
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Zápis 

z jednání Pracovní skupiny senioři a osoby zdravotně postižené 

„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku“ 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532. 

 

Datum a čas: 13. září 2018 od 9:00 hodin 

Místo setkání: Sál Hasičské zbrojnice,  

Nábřežní 993, 763 12 Vizovice 

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Revize stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Vizovicku a 

Slušovicku 

3. Informace o plánovaném semináři 

4. Diskuze 

 

AD 1) 

Koordinátorka projektu Marie Ponížilová přivítala účastníky jednání pracovní skupiny.  

AD 2) 

Koordinátorka projektu seznámila zúčastněné s průběhem příprav na vytváření SWOT 

analýz, které bude ve čtvrtek 11.10.2018. Facilitátorem této analýzy bude Ing. Martina 

Juříková, Ph.D., pedagog na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 

AD 3) 

Koordinátorka projektu informovala členy PS o plánované semináři na téma 

Monitoring výstupů komunitního plánování sociálních služeb a jeho evaluaci, který 

proběhne 24. září 2018 od 14:00 hod., v sále Komunitního centra ve Vizovicích. 

Přednášet bude lektorka projektu Mgr. Gabriela Fellingerová a absolventi semináře 

dostanou osvědčení o absolvování.  

AD 4) 

Proběhla debata o dotazníkovém šetření mezi poskytovateli sociálních služeb, 

diskutovalo se o otázce: Chtěli byste dobrovolníky využít více? Již při výběrových 

řízeních je problém, že je nedostatek přihlášených uchazečů, protože za nízké platové 

podmínky dělat nechtějí, chybí pracovníci na přímou péči, pouze 25% absolventů 
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vysoké školy chce dělat svou práci, nejsou vedeni k mezigeneračním vztahům a 

prosociálním cítění.  

Dalším palčivým tématem je trend, nechávat lidi dožít v rodinách, ale je absence 

návazných služeb a servisu pro pečující osoby. Vzešel podmět pro vznik seniorské 

služby, kdy by koordinátor vytipovával osoby, které mohou využít sociální služby. 

Toto téma by bylo vhodné projednat v novém volebním období se starosty ORP. 

MAS Vizovicko a Slušovicko bude pořádat Svatomartinský trh 11.11.2018. Na této 

akci bude k dispozici stánek pro propagaci komunitního plánování sociálních služeb. 

Bude možné propagovat všechny dostupné sociální služby na Vizovicku a Slušovicku, 

je tedy nutné dodat letáky a vizitky na propagaci do sídla MAS. Na trhu je potřeba 

rozdat pozvánky na veřejné setkání, které bude 21.11.2018. Bylo by také vhodné 

rozdávat propagační upomínky spojené s doménou webu, kde bude umístěn Katalog 

sociálních služeb. Proto se koordinátorka zavázala k tomu, že doménu webu co 

nejdříve zajistí.  

Na veřejné projednávání 21.11.2018 navrhují členové PS pozvat krajskou radní pro 

sociální oblast Michaelu Blahovou.  

 

Další setkání PS bude ve čtvrtek 11.10.2018 v zasedačce MěÚ Vizovice. 

Zapsala Eva Ludvíčková 

 


