
  
 

 

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: 29.06.2018, 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) Představení hlavního cíle a aktivit projektu, b) 

Seznámení s „komunitním plánováním“, c) Diskuse, podněty, očekávání členů řídící skupiny. 

 

2) Představení hlavního cíle a aktivit projektu 

Mgr. Pavlína Stolaříková seznámila členy řídící skupiny s hlavním cílem a aktivitami projektu 

zaměřeného na KPSS ORP Luhačovice. Viz přiložená prezentace. 

V této části setkání proběhlo krátké představení každého člena řídící skupiny, kde měl každý 

jednotlivec možnost představit sebe a informovat ostatní členy o organizaci. Viz prezenční listina. 

 

3) Seznámení s „komunitním plánováním“ 

Mgr. Josef Zdražil informoval členy řídící skupiny o KPSS (pojem komunitní plánování, principy 

komunitního plánování). Viz přiložená prezentace. 

 

4) Diskuse, podněty, očekávání členů řídící skupiny 

V další části setkání se uskutečnila diskuse. Členové řídící skupiny byli vyzváni k tomu, aby vyjádřili 

tři věci, které by uvítali ke změně.  

Mezi tyto podněty patří: 

- sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením, 

- systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 



  
- přehledný systém – kompenzační pomůcky, 

- rozdělení rolí, vyjasnění, 

- zájem ze strany politiků,  

- ponoukání ze strany politiků, 

- přehledný dokument služeb, tištěný katalog, 

- senior taxi, 

- seznámení se se službami pro rodiny s dětmi, 

- zapojení škol, 

- spolupráce, 

- návaznost na následné služby (psycholog, terapie) pro rodiny s dětmi – posílení, 

- chodníky, 

- zdravotnictví, 

- nabídka – hospic, 

- služby pro osoby se zdravotním postižením, 

- odborník, 

- víceleté financování, 

- zlepšení informovanosti o sociálních službách, 

- nízkoprahové zařízení (NZDM), 

- zviditelnění (osobní kontakt), 

- samospráva, 

- rozvoj sociálních služeb – provoz, investice, 

- ne bezbariérovost – zlepšení, 

- pobytová odlehčovací služba pro osoby se zdravotním postižením, 

- platforma – komplexní podávání informací, 

- udržitelnost, 

- zmapování potřeb, 

- více žen v politice, 

- prostředí a zázemí pro nové služby, 



  
- ÚP – rozšíření. 

 

 

 

 

 

Další setkání ŘS proběhne dne 26. října 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Prezentace k projektu 

Prezentace ke KPSS 

Plán termínů ŘS 

 

 

 

Datum a místo zápisu: 02.07.2018, MěÚ Luhačovice 

Zapsala:    Mgr. Pavlína Stolaříková 

   koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 


