FORMULÁŘ PRO SBĚR PŘIPOMÍNEK
návrh k Akčnímu plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017
Podmínky pro sběr připomínek:
• připomínky zasílejte pouze na předepsaném formuláři elektronickou formou na adresu: lenka.zackova@kr-zlinsky.cz
• připomínky doručené po stanoveném termínu nebudou akceptovány (termín pro zaslání Vašich připomínek je od 27. dubna do 5. května 2016 do 12:00)
• anonymní připomínky nebudou akceptovány
• každá připomínka musí být řádně zdůvodněna, a to zejména připomínky vztahující se k (ne)zařazení jednotlivých služeb do sítě sociálních služeb Zlínského kraje
* pole označené hvězdičkou není povinné
Vypořádání připomínek bude po schválení dokumentu zveřejněno na internetových stránkách kraje: www.kr-zlinsky.cz.

Název/jméno
připomínkující
organizace/subjektu

jméno
zpracovatele
připomínky

email

Zlín

NADĚJE, pobočka Zlín

Kateřina
Pivoňková

katerina.pivonkova@
nadeje.cz

Otrokovice,
Vizovice, Zlín

Centrum služeb
postiženým Zlín, o.p.s.
zařízení Horizont Zlín
identifikátor 1965829

Pořadové číslo Působnost/SO
připomínky
ORP

1

2

Číslo
podkapitoly
(např. 2.1)

739 227 875

Příloha č. 1
Akčního
plánu Síť
sociálních
služeb

Chráněné
bydlení

777 721 131

Mgr. Bronislav
Vajdík

bronislav.vajdik@ssl
uh.cz

572 414 512

3.3.

3.3.1.

Sociální služby
Uherské Hradiště, p.
o.

Mgr. Bronislav
Vajdík

bronislav.vajdik@ssl
uh.cz

572 414 512

3.3.

3.3.1.

NA CESTĚ, z.s.

Ing. Tomáš Hurta

tomas.hurta@quick.
cz

737 263 904

7

7.2.

tomas.hurta@quick.
cz

737 263 904

Uherské
Hradiště

Sociální služby
Uherské Hradiště, p.
o.

5

Uherské
Hradiště

6

Vsetín

NA CESTĚ, z.s.

Ing. Tomáš Hurta

8

Vsetín

NA CESTĚ, z.s.

tomas.hurta@quick.
Ing. Tomáš Hurta
cz

9

Vsetín

NA CESTĚ, z.s.

Ing. Tomáš Hurta

tomas.hurta@quick.
cz

737 263 904

10

Vsetín

NA CESTĚ, z.s.

Ing. Tomáš Hurta

tomas.hurta@quick.
cz

737 263 904

12

7.1

Příloha č. 1
Akčního
plánu Síť
sociálních
služeb

4

11

7.1

725 893 707

Zlín

Vsetín

csp.ops@cspzlin.cz

Číslo
kapitoly
(např. 2)

abapo@abapo.cz

ABAPO, s.r.o., osobní
Ing. Ivo Daněk
asistence

3

7

Ing. Mgr. Milan
Antoš

telefon

Zlín

"HVĚZDA z. ú."

Bc. Miroslava
Kalivodová

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

7

7.2.

Číslo
strany

5

45

Tabulka č. 15 Rozvojové záměry
poskytovatelů - nepodpořeno 18. Příloha
č.1, str. 6 sociální rehabilitace ambulantní
,počet podpořených úvazků v přímé péči
/ambulantní a terénní služby / - 7,2, rozvoj
počet podpořených úvazků v přímé péči
oproti AP 2016 -0

Akceptováno

V rozvojovém záměru pro rok 2017 jsme mylně uvedli, že po realizaci záměru bude služba poskytována pouze v ORP Otrokovice. Uvedli jsme rozšíření služby
Tabulka č. 15 Rozvojové záměry poskytovatelů sociální rehabilitace v Otrokovicích, ale opomněli jsme v záměru zmínit intenzivnější poskytování terénní služby především v ORP Zlín. Ze strany uživatelů je
nepodpořeno 17. Příloha č.1, str. 6 sociální
znatelný podstatný nárůst požadavků o podporu a pomoc v jejich přirozeném prostředí. Dále město Zlín rekonstruuje pro uživatele s duševním onemocněním
rehabilitace ambulantní, počet podpořených
další sociální byty, ve kterých budeme terénní sociální službu zajišťovat. Pořadník na bydlení vede Horizont Zlín a předpokládáme kolaudaci již v II. polovině roku
úvazků v přímé péči /ambulantní a terénní služby/ 2016. V rozvojovém záměru pro rok 2017 jsme uvedli stávající i nový časový rozsah služby pro pracoviště Horizont Zlín v Otrokovicích, ale doba poskytování ve
7,2, rozvoj počet podpořených úvazků v přímé
Zlíně zůstane ve stejném časovém rozsahu a ve všech ORP službu zajišťuje jeden pracovní tým. Stejně tak působnost sociální služby Horizont Zlín bude nadále v
péči oproti AP 2016 -2
ORP Zlín, Otrokovice, Vizovice. Navyšující se terénní služba vyžaduje větší personální zajištění.

Věcná

Neakceptováno

1. Poskytovatel sociální služby, který má zájem na tom, aby byla služba
hodnocena a následně mohla být zařazena do sítě sociálních služeb, je
povinen mj. vyplnit data do aplikace KISSoS v požadovaném rozsahu,
termínu a za dané období.
2. Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto zařazení Vaší sociální
služby do Sítě nebylo podpořeno.

V roce 2016 kapacita nebude snižována o daný
počet 40 míst. Plánované snižování kapacity DS
Nezdenice se uskuteční v roce 2017 o 50 míst.
Kapacita DS Nezdenice bude celkem 115 lůžek

Na odbor sociálních věcí KÚZK bylo zasláno vyjádření ředitele organizace č.j. SSLUH/03881/2016.

Věcná

Akceptováno

23

V tabulce č. 5 uveden vznik nové služby s
Vznik nové sociální služby nejdříve v měsíci říjnu
kapacitou 40 míst v ORP Uherský Brod k 1. 9.
2017 s kapacitou 27 lůžek.
2016.

Po vyhodnocení stavebně-technické dispozice budovy a vnitřních prostor byla navržena nová kapacita 27 lůžek.

Věcná

Akceptováno

Věcná

Neakceptováno

Duplicitní

Neakceptováno

OPATŘENÍ č. 3.1.3.: Rozšíření kapacit
58 také nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v
47
ORP Holešov, Luhačovice, Otrokovice,
Valašské Klobouky

58

58

7

OPATŘENÍ č. 3.1.3.: Rozšíření kapacit
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP
Holešov, Luhačovice, Otrokovice, Valašské
Klobouky, Vsetín

Zdůvodnění

Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto navýšení úvazku nebylo
podpořeno.

v tabulce č. 5 uvedeno snížení kapacity - 40
míst v ORP Uherský Brod k 1.9.2016

7.2.

606 771 510

Věcná

23

7

síť soc.
služeb

Rozvojový záměr jsme podávali na rozšíření kapacity sociální služby chráněného bydlení, nikoliv na vznik nové služby. Považujeme za praktické a efektivní,
pokud nově vzniklá lůžka v samostatné budově budou zařazena pod stávající a fungující sociální službu. Tato služba tak bude zahrnovat lůžka v chráněném
bydlení komunitního typu, v individuálním chráněném bydlení s nižší mírou podpory (nově vzniklé na adrese Tř. T. Bati 1010) a v chráněných bytech. V tomto
smyslu, tedy navýšení kapacity stávající sociální služby s identifikátorem 1179545, jsme i jednali s pracovníky odboru sociálních věcí MMZ i ZK. Prosím tedy, aby
nových 10 lůžek chráněného bydlení zlínské NADĚJE bylo zařazeno do sítě jako navýšení kapacity, nikoliv nová služba.

Zařazení služby do Sítě

58

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

Závěr

Nezařazení služby do Sítě

7.2.

sekretar.hvezdazlin
@seznam.cz

Forma
připomínky

Můj osobní názor, že bychom zařazeni být měli, je podpořen skutečností, že o naše služby ve Zlíně a okolí je zájem a poptávka po našich službách roste. Dále prokázali jsme za období, po které naše služba existuje, že dokážeme fungovat efektivně, protože tak fungujeme i bez státních dotací. Naše ceny jsou v souladu s
regulací cen dle Zákona o sociálních službách. Když nás osloví nový zájemce o naše služby, pokud se nevymyká naší cílové skupině, vždy mu vyhovíme,
neodkazujeme ho na "plnou kapacitu", uplatňujeme systém personální práce, který nám umožňuje flexibilně uspokojovat poptávku po našich službách. Ovšem
poté, co jsme se stali registrovaným subjektem, naše náklady rostou a potřebujeme zaměstnat další sociální pracovnici atd. Proto potřebujeme další finanční
zdroje, abychom mohli naše služby nejenom udržet, ale hlavně dále rozvíjet.

7

příloha č. 1 Síť
sociálních
služeb
Zlínského
kraje v
rámci
Akčního
plánu
rozvoje
sociálních
služeb
ve Zlínském
kraji pro rok
2017

Popis a zdůvodnění připomínky

Navrhované znění připomínkovaného textu

oprava v textu řádku nad: NADĚJE, pobočka Zlín,
NADĚJE, pobočka Zlín, 00570931, vznik nové
00570931, Dům Naděje Zlín, 1179545, Zlín, 15 sociální služby, XXX, Zlín, 10
rozvoj / počet lůžek 10

737 263 904

Příloha 1, NZDM - 6.řádek

Původní znění připomínkovaného textu

Věcná

Neakceptováno

Všechny připomínky se týkají návrhu na zvýšení kapacity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Centrum Archa (8709161) z 2,08 na 2,6 přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči.

VÝSTUP: Zvýšení počtu kontaktů minimálně VÝSTUP: Zvýšení počtu kontaktů minimálně o 4
o 4 081 kontaktů/rok
581 kontaktů/rok
ODPOVĚDNOST: Charita Holešov, R-Ego, z.s., ODPOVĚDNOST: Charita Holešov, R-Ego, z.s., Unie
Unie Kompas, Vzdělávací, sociální a kulturní Kompas, Vzdělávací, sociální a kulturní středisko Zařízení reaguje na tyto potřeby rodin s dětmi: podpora rodinám při řešení výchovných a duševních problémů, v konfliktních a krizových situacích a prevence
patologických jevů, zejména šikany, zneužívání návykových látek, záškoláctví a méně závažné trestné činnosti, která je nedostatečná či neúčinná dle AP 2017
středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., NA CESTĚ, z.s.
(str.30). Tyto potřeby v ORP Vsetín, kde je služba poskytována, rostou, což sledujeme dlouhodobě na poptávce po službě, řešených problémech, počtu kontaktů
i intervencí. Rovněž sledujeme, že věk dětí, kdy se problémy začnou vyskytovat, klesá. Na to jsme reagovali rozšířením cílové skupiny na věk 13 – 26 let, což
následně, téměř okamžitě, způsobilo další nárůst zájemců o službu. Kromě toho NZDM Centrum Archa spolupracuje s OSPOD Vsetín a právě v našem zařízení
nachází neformální útočiště řada dětí z pěstounských rodin a služba se podílí na jejich začlenění do společnosti a pomáhá zpětnou vazbou optimalizovat
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2017:
3 PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY 2017: 3 472 785
náhradní rodinné zázemí. Za léta činnosti si NZDM vytvořilo pověst místa, kde se mladý člověk může bez obav svěřit a řešit své problémy, byť mu přijdou
339 000
sebetěžší. Prostředí, v němž je služba poskytována, je současně motivující i maximálně nízkoprahové, praxí máme prověřeno, že buduje, dává chuť k změně a
motivuje. Nechceme odmítat zájemce o službu, jsou to často mladé lidé ve velké tísni a krizi, ani zkracovat provozní dobu, což v případě zakonzervování kapacity
měřené přepočtených počtem úvazků v přímé péči hrozí.
Počet podpořených přepočitatelných úvazků Počet podpořených přepočitatelných úvazků v
v přímé péči 2,08, rozvoj/útlum: 0
přímé péči 2,6, z toho rozvoj/útlum: 0,52, opatření Navýšení kapacity NZDM Centrum Archa naplňuje prioritu 3.1. Strategického plánu: Udržitelnost a rozvoj ambulantních a terénních služeb pro ohrožené rodiny
s dětmi.
3.1.3.

Duplicitní

Neakceptováno

Duplicitní

Neakceptováno

Duplicitní

Neakceptováno

Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto navýšení úvazku nebylo
podpořeno.

Důvody k zařazení služby Dům služeb seniorům (id. 7085806) do sítě sociálních služeb Zlínského kraje s vyšším počtem podpořených lůžek než 14:

pečovatelská
služba

2

Zařazení služby (id. 7085806 - domovy se
zvláštním režimem) do sítě sociálních služeb
Zlínského kraje - počet podpořených lůžek
14

Zařazení služby (id. 7085806 - domovy se
zvláštním režimem) do sítě sociálních služeb
Zlínského kraje - navýšit počet podpořených lůžek
ze 14 až na 50, což je kapacita služby

3

Rozvoj pečovatelské služby - Charita Svaté
rodiny Nový Hrozenkov

Rozvoj pečovatelské služby o 0,5 úvazku (sociální
pracovnice)

- dle Statutárního města Zlína jsme potřebnou sociální službou, a to ve výši všech 50 lůžek (což je kapacita registrované služby)
- již třetím rokem jsme bez státních dotací a dotuje nás pouze Statutární město Zlín, čímž dochází k finančním problémům celé organizace ( a i přesto služba
funguje a nedošlo k jejímu ukončení)
- sociální služba je nabízena přímo v centru Zlína, což je vítanou skutečností ze strany zájemců i jejich rodinných příslušníků
- sociální služba DZR je velmi potřebnou a žádanou, o čemž svědčí 98% obložnost a stále narůstající počet zájemců o umístění, zařazených do pořadníků čekatelů
- vysoká spokojenost klientů sociální služby i jejich rodinných příslušníků
- v roce 2014 jsme získali ocenění „Značka kvality v sociálních službách“, které uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR - APSS ČR ocenila náš
projekt nejvyšším možným oceněním, a to pěti hvězdami
- dle akčního plánu na str. 51 došlo k úbytku 75 lůžek pro seniory, ale vzniklo pouze 67 nových lůžek, celkem tedy pokles o 8 lůžek - naše organizace může 8
lůžek nabídnout okamžitě, bez zřizování nové služby

nárůst výkonů v pečovatelské službě klade vysoké nároky na sociální pracovnici a tak žádáme o navýšení o 0,5 úvazku, nedošlo ke schválení
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Věcná

Věcná

Neakceptováno

Původně nebyl Váš rozvojový záměr ze strany hodnotitelů podpořen z
důvodu nesouladu s prioritami SPRSS 2016-2018, nicméně
podpořených 14 lůžek je náhradou za zaniklá lůžka v Domově pro
seniory Lukov, p.o. ve stejném rozsahu. Z důvodu finanční udržitelnosti
Sítě proto nelze záměr podpořit v navrhovaném rozsahu 50 lůžek.

Neakceptováno

Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto navýšení úvazku nebylo
podpořeno.

Název/jméno
připomínkující
organizace/subjektu

jméno
zpracovatele
připomínky

email

telefon

Číslo
kapitoly
(např. 2)

Číslo
podkapitoly
(např. 2.1)

Číslo
strany

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

606 771 510

síť soc.
služeb

Domov pro
seniory

1

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

22

Pořadové číslo Působnost/SO
připomínky
ORP

13

14

15

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

606 771 510

606 771 510

3

3

3.3

3.3

Navrhované znění připomínkovaného textu

Popis a zdůvodnění připomínky

Forma
připomínky

Závěr

Dům pokojného stáří -

Dům pokojného stáří Hovězí - rozšíření o 10 lůžek

Dlouhodobý záměr obce postavit zde domov pro seniory kombinovaný se sociálním bydlením. Schváleno v komunitním plánu Vsetína, opatření 1.2.5, podložené
počtem žádostí seniorů na OÚ. Ve střednědobém plánu ZK byla akceptována potřeba celodenní
péče pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou a osoby bez demence (především se 3. a 4.
stupněm závislosti)

Věcná

Neakceptováno

Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto vznik této nové sociální
služby nebyl podpořen.

Celodenní péče pro osoby s demencí či
Alzheimerovou chorobou a seniory s
vysokou mírou
závislostí na péči (3. a 4. stupněm závislosti)
– zajištěním celodenní péče souvisí s
vysokým

podpořit navýšení 10 lůžek pro domov na Hovězí,
který bude poskytovat ubytování této skupině
seniorů, v novele zákona již vše bude spadat do
péče pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou a osoby bez demence (především se 3. a 4.stupněm závislosti)
Domova pro seniory (domov se zvláštním
režimem již nebude existovat)

Věcná

Neakceptováno

Z důvodu omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly
podpořeny rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých
jednáních pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze
strany příslušného ORP nižší prioritu, a proto navýšení úvazku nebylo
podpořeno.

22

Setrvání a péče v domácím prostředí

podpora navýšení charitní pečovatelské služby o
0,5 úvazku - zůstává nepodpořeno, také řadu let
uznání navýšení 0,5 úvazku sociálního pracovníka do pečovatelské služby, možnost si požádat o registraci odborného poradenství, které zde stále více supluje
se kladou překážky v nepodpoře poradenství,
základní sociální poradenství.
které je v naší oblasti velmi důležité a pro vesnické
lidi nedostupné

Obecná

Neakceptováno

Původně nebyl Váš rozvojový záměr ze strany hodnotitelů podpořen z
důvodu nesouladu s prioritami SPRSS 2016-2018. Z důvodu
omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly podpořeny
rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých jednáních
pracovních skupin SO ORP získal Váš rozvojový záměr ze strany
příslušného ORP nižší prioritu, a proto navýšení úvazku nebylo
podpořeno.

v OBLASTI REGIONU Velkokarlovicka je toto
zajištěno, jedná se pouze o další podporu, není
nutné již nic vytvářet, senioři zde mají zajištěné
aktivity i sociální služby

vytvořen celý komplex služeb pro seniory doplněn ošetřovatelskou službou a hospicovou domácí péčí s registrací signálního kódu, půjčovna kompenzačních
pomůcek, péče o pečující, o Charitě Nový Hrozenkov zde není nic uvedeno

Obecná

Neakceptováno

Potřeba sociálních kontaktů v okrajových lokalitách SO ORP je v textu
definována obecně pro celý Zlínský kraj.

viz. komunitní plán Vsetín

Obecná

Neakceptováno

Dotazníkové šetření určené pro ORP ve Zlínském kraji, ze kterých byla
čerpána data uváděná v tabulce č. 1, bylo zaměřeno na realizovaná
opatření, nikoli na rozvojové plány.

Původní znění připomínkovaného textu

Zdůvodnění

16

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

606 771 510

3

3.3
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Sociální kontakty v okrajových lokalitách SO
ORP, izolace a osamění seniorů a jejich
potřeba sociálních kontaktů seniorů byla
identifikována zejména v lokalitách menších
obcí, v nichž nejsou dostupné komunitní
služby, které vytvářejí podmínky pro
aktivizaci, zvyšování informovanosti a
prostředí sdílení pro osamělé seniory.

17

Vsetín

Charita Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

Ing. Danuše
Martinková

reditel@nhrozenkov.
charita.cz

606 771 510

3

3.2

14

Tabulka komunitních plánů ORP

Chybí zde rozvojové plány Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov

18

Valašské
Klobouky

DS a DZR Loučka

Ing. Dalibor
Maniš

reditel@dsloucka.cz

731679880

6.2

43

Vzhledem k podmínkách nastavení dotací EU
na druhé plánovací období a jejich ukončení
v roce2020 a prostředkům ze SR je počet
337 soc. služeb na možnosti ZK příliš vysoký
a navrhuji selekci a postupné snižování.

Zahájit přísné kontroly efektivity jednotlivých soc.
služeb z hlediska kvality a ekonomiky a postupně
Řada služeb dle mého názoru má vysoké procento průniku svých činnosti. Jsem přesvědčen, že by jejich počet měl postupně klesat
snižovat jejich počet, který bude v budoucnosti ZK
schopen podporovat a ufinancovat

Procesní

Neakceptováno

Připomínka je obecná a nekonkrétní.

Pokud má být soc. práce skutečně efektivní
a adresná je nutné její základní funkce
přenést zpět na ORP a obce z ÚP. Bude lépe
zabezpečena kvalita, intimita a především
kontrola případného zneužívání soc.
systému, který se bude téměř jistě vždy
potýkat s nedostatkem fin.zdrojů.

V rámci krajských kompetencí iniciovat změny
dotčených zákonů o sociální práci a vrátit výkon a
provádění soc. práce včetně kompetencí všem
dotčeným orgánům výkonu státní správy.( Do
období před Dr. Drábkem)

Obecná

Neakceptováno

Připomínka se nereaguje na žádnou část Akčního plánu pro rok 2017.
Působnost při zajišťování sociálních služeb je upravena v zákonu č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v §
92, § 93a a § 94.

Formální

Akceptováno

Věcná

Akceptováno

Formální

Neakceptováno

Názvy sociálních služeb uvedeny do souladu s údaji v Registru
poskytovatelů sociálních služeb.

Věcná

Neakceptováno

Předložený rozvojový záměr na transformaci nebyl ze strany
hodnotitelů podpořen z důvodu nesouladu s prioritami SPRSS 20162018. Nicméně tato skutečnost nebrání poskytovateli záměr realizovat
změnou v Registru poskytovatelů sociálních služeb nezávisle na
rozhodnutí o nepodpoře podaného záměru.
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Valašské
Klobouky

DS a DZR Loučka

Ing. Dalibor
Maniš

reditel@dsloucka.cz

20

Luhačovice,
Otrokovice,
Valašské
Klobouky,
Vizovice, Zlín

ONYX Zlín o.p.s.

Mgr. Kateřina
Maděrová

kmaderova@onyxzli
n.cz
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Uherské
Hradiště

Diakonie ČCE –
středisko CESTA

Bc. Zuzana
Hoffmannová

reditelstvi@stredisko
cesta.cz

731679880

Příloha č. 1

604 298 294

Streetwork
Zlín

Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky,
Otrokovice (Napajedla), Vizovice (Slušovice), Zlín
Vizovice, Zlín

Akční plán
rozvoje
odkaz
sociálních
Sociálně
služeb ve ZK terapeutické
pro rok 2017
dílny
(Příloha č. 1)

Původně měla služba vzniknout od 1. 1.
2016, k čemuž nakonec nedošlo.

Denní stacionáře: Dům Naděje Otrokovice
Středisko Naděje Vsetín Sychrov
Domovy pro osoby se ZP: Dům Naděje
Otrokovice
22
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Otrokovice

Otrokovice

NADĚJE, pobočka
Otrokovice a Vsetín

NADĚJE, pobočka
Otrokovice a Vsetín

Mgr. Jana
Bartošková

Mgr. Jana
Bartošková

j.bartoskova@nadeje
.cz

j.bartoskova@nadeje
.cz

775 889 690

775 889 690

Příloha č. 1

Příloha č. 1

4-6

4a6

Chráněné bydlení: Dům Naděje Otrokovice
Osobní asistence: Středisko Naděje Vsetín Rokytnice
Podpora samostatného bydlení: Dům
Naděje Otrokovice
Sociálně terapeutické dílny: Dům Naděje
Otrokovice
Týdenní stacionáře: Dům Naděje Otrokovice

Kapacita domova pro osoby se zdravotním
postižením Naděje, pobočky Otrokovice,
identifikátor 1056682 - 35 lůžek
Kapacita týdenního stacionáře Naděje,
pobočky Otrokovice, identifikátor 4925949 7 lůžek

V ORP Valašské Klobouky a Luhačovice již naše organizace neprovozuje terénní program od roku 2014.

Žádáme o posunutí termínu vzniku služby nejdříve Momentálně rozvíjíme službu Podpora samostatného bydlení určenou osobám s duševním onemocněním. Ráci bychom měli více času poznat cílovou skupinu a
od 1.7.2017.
její preference, abychom případně mohli STD správně „nastavit“.

Dům Naděje Otrokovice, denní stacionář
Středisko Naděje Vsetín - Sychrov, denní stacionář
Dům Naděje Otrokovice, domov pro osoby se
zdravotním postižením
Dům Naděje Otrokovice, chráněné bydlení
Středisko Naděje Vsetín - Rokytnice, osobní
Úprava názvů služeb NADĚJE tak, aby byly v souladu s názvy uváděnými v KISSOS a také v Akčním plánu pro rok 2016
asistence
Dům Naděje Otrokovice, podpora samostatného
bydlení
Dům Naděje Otrokovice, sociálně terapeutická
dílna
Dům Naděje Otrokovice, týdenní stacionář

Kapacita domova pro osoby se zdravotním
postižením Naděje, pobočky Otrokovice,
identifikátor 1056682 - 36 lůžek
Kapacita týdenního stacionáře Naděje, pobočky
Otrokovice, identifikátor 4925949 - 6 lůžek

V rámci předkládání projektových záměrů jsme předložili záměr na přesun 1 lůžka ze služby týdenní stacionář do služby domov pro osoby se zdravotním
postižením. Důvodem této žádosti byla potřeba jedné z klientek týdenního stacionáře po zajištění celoroční péče, neboť změna rodinných poměrů neumožňuje,
aby pravidelně víkendy trávila doma. Záměr byl zamítnut a vyřazen z dalšího projednávání z důvodu, že se jedná o navýšení kapacit domova pro osoby se
zdravotním postižením a není tak v souladu s relevantními strategickými dokumenty.
V tomto případě se však nejedná o navyšování kapacit domova pro osoby se zdravotním postižením, pouze o změnu režimu, v jakém je služba na existujícím
lůžku poskytována, a to z týdenního režimu na celoroční. Touto změnou bude služba přizpůsobena služba individuálním potřebám jedné klientky, která při
neprovedení změny bude v extrémním případě nucena hledat jinou celoroční pobytovou službu, čímž dojde k narušení jejích přirozených vazeb, které má v naší
lokalitě.
Touto změnou nedochází ke změně celkové kapacity pobytových služeb, které jsou v Domě Naděje v Otrokovicích zajišťovány.
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Otrokovice

NADĚJE, pobočka
Otrokovice a Vsetín

Mgr. Jana
Bartošková

j.bartoskova@nadeje
.cz

775 889 690

3

3.2.4

18

25

Otrokovice

NADĚJE, pobočka
Otrokovice a Vsetín

Mgr. Jana
Bartošková

j.bartoskova@nadeje
.cz

775 889 690

3

3.2.5

19 - 20

Původní znění připomínkovaného textu

kapacity SPV přes prázdniny

Navrhované znění připomínkovaného textu

Popis a zdůvodnění připomínky

Forma
připomínky

Závěr

Zdůvodnění

kapacity SVP přes prázdniny

jazyková korektura, přehozená písmena ve zkratce

Formální

Akceptováno

Doplnit seznam (výčet) sociálně vyloučených
lokalit.

V textu se hovoří o sociálně vyloučených lokalitách ve Zlínském kraji, není zde však uveden jejich seznam. Z hlediska další práce s touto informací, např. v rámci
projektů poskytovatelů sociálních služeb, je to však podstatné.

Obecná

Neakceptováno

Údaje uváděné v textu byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Tyto
zdroje rovněž neuvádí adresný popis konkrétních SVL.

kapitoly 3.1 - 3.3

kapitola 3 doplněná o shrnutí zásadních zjištění,
např. ve formě SWOT analýzy

Je vhodné v přiměřené formě analytickou část dokumentu sladit s článkem 9 Směrnice SM/65/01/11 pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje. I když se
jedná pouze o akční plán s vazbou na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018, bylo by dobré uvést shrnutí zásadních
zjištění z provedených analýz, popsaných v kapitolách 3.1. - 3.3., např. v podobě SWOT analýzy anebo jinou vhodnou formou shrnutí zásadních faktů, na něž dále
v dokumentu reagují rozvojová opatření 2017.

Formální

Neakceptováno

SWOT analýza je obsahem SPRSS 2016-2018, Akční plán pro rok 2017 je
pouze jeho aktualizací.

Název kapitoly "Cílové skupiny"

Název kapitoly "Cílové skupiny" doporučuji
nahradit lépe vypovídajícím názvem "Analýza
potřeb cílových skupin"

Lépe vypovídající název kapitoly

Formální

Neakceptováno

Nejedná se o analýzu potřeb, ale pouze o jejich revizi. Analýza potřeb je
obsahem SPRSS 2016-2018, Akční plán pro rok 2017 je pouze jeho
aktualizací.

Neakceptováno

Váš rozvojový záměr nebyl ze strany hodnotitelů podpořen z důvodu
nesouladu s prioritami definovanými v SPRSS 2016-2018. Z důvodu
omezeného rozpočtu na rozvoj sociálních služeb byly podpořeny
rozvojové záměry s prioritou č. 1-4. Při proběhlých jednáních
pracovních skupin SO ORP získaly Vaše rozvojové záměry ze strany
příslušného ORP nižší priority, a proto nebyly podpořeny.

Připomínky zaslané po stanoveném termínu
26

KÚZK, odbor STR

Ing. David
Mareček

david.marecek@krzlinsky.cz

577 043 413

3 Analytická
část
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KÚZK, odbor STR

Ing. David
Mareček

david.marecek@krzlinsky.cz

577 043 413

3 Analytická
část
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Zlín

Alzheimercentrum
Zlín, z.ú.

Mgr. Lukáš
Stárek, Ph.D.

projekty2@alzheime
rcentrum.cz

3.3

774 774 084
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poskytovatel Alzheimercentrum Zlín, z.ú.
NENÍ UVEDEN v AKČNÍ PLÁN ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO zařazení poskytovatele do Sítě
ROK 2017 sekce Domovy se zvláštním
režimem + Pečovatelská služba

dochází k nárůstu počtu obyvatel v seniorském věku a častěji je tedy diagnostikována demence; riziko onemocnění demence narůstá s věkem; ze Středně
dobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018, je patrná potřebnost (označena prioritou č. 2) celodenní péče o osoby s
demencí či Alzheimerovou chorobou. Tuto myšlenku podporuje i Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013- 2017, kde je uvedeno, že kapacita
sociálních služeb pro osoby s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo jiným druhem demence je nedostatečná, ač se jedná o onemocnění, které je s
ohledem na nárůst počtu seniorů četné.

Vysvětlivky
Forma připomínky:
obecná - vztahuje se k textu dokumentu bez návrhu řešení (konstatování, popis stavu)
formální - vztahuje se k formulaci textu nebo k chybě v textu dokumentu
procesní - vztahuje se k procesu např. hodnocení, financování sociálních služeb
věcná - vztahuje se ke konkrétní části textu (věci) v dokumentu, s návrhem nebo požadavkem řešení
duplicitní - opakující se bez navrhovaného znění připomínkovaného textu a bez popisu a zdůvodnění připomínky
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Věcná

