
ZÁPIS Z LXVI. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY SPRSS - 23. 9. 2020 

 

Program jednání: 

 

1. Přivítaní členů řídící skupiny 

 

2. Zástupce spolku – SpoluPv, z.s – představení spolku 

 

- vznik březen 2020 

- plánují otevřít kontaktní centrum pro seniory, kde se mohou scházet a navazovat 

kontakty  

- cílová skupina – osoby nad 55 let, kapacita – 15 osob 

- služba bude bezplatná  

- frekvence – 1x týdně 3 hodiny 

- zahájení plánují od 11/2020, zatím jednají o prostorách (v jednání je Dům dětí a 

mládeže) 

- v době nouzového stavu distribuovali roušky 

- aktuálně bez registrace / do budoucna by rádi realizovali registraci 

- financováni ze soukromých zdrojů (prozatím) 

 

Ze strany ŘS: 

- paní náměstkyně, RNDr. Alena Rašková připomněla, že v Prostějově je síť 

návazných služeb pokryta – kluby důchodců, Lipka (sociální a aktivizační služby), 

výlety pro seniory, městská knihovna (kurzy, besedy…); dále sdělila, že senioři, 

kteří těchto návazných služeb nemohou využívat ze zdravotních důvodů, by jistě 

uvítali, kdyby za nimi někdo chodil domů (dobrovolník) a povídal si s nimi (téhož 

názoru je i Mgr. Renata Čekalová) 

- PaeDr. Alena Dvořáková – prezentovala výlety od jara do podzimu pořádané pro 

seniory výlety; dále SPŠPO pro seniory pořádá různé akce např. cvičení, jogu… 

- Bc. Bezdomnikov hovořil o tom, že je spousta seniorů, kteří by sociální službu 

potřebovali, ale z nějakého důvodu ji nevyužívají 

- Mgr. Čekalová a paní Štouračová navrhly, že by pro seniory bylo vhodnější, kdyby 

spolek – Spolu Pv, z.s. místo kontaktního centra otevřel centrum dobrovolnické  



- paní Štouračová poukázala na to, kolik lidí bydlících v Domech s pečovatelskou 

službou tuto službu nevyužívá 

- Mgr. Vránová hovořila o Centru sociálních služeb Prostějov (dále jen CSS), 

sdělila, že od 1. 10. 2020 se pečovatelská služba stěhuje do areálu CSS 

- upozornila, že vzhledem k situaci nemají naplněnou kapacitu na pečovatelské 

službě (lidé mají strach tuto službu využívat) 

 

- Ze sociodemografického výzkumu nevyplynula potřebnost  

- Poskytovat potřebné informace cílové skupině (poradenská činnost) 

- Senioři těžko vykořeňují ze svých rodin, je tedy těžké oslovit danou klientelu 

- Řešení dobrovolnictví a záštita dobrovolníků 

 

3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku  

 

Změny v procesu střednědobého plánování rozvoje soc. služeb (dále jen „SPRSS“) na ORP 

Prostějov 

- Období SPRSS 2020 – 2021 již není v projektu EU – není tedy z dotací hrazena 

spolupráce se Střediskem plánování sociálních služeb Jeseník, proto veškerá činnost 

přechází na ŘS 

- Nyní implementační fáze, v platnosti je SPRSS 2019 – 2021 (dostupné na webu 

města) - Občan – Informace z odboru – Obor sociálních věcí  - Střednědobé 

plánování - dokumenty k SPRSS  

- Aktuálně dochází k naplňování cílů a opatření, která jsou naplánována i přes 

nepříznivou situaci způsobenou Covid 19 

- Nový rozměr plánování – diskuse k četnosti a frekvenci setkávání – bude brán ohled 

na situaci a dodržování pravidel v záležitosti šíření onemocněné Covid 19 

 

E-katalog  

- Aktualizace kontaktů a informací o službách přelom roku 2020 - 2021 

- v případě návrhů na změny/úpravy/aktualizace kontaktovat e-mailem 

koordinátorku, nebo předložit na příštím jednání podněty písemně/ústně  

- Tištěné katalogy i střednědobý plán stále k dispozici (odbor soc. věcí) 

 



4. Aktualizace členů řídící skupiny a členů pracovních skupin 

- S platností od 1. 10. 2020 bude na pozici koordinátorky střednědobého plánování 

sociálních služeb paní Alena Horáková DiS. 

- Alena.Horakova@prostejov.eu; tel. 582 329 303 

 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

 

Noví členové: 

- Mgr. Bc. Marcela Vejmělková – vedoucí Oboru sociálních věcí 

- Mgr. Hana Galetková – Lipka, z.s  

 

- Bc. Pavlína Koláříková - ukončila pracovní poměr v organizaci Člověk v tísni 

Ve funkci člena řídící skupiny nebude nahrazena 

 

Mgr. Renata Čekalové informovala o plánovaném ukončení členství v Řídící skupině. Na 

pozici ředitelky spolku nastoupí Mgr. Hana Galetková. 

 

Z důvodu organizačních změn na Odboru sociálních již členem ŘS není paní Mgr. Vladislava 

Kolářová a Mgr. David Navara. 

 

PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

- Bc. Pavlína Hrdličková, DIS. – místo Bc. Pavlíny Koláříkové 

- Mgr. Vladislava Kolářová – místo Mgr. Martiny Langerové 

 

PS Rodina, děti mládež 

- PhDr. Monika Stejskalová – Poradna pro rodinu Prostějov (Středisko sociální 

prevence Olomouc) 

- Mgr. Jitka Všetičková – vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí – místo Mgr. 

Bc. Vejmělkové 

 

Všechny změny byly jednohlasně odsouhlaseny přítomnými členy Řídící skupiny. 

 

 

mailto:Alena.Horakova@prostejov.eu


5. Akční plán – Expertní skupina 

- Aktuální plán platí do konce roku 2020  

- aktualizace Akčního plánu či vytvoření nového bylo přítomnými členy ŘS 

jednohlasně zamítnuto 

- úprava Statutu ŘS v článku 2 – odebrání bodu d) a e) 

 

Změny zapracuje koordinátorka SPRSS a připraví ke schválení RMPv. 

 

6. Různé/Diskuze 

- Sdílení informací tykající se uplynulého období ve vtahu k opatřením prevence 

nákazy Covid 19. 

- Součinnost CSS Pv a ADP Sanco – zdravotnický personál 

- Projednání aktuální situace seniorky, která potřebuje 24 hodinovou péči. 

- Poděkování za účast, ukončení oficiální části jednání. 

 

 

RNDr. Alena Rašková      Mgr. Martina Langerová 

Předsedkyně ŘS        Koordinátorka SPRSS 

  

 

 

 


