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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: 11. října 2018 od 9:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Vizovice 

   Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. SWOT analýza 

3. Diskuze 
 

AD 1) 

Cílem setkání pracovní skupiny bylo vytvořit aktuální SWOT analýzu prostředí 

Vizovicka a Slušovicka pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.  

K jednání byly přizvány facilitátorky Ing. Martina Juříková, Ph.D. a Mgr. Romana 

Čočková z UTB Zlín. 

AD 2) 

Účastníci pracovní skupiny byli rozděleni do menších týmů, kde byly zastoupeny 

jednotlivé strany triády a měli za úkol analyzovat silné a slabé stránky prostředí 

sociálních služeb a identifikovat možné příležitosti a hrozby jejich rozvoje. 

V následujících SWOT analýzách jsou sestaveny silné a slabé stránky a zvýrazněny ty, 

které účastníci identifikovali jako klíčové pro komunitní plánování soc. služeb v roce 

2018. V rámci diskuze byly následně vyvozeny příležitosti a ohrožení rozvoje. 

Na jednáni byli účastni 4 zástupci poskytovatelů, 3 zástupci zadavatelů a 1 uživatel. 

SWOT analýza pracovní skupiny: senioři a osoby se zdravotním postižením 
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Silné stránky 

• vznik Komunitního centra Vizovice 

• pozitivní vývoj spolupráce (vztahy) 
s obcemi, krajem 

• Nemocnice milosrdných bratří Vizovice – 
sociální pracovník, který výborně 
informuje seniory 

• vznik bezbariérového lékařského centra 
ve Vizovicích 

• Mezioborová spolupráce (např. po vzoru 
„tým okolo dítěte“) 

• dostatečná nabídka volnočasových aktivit 
(v případě zájmu klienta) 

• vybavení provozoven, materiální 
zabezpečení, finanční zajištění 
poskytovatelů služeb (krátkodobé) 

• Jasená – rozvoj ve spolupráci s Diakonií 
Vsetín, příprava komunitního centra, 
využití spádovosti mezi Vizovicemi a 
Vsetínem 

• existence organizace Dotek – pobytové 
služby 

• relativně dobrá dostupnost služeb na 
Vizovicku 

• kulturní vyžití pro CS 

• sport (turistika zejména) pro CS 

• vztahy vedení některých měst a obcí s CS 

• spolupráce s dobrovolníky, veřejností, 
médií, sponzory … závisí však dle možností 
organizace 
 

Slabé stránky 

• pečovatelská služba – nedostatečná 
kapacita (personální zajištění 
zejména odpoledne, v noci, svátky), 
špatná dostupnost, nepružnost 
financování, nepružnost 
střednědobého krajského plánu 

• odlehčovací služba – chybí v terénu 
pro CS 0 – 100 let (děti s postižením, 
senioři) 

• zdravotní péče – špatná, lékaři 
nejsou ochotni zajíždět do malých 
obcí 

• není „zastřešena“ informovanost, 
schází poradenství ve zdravotní 
situaci  

• nedostatek dobrovolníků 

• rozdělení resortu sociálních služeb a 
zdravotnictví, špatná spolupráce 
mezi zdravotnickým a sociálním 
odborníkem 

• vztahy vedení některých měst a obcí 
s CS 

• vztahy mezi poskytovateli služeb a 
vedením měst a obcí 

• osobní asistenční služba neexistuje 

• spolupráce s dobrovolníky, 
veřejností, médií, sponzory … závisí 
však dle možností organizace 

• chybí návazné služby (např. péče po 
propuštění klienta ze zařízení soc. 
služeb) 

• nejistota financování do budoucna, 
finanční zajištění pouze na daný rok 
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Příležitosti 

• aktivizace služeb KC Vizovice vzhledem 
k CS 

• vytvoření Komunitních center ve spádové 
oblasti Slušovicko 

• školení soc. pracovníků v propagaci, 
komunikaci s médii, sponzory, nové trendy 
v komunikaci (sociální sítě, online 
komunikace) 

• návaznost služeb mezi zdravotnickými a 
sociálními zařízeními (pracovníky), ale i 
mezi jednotlivými sociálními službami 
(propojit terénní služby s domácí péčí 
apod.) 

• posílit kompetence a odbornost 
pracovníků na obecním úřadu v oblasti 
sociálních služeb 

• komunikační (propagační) platforma, např. 
web, kde by byl přehled životních situací a 
rady, doporučení, kontakty na 
kompetentní osoby 

• uspořádání exkurzí pro starosty malých 
obcí, aby viděli sociální služby v regionu a 
mohli doporučit řešení či odkázat na 
kompetentní osoby, organizaci 

• zapojit mladé seniory jako dobrovolníky, 
zlepšit image dobrovolnictví 

• fundraising 
 

Hrozby 

• nesystematičnost, rozdělení resortu 
sociálních služeb a zdravotnictví 

• nízké mzdy v sociálních službách 
způsobují nedostatek personálu 

• „image“ pozice sociálního 
pracovníka 

 

Komentář ke SWOT analýze: 

Mezi nejvýznamnější silné stránky regionu zařadili účastníci vytvořené zázemí soc. 

služeb v podobě existence Komunitního centra Vizovice, Nemocnice milosrdných 

bratří či bezbariérového lékařského centra ve Vizovicích. Nyní tedy nastává období 

pro efektivnější využití těchto prostor pro sociální služby seniorům a osobám se 

zdravotním postižením. 

Za pozitivní trend rovněž účastníci označili mezioborovou spolupráci při řešení potřeb 

klienta, ovšem tento trend naráží na systémovou chybu v podobě rozdělení resortu 

zdravotnických a sociálních služeb. Návaznost služeb je proto obtížnější. Možným 

řešením je vytvoření komunikační platformy, kde by byly popsány životní situace či 

charakteristika cílové skupiny a poté odkazy na jednotlivé služby, určené právě dané 

cílové skupině. 

Propagace sociálních služeb by se měla také soustředit na starosty malých obcí, kteří 

by měli „zažít“ portfolio sociálních služeb prostřednictvím exkurze do daných 

organizací. Poskytovatelé služeb by naopak ocenili vzdělávání v aktuálních trendech 
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propagace např. na sociálních sítích. 

AD 3) 

Další setkání PS bude v úterý 8. 1. 2019 v zasedačce MěÚ Vizovice. 

Zapsala Eva Ludvíčková 

 

 


