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:

26.10.2018, v 10.00 hod.

Místo konání:

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

1) Úvodní slovo
Setkání bylo plánováno v následujících krocích: a) informace o SWOT, schvalování SWOT, b)
představení připravovaných rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb, c) informace
o systémech financování sociálních služeb, d) diskuze.

2) Informace o SWOT, schvalování SWOT

PS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIOŘI
SILNÉ STRÁNKY
+ stávající fungující sociální služby: (terénní
služby, domov pro seniory, 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

SLABÉ STRÁNKY

- nedostatečná lokální dostupnost 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
+ politická vůle: (příspěvky na stravu pro rehabilitace, nedostatek služeb pro lidi se
seniory v Pozlovicích, osvobození od poplatků zdravotním postižením v ne seniorském věku,
pro seniory např. komunální odpad, spolupráce nedostatečné odlehčovací služby
úřadů s organizacemi seniorů (finančně, účastí),
spolupráce s Technickými službami Luhačovice málo financí
v sociálním
sektoru:
– zaměstnávání OZP, granty od města na nedostatečná politická podpora sektoru ssl.,
aktivity seniorů, osvobození od poplatku za nesystémové nastavení financování ssl. ze
asistenčního psa ve Slavičíně), senior taxi ve 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,
terénním službám chybí dopravní prostředky,
parkovací místa, obnova vozového parku, cena
služeb je pro seniory vysoká – dovoz obědů –
malá výše důchodů

Slavičíně, obce podporují terénní sociální služby
+ skupiny seniorů, chuť seniorů tvořit, být
aktivní: Klub důchodců Slavičín, Spolek
aktivních seniorů (SAS) Luhačovice, místa pro
sdružování seniorů, univerzita třetího věku
v Luhačovicích i ve Slavičíně
+ Městská nemocnice Slavičín

+ zaměstnanci: vzdělaní, profesionální, vstřícní, - personální problémy: nedostatek kvalitních
lidé v ssl., kteří chtějí být činní pro seniory uchazečů o zaměstnání v ssl., málo odborných
lékařů v Luhačovicích, neobsazená zubní
a osoby se zdravotním postižením, dobrovolníci
ordinace ve Slavičíně
+ soudržnost rodin
- nedostatečná občanská vybavenost/služby:
není komunitní bydlení, špatný stav chodníků
+ bezbariérové vstupy
v Luhačovicích,
chybí
senior
taxi
+ lázeňství – rehabilitace (mimo sezónu),
v Luhačovicích – vysoká cena taxi, nevyužívání
prameny, prostředí
dotací na opravu infrastruktury (chodníky,
především v okrajových částech města), pro
+ pozitivní přístup veřejnosti ke klientům
rezidenty není dostupná rehabilitace v lázních,
Chráněného bydlení Luhačovice
neochota MŠ v malých obcích přijímat děti se
zdravotním postižením (omezením) – inkluze
+ spolupráce CHB s DS Luhačovice
nefunguje
(výjima
v Pozlovicích),
málo
+
soukromý
Penzion
Spokojené
stáří
bezbariérové dopravy
v Pozlovicích – schopnost rychle umístit klienta
- malý rozsah ÚP ČR v Luhačovicích+ informovanost o službách
roztříštěnost administrativy – složité vyřizování
+ dobrá spolupráce – sponzorství – místní firmy

-

+ spolupráce s MŠ a ZUŠ – besídky
+ mezigenerační projekt Střední odborné školy
Luhačovice
+ Ježíškova vnoučata – pokračování kontaktů
+

canisterapie,
Luhačovice

canisterapeutické

centrum

+ mobilní zahrádky
+ v mateřských školách ve větších obcích
funguje inkluze
+ probíhající KPSS

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
Luhačovice

procesu

KPSS

v ORP

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

+ finance: získání financí na projekty, nastavení
systému financování, zvýšení PnP, snížení
politického vlivu na financování sítě ssl., senioři
jako cílová skupina v projektech EU, zajištění
udržitelnosti projektů

- 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
+ zvýšení důchodů, zvýšení financí pro ssl. – služeb jako reakce na nedostatek kapacit
zvýšení mezd a platů
registrovaných sociálních služeb
+ personál: dostatek kvalitních pracovníků, - úbytek pracovníků v ssl. – odchod za lepší
snížení důchodového věku, osvěta o ssl. prací
spojená s dobrovolnictvím
- aktuální politický vývoj – tlak na neziskový
+ legislativa: změna legislativy – zákon sektor
o sociálních službách – víceleté financování,
zjednodušení legislativy – vyřizování na jednom - administrativa na úkor sociální práce:
místě,
elektronizace
veřejné
správy, změna legislativy, nové metodiky a strategie
zřizovatele
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 –
silná cílová skupina pro sektor sociálních
služeb
+ 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
+ mezioborová spolupráce a propojení
zdravotnictví a sociálních služeb (napříč resorty)
– síťování sociálních služeb
+ pozice fundraisora

PS RODINY S DĚTMI A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

+ organizace podporují děti a rodiny: přímá
pomoc
ze
Tříkrálové
sbírky,
pomoc
z potravinové banky, charitativní akce – část
z výtěžků rodinám s ohroženými dětmi

- chybí finance: politická nepodpora, nestabilní
politická situace, obce se nepodílí na financování
ssl., nedostatek bytů, v Luhačovicích žádné,
nedostatek financí uživatelů na úhradu ssl.,
izolovanost rodin v malých obcích, špatná
dopravní dostupnost pro využívání služeb,
nedůvěra
politiků
v kompetentnost
nízkoprahových služeb

+ dostupnost služeb pro děti a rodiny: dobrý
základ ssl. a návazných služeb, dostupnost
služeb, existence terénních služeb, existence
Rodinného a mateřského centra ve Slavičíně,
Dům dětí a mládeže v Luhačovicích i ve
Slavičíně, NZDM R-Ego a NZDM KamPak? ve nedostatek
dětských
psychiatrů,
Slavičíně, nepřetržitý provoz DDM, zabezpečení psychologů, psychoterapeutů: nehrazeni
volného času dětí, pomoc rodičům, činnost
pojišťovnou,
nedostupnost
léčby
nebo
canisterapeutického centra, školní psycholog na
gymnáziu ve Slavičíně a na ZŠ v Luhačovicích, psychoterapie, chybí zapojení většího počtu
zdravotníků – lékařů do spolupráce, včetně
spolupráce terénních služeb a OSPOD
spolupráce s OSPOD
+ politická podpora sociální oblasti: alespoň
lokálně, podpora měst v ORP pro ssl., fond - chybí sociální služby: nedostupnost dluhové
městských bytů ve Slavičíně, vyhláška na zákaz poradny a občanské poradny, žádná krizová
herních automatů ve Slavičíně, dobrá spolupráce lůžka pro dospělé, chybí služby streetwork pro
nestátních neziskových organizací s městem
uživatele drog a jejich rodiny, chybí navázání
i navzájem
spolupráce terénní služby pro děti a mládež
+ částečně stabilizované finance: služby jsou ohrožené rizikovým chováním a OSPOD1, chybí
zařazeny do sítě sociálních služeb Zlínského NZDM v Luhačovicích
kraje
- chybí některé služby ÚP ČR v Luhačovicích
+ fungující prevence: dlouhodobá víceletá
– státní sociální podpora, zaměstnanost,
prevence na školách, nespecifická prevence besedy
v rámci
prevence,
působení pokladna,
volnočasových
aktivit,
táborové
aktivity
v Luhačovicích i ve Slavičíně, výborné zázemí - nedostatečná provázanost škol, OSPOD
a sociálních
služeb:
chybí
spolupráce
pro volnočasové aktivity
(neochota) školy a ssl., školy občas překračují
+ katalog sociálních služeb v rámci Zlínského své kompetence – řeší, co jim nepřísluší, školy
kraje – přehlednost
neplní své kompetence včas, záležitosti
k řešení OSPOD předávají pozdě, metodici
+ podpora zřizovatele organizacím pro děti
prevence nejsou informováni o NZDM2
+ komunikace s rodiči (organizací)
- slabá informovanost občanů o ssl. - nedůvěra
+ kvalifikovanost a kompetentnost pracovníků veřejnosti v práci NZDM, málo povědomí
v ssl.
o zájmovém vzdělávání a dalších aktivitách
+ lidský faktor, ochota pomáhat, nadšení DDM (nejsou to jenom kroužky),

1
2

k projednání na PS RoD+OOSPJ
viz poznámka 1

a aktivita, domluva a kooperace

- velká administrativní zátěž

+ zkvalitňování zázemí služeb
+ rozšiřující provázanost

PŘÍLEŽITOSTI
+ kazuistické semináře
+ rozšíření chybějících služeb
- NZDM v Luhačovicích
- dluhové a občanské poradny

HROZBY
- útoky na nestátní neziskové organizace →
nefinancování ssl. ze strany nejvyšších
politických představitelů státu, krajů a obcí,
volby
- rozbití systému financování preventivních
služeb pro drogově závislé

- odborné sociální poradenství zaměřené
na rodiny s dětmi, osoby ohrožené - snižování rozpočtů DDM, snaha o financování
sociálně patologickými jevy od r. 2019
obcemi
- rodinné poradenství
- terénní forma
+ více absolventů do ssl.
+

- odchod kvalifikovaných lidí ze ssl.
- rozšiřování necertifikovaných služeb pro lidi se
závislostí

víceleté financování: zapojení politické - zvýšení finančních nároků na ssl. – drahá pro
garnitury,
zpružnění
vyhodnocování klienty
rozvojových záměrů (KÚZK)

+ zřízení platformy – komise prevence kriminality - zvýšení administrativní zátěže
(mezioborovost)
+ zlepšení informovanosti o síti služeb připravovaný Přehled aktérů sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Luhačovice

3) Představení připravovaných rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb na rok 2020
∙ Středisko rané péče EDUCO Zlín, z. s. – žádost o navýšení úvazku pracovníků v přímé péči o 1,0.
Aktuálně má organizace počet úvazků pracovníků v přímé péči 7.
Mgr. Jana Hunáková, vedoucí služby, seznámila členy ŘS s tímto rozvojovým záměrem.
Raná péče patří mezi preventivní sociální služby, tzn. že služba předchází prohlubování problémů,
které cílovou skupinu mohou potkat. Zájem o službu EDUCA je velmi vysoký, aktuální kapacita je
110 rodin ve Zlínském kraji. Každoročně o službu požádá cca 40 - 50 rodin s dítětem se zdravotním
postižením. EDUCO má v posledních letech plnou kapacitu a rodiny musí na službu 3 - 4 měsíce
čekat.
Od roku 2017 pediatři provádí screening dětí v 18 měsících na PAS (porucha autistického spektra).
V případě, že dítě neprojde screeningem, je rodině předán kontakt na vybrané organizace (mezi

kterými je i EDUCO). Je dokázáno, že když se začne s tímto dítětem pracovat velmi brzy, mohou se
autistické projevy dítěte zmírnit.
Navýšením úvazku a tím i navýšením kapacity EDUCA, by se situace výrazně zlepšila. Organizace
bude mít volnou kapacitu pro nové rodiny, které by mohly získat pomoc a podporu dříve.

Mgr. Pavlína Stolaříková, koordinátorka, uvedla, že rozšíření R-Ega, nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež, ve městě Luhačovice, je stále zařazeno ve střednědobém plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji. Předpokládaný termín a místo realizace prozatím není známo.

4) Informace o systémech financování sociálních služeb
Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu, hovořil o systémech financování sociálních služeb. Informoval
o participaci obcí na financování sociálních služeb ve městech Otrokovice a Zlín, o pravidlech
a postupech spoluúčasti a o žádosti. Předložil Žádost o dotaci z rozpočtu města v oblasti poskytování
sociálních služeb, jejíž součástí je tabulka pro výpočet předpokládaného požadavku sociální služby.
Věnoval se výpočtům jednotek sociálních služeb – lůžkoden, bytoden, hodina a osobohodina
s uvedením příkladů.

5) Diskuse
∙ DC Zlín – provázanost s psycholožkou, která působí v ZŠ Luhačovice.
∙ Město Slavičín – cca 50 městských bytů, přibližně 100 DPS.
∙ Městys Pozlovice – schválení výstavby 3 obecních bytů.
∙ PAHOP – spolupráce s ranou péčí Smečno; uskutečnila se III. Odborná konference paliativní
a hospicové péče s názvem „Od katedry k lůžku“;
∙ Středisko rané péče EDUCO Zlín – vysvětlení specializace – mentální a kombinované postižení; ve
ZK je několik středisek rané péče zaměřených podle postižení.
∙ Mgr. Josef Zdražil sdělil členům ŘS informace ze setkání koordinátorů: hledání vnitřních rezerv,
rezervy v rozvoji terénních služeb, zmapování „bílých“ míst, odlehčovací služby, veřejné projednání
střednědobého plánu.
∙ Mgr. Pavlína Stolaříková pozvala členy ŘS 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.

Další setkání ŘS proběhne dne 13. prosince 2018.

Datum a místo zápisu:

30.10.2018, MěÚ Luhačovice

Zapsala:

Mgr. Pavlína Stolaříková
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

