setkání seniorů ve městě Slavičín. Setkání seniorů v Luhačovicích se bude konat ve 

středu 14. listopadu 2018 v 16.00 hod. v MěDK Elektra, v sále Rondo, Masarykova 950, 763 26 

Luhačovice. Vystoupí zde dixielandová kapela Jazzzubs Zlín, děti z MŠ Luhačovice a Spolek 



  
aktivních seniorů Luhačovice a Crazy Flappers Luhačovice. Setkání seniorů ve Slavičíně se 

uskuteční formou Besedy s paní Marií Formáčkovou ve čtvrtek 18. října 2018 v 17.00 hod. 

v Kulturním domě Sokolovna, Osvobození 224, 763 21 Slavičín. 

Taktéž upozornila členy PS, že bude odbor sociální MěÚ Luhačovice ve dnech 6. a 7. prosince 2018 

pro veřejnost uzavřen z technických důvodů. Otevřen bude od pondělí 10. prosince 2018 na adrese 

Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. 

Dále pozvala členy PS na veřejné setkání, které se uskuteční ve středu 21. listopadu 2018 od 16.00 

do 18.00 hod. v MěDK Elektra, v salonku v přízemí, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice.  

 

4) Diskuze 

ꞏ Spolek aktivních seniorů (SAS) Luhačovice - pravidelně se schází ve čtvrtky v Městské knihovně 

v Luhačovicích, spolupráce s p. Kopem, místostarostou města Luhačovice, vystoupí na Setkání 

seniorů v Luhačovicích dne 14. listopadu 2018 v MěDK Elektra, oslaví 18. let od založení spolku. 

ꞏ Charita Luhačovice – nespokojenost s dotazníkem (obecný) k Analýze potřeb uživatelů sociálních 

služeb. 

ꞏ Městys Pozlovice – Setkání seniorů v Pozlovicích se uskuteční dne 16. listopadu 2018 v 18.00 

hod., vystoupí kapela Poutníci. 

ꞏ Domov pro seniory Luhačovice – personální změny – ředitelkou DS paní Bc. Ing. Marie Semelová. 

 

Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu, uvedl, že od roku 2008 v rámci tvorby střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje se hovoří o problému nemocných lidí se závislostí často 

mladších 60 let, s nízkým příjmem, kteří objektivně potřebují pobytovou sociální službu. Za dobu 10 

let se stalo pouze, to, že se téma dostalo do plánu. Druhá věc, která se stala je to, že se cílová 

skupina násobně zvětšila. Zatímco v roce 2008 jsme mluvili o 4 - 5 případech, dnes je jich v 

Otrokovicích 22. Situace je o to horší, že potíže s umístěním do pobytové služby máme i u klientů 

kteří jsou z hlediska závislostí, soužití a financí bezproblémoví. 

Protože problém čím dál více narůstá, vznikl na základě iniciativy Otrokovic dopis, který jsme doplnili 

tabulkou s anonymizovaným výčtem konkrétních osob a s popisem jejich situace. Stejný dopis 

a tabulku s výčtem svých klientů, kteří spadají do cílové skupiny, poslaly na kraj ještě města 

Kroměříž a Zlín. 

Text dopisu – viz příloha. 

 

 

 

 



  
 

Další setkání PS osoby se zdravotním postižením a senioři proběhne dne 12. prosince 2018. 

 

 

 

Přílohy: 

- Setkání seniorů ve Slavičíně - Beseda s paní Marií Formáčkovou 

- Setkání seniorů v Luhačovicích 

- Text dopisu 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 24.10.2018, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


