
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. 
 

  

Zápis 

na 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: 17. května 2018 od 10:00 hodin 

Místo setkání: Sál Hasičské zbrojnice,  

Nábřežní 993, 763 12 Vizovice 

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Informace o plánovaném semináři 

3. Projednání stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku 

4. Diskuze 

AD 1) 

Koordinátorka projektu Marie Ponížilová přivítala přítomné na jednání pracovní 

skupiny senioři a osoby zdravotně postižené. Dále představila novou ředitelku 

společnosti Dotek paní Zitu Komárkovou a vyzvala ji k objasnění změn ve společnosti 

Dotek. Dotek změnil právní formu na zapsaný ústav a má nového majitele. 

AD 2) 

Koordinátor projektu Matěj Pluhař informoval zúčastněné o plánovaném semináři, 

který se uskuteční ve čtvrtek 7. 6. 2018 v sále Hasičské zbrojnice ve Vizovicích. 

AD 3)  

Proběhlo projednání stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku.  

AD 4) 

Termín dalšího setkání Pracovní skupiny byl naplánován na 13. 9. 2018.  

Zapsala: Eva Ludvíčková, vedoucí pracovní skupiny 
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Priority cílové skupiny „Senioři“ 

Priorita: 1. Podpora osob pečujících o osoby blízké  

Cíl: Posílení schopnosti poskytovat péči, Zajištění zlepšení dostupnosti informací a 

Zajištění jednodušší dostupnosti kompenzačních pomůcek  

Opatření: Realizace vzdělávacích programů a Osvětová a informační činnost  

Zapůjčení kompenzačních pomůcek zajišťuje mimo jiné Dotek, je nutné udržení této 

služby a její rozvoj. Dostupnost informací se jeví jako dostačující, sociální odbor má 

dveře dokořán. Dobrá je spolupráce i s nemocnicí Milosrdných bratří, kteří sami 

pořádají edukační programy pro pečující osoby. Diakonie Valašské Meziříčí dělala 

ucelený program pro pečující osoby, do kurzu se však přihlásila jen 1 osoba. Kurz byl 

špatně koncipován, protože byl na celý den a nebyl na krátkou dobu v odpoledních 

hodinách. 

Priorita 2. Podpora služeb v přirozeném prostředí  

Cíl: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních služeb ve všech obcích regionu  

Opatření: Udržení pečovatelské služby v celém regionu, Rozvoj služeb osobní 

asistence, Podpora Sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, Rozvoj terénní hospicové péče, Zajištění telefonické tísňové pomoci, 

Zajištění jednodušší dostupnosti kompenzačních pomůcek  

Sociální aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením chybí a je 

podle zákona těžce realizovatelná. Je to služba prevence – udržení aktivit seniora, 

podpora zájmů, podpora kontaktů. Není to klub důchodců, ale má sociální rozměr. 

Lepší je realizace pro osoby se zdravotním postižením. Není to denní stacionář, 

protože je to bez pomoci a bez podání jídla a léků.  

Nabízí se aktivity začleňovací do běžného života – na vozíku, naučit dotyčného jezdit 

autobusem a koupit si lístek.  

Ostatní opatření jsou naplněny kromě SAZ. Avšak je absence hospicové péče.  

Priorita 3. Podpora pobytových služeb  

Cíl: Zřízení pobytových služeb v regionu  

Opatření: Zřízení Domova pro seniory, Zvýšení počtu lůžek v pobytových službách 

pro seniory, Rozšíření odlehčovacích služeb o pobytovou službu, Zřízení služeb pro 

osoby s demencí – Domov se zvláštním režimem nebo Domov pro seniory s 

oddělením pro osoby s demencí  

Ve Vizovicích byl vybudován Topas, který je domov se zvláštním režimem a zároveň 

Domov pro seniory. 
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Priorita 4. Podpora aktivního života seniorů  

Cíl: Fungující klubová činnost a Možnost aktivního zapojení seniorů do společenského 

života  

Opatření: Podpora činnosti klubů seniorů a dalších zájmových organizací Klubová 

činnost ve Vizovicích je podporována dost, například Turistický oddíl Vizovice.  

Klubová činnost ovšem není sociální služba, ale je to služba navazující.  

Priority cílové skupiny „Osoby se zdravotním postižením“ 

Priorita 1. Vytvoření chráněného bydlení  

Cíl: Zajištění možnosti samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením  

Opatření: Vznik služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením  

Zatím nenaplněno.  

Priorita 2. Zajištění bezbariérovosti  

Cíl: Zajištění bezbariérového přístupu do všech veřejných budov pro osoby se všemi 

druhy postižení a Zajištění bezbariérovosti komunikací a veřejné dopravy v regionu  

Opatření: Mapování stavu bariér ve všech obcích regionu a Odstraňování bariér ve 

všech obcích regionu  

Priorita je částečně naplněna – nové komunikace i díky dotacím, které se 

vybudovávají, už jsou bezbariérové, je to však nikdy nekončící proces. Nové budovy 

se musí budovat bezbariérově, nové zdravotní centrum i nové komunitní centrum jsou 

bezbariérové. Nové výtahy jsou drahé a v zastupitelstvu těžce obhajitelné a 

prosaditelné. 

Priorita 3. Podpora aktivního života osob se zdravotním postižením  

Cíl: Vytvoření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do 

společenského života  

Opatření: Vznik komunitního centra  

Nové komunitní centrum právě vzniká na půdě ŘKF Vizovice, priorita je tedy 

částečně naplněna. 


