
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 

ze dne 15. 9. 2021 

1. Přivítaní členů řídící skupiny 

- Jednání zahájila koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní Alena Horáková, DiS. 

- Připomněla změnu zaměstnance na pozici koordinátora a představila se. 

- Připojila se předsedkyně ŘS RNDr. Alena Rašková s tichou vzpomínkou a uctěním 

památky Mgr. Renaty Čekalové. 

 

2. Představení Ing. Martiny Fafílkové 

- Řídící skupině byla představena Ing. Martina Fafílková, která se bude podílet na 

vyhodnocení probíhajícího plánu a zpracování plánu nového. 

- Této bylo předáno slovo, uvedla své zkušenosti a nastínila procesní kroky, na které se 

bude řídící skupina zaměřovat.  

 

Představení služeb, které mají zájem podílet se na SPRSS 

 

3. Zet-My, z. s  

- Informace přednesla předsedkyně spolku Mgr. Naděžda Škrabalová. 

- Podpora osob se zdravotním postižením, spolek založen především proto, aby se jednalo 

o individuální péči a přizpůsobení služeb klientům. 

- Cílovou skupinou organizace jsou dospělý a děti od 6 let s kombinovaným a mentálním 

postižením, ale i osoby s poruchami autistického spektra. 

 

- Mimo jiné je cílem organizace, aby lidé s postižením nalezli vlastní bydlení. 

- Zapojení osob do běžných prací – skutečných, nikoliv jen a pouze do těch vytvořených 

na míru osobě s postižením.  

- V případě problémového (agresivita, útěky) klienta chodí pracovníci i ve dvou, 

vyžaduje-li to situace klienta. 

- Kontakt: 722 152 030 

 

Služby: 

ZET 

- umožní odpočinek osobě, která pečuje o dítě či dospělého doma, tím že ji zastoupí po 

určitou dobu v péči 

- v přirozením prostředí klienta, tedy doma nebo tam, kde zrovna klient bude podle svého 

programu pobývat 

- Pečující osoba si kromě odpočinku může zařídit osobní záležitosti - zajít na poštu, do 

banky, k lékaři, věnovat se svým zájmům - jít cvičit, na masáže nebo se věnovat jinému 

členu rodiny - doprovodit další dítě do kroužků, jít s ním plavat, zajít si s manželem do 

kina... 



- Úhrada za služby je stanovena na 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného 

času nezbytného k zajištění úkonů. 

 

Homesharing 

- Komunita pomáhá, tak jak by to mělo fungovat běžně. 

- Rodina, která má dítě s postižením, může využít pomoci jiné rodiny, kdy jim ulehčí péči 

v tom, že si dítě s postižením vezmou do péče po krátký čas (tyto rodiny jsou 

proškoleny). 

- Rodiče si běžně berou spolužáky a kamarády svých dětí na odpoledne, jedou na výlet 

apod. U dětí/osob s postižením se toto neděje. Služba homesharing má vést k osvětě a 

pomoci i rodičům s těmito dětmi. 

 

4. Diakonie – Pečuj doma 

- Prezentaci informací o službě přednesla Mgr. Bc. Kristýna Nováková 

- organizace zajišťuje kurzy pro pečující, nejen prezenčně i online (tato forma stran 

pečujících pozitivně hodnocena – nemusí zajistit péči jiné osoby pro osobu, o níž pečují, 

kdykoliv si mohou odběhnout a péči zajistit, ale i dojezdovost a náklady spojené 

s cestou) 

- Poradenská linka - každý den (pondělí – neděle), vždy od 9.00 do 20.00 hodin na 

telefonní lince 800 915 915 

- sdílení starostí a hledání vhodného řešení situace klienta 

- informace o finanční podpoře a dávkách (příspěvek na péči, na mobilitu, kompenzační 

pomůcky atd.) 

- orientace v sociálních a zdravotních službách 

- vyhledání konkrétní služby 

- propojení s dalšími pečujícími (online podpůrná terapeutická skupina) 

- přesměrování na odbornou pomoc 

- Informace o vzdělávacích aktivitách – online kurzech Pečuj doma 

 

4. Intervenční centrum 

- Zástupce organice se z pracovních důvodu musel omluvit – Mgr. Magda Kováříková 

- Informace o organizaci přednesla koordinátorka SPRSS 

Centrum poskytuje: 

- pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým 

nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.  

- Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, 

podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, 

sociálního a právního poradenství 

Centrum mimo jiné poskytuje: 

- sociálně terapeutické činnosti; 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 



- Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti 

zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány 

sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR. 

Předsedkyně Řídící skupiny RNDr. Alena Rašková požádala přednášející, aby informace 

o svých službách nechali zveřejnit v Radničních listech, aby se informace dostala mezi 

občany. V součinnosti s nimi toto zajistí. 

 

5. Představení společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú 

- Prezentaci informací zahájil Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. 

- Prezentující představil vlastní práci a zkušenosti z oblasti výzkumu. 

- Prioritou pro potřeby ŘS SPRSS tato společnost poskytuje metodickou podporu pro 

obce Olomouckého kraje v oblasti komunitního plánování. 

- Přílohou zápisu je prezentace přednášejícího, včetně kontaktů.  

 

Dále zdůraznil termín konání KULATÉHO STOLU dne 12. 11. 2021 v časovém rozsahu 

8:00 – 10:00, který proběhne v Prostějově.  

Cílem kulatého stolu – diskuze o potřebnosti sociálních služeb, příspěvky obcí určený primárně 

pro se starosty obcí Prostějovska.  

Upozornil na termíny procesních potřeb SPRSS 

30. 3. 2022 – hotová analytická část 

30. 6. 2022 – návrhová část  

15. 10. 2022 – dokument připraven ke schválení  

 

V horizontu 14 dnů se vyjádřit, co bude ŘS od společnosti potřebovat. Např. pomohou nastavit 

dotazník na výzkum, ale rozhodně nebudou dělat dotazníkové šetření.  

Doporučení stran zástupce výzkumného ústavu - dodržet a zapojit i okolní obce v rámci ORP, 

minimálně objet mikroregiony a seznámit je s dokumentem.  

- RNDr. Alena Rašková uvedla, že cca 5 let zpětně plánujeme s mikroregiony, tudíž ty 

potřeby jsou v rámci SPRSS zjištěny, v tuto chvíli je stačí aktualizovat. 

 

coffeebreak 

 

 

6. Volba vedoucího PS Osoby se zdravotním postižením 

- jednohlasně zvolena Hana Galetková (s tímto souhlasí) 

- hlasovaní v počtu 6 přítomných členů 

 



7. Projednání působnosti PS Národnostní menšiny a cizinci 

- S ohledem na cílové skupiny poskytovatelů v této PS bylo rozhodnuto o jejím zrušení. 

Jednotlivý členové PS přerozděleni dle odpovídajícího zaměření: 

- Spol. Podané ruce, o.p.s. – NZDM – zastoupené panem Kadlecem – PS RDM 

- Žebřík, z.s. – Mozaika – zastoupené paní Rozehnalovou – PS RDM 

- Romodrom o.p.s – Dětská skupina - zastoupené paní Podlouckou – PS RDM 

- DROM, romské středisko – ukončil působnost na území SO ORP Prostějov 

- Bc. Petrželová Gabriela – PS RDM  

- jednohlasně hlasováno 6 členy 

 

Odsouhlasena změna programu  

- výměna bodu 8 a 9,  

- k bodu 9 - projednání změn ve Statutu a Jednacím řádu  

 

8. Zhodnocení uplynulého období vedoucími jednotlivých PS 

Zvýšení počtu klientů zaznamenali nejen v organizaci Podané ruce, ale i na azylovém centrum. 

Vedoucí PS pan Bezdomnikov, konstatoval nárůst klientů nejen v K-centru a upozornil na 

proměnu klientely, jak u uživatelů OPL, tak u alkohologových závislostí. 

Podnět na jednání následující ŘS (po setkání PS, kde vedoucí zjistí více informací) – následně 

sdílení v ŘS.  

Cíle se naplňují, není dosaženo všech. 

 

9. Prodloužení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku 

Stávající střednědobý plán je ohraničen do konce roku 2021. S ohledem na trvající plnění 

stanovených cílů a opatření byla vedena diskuze o prodloužení platnosti plánu. 

Diskuze zakončena hlasováním o prodloužení platnosti SPRSS na území SO ORP Prostějov do 

konce roku 2022. Jednohlasně odsouhlaseno – 6 hlasů. Nutné nechat schválit RMP. 

Ing. Martina Fafílková přednesla navrhované změny a úpravu Statutu řídící skupiny pro SPRSS 

a Jednacího řádu.  

Změny odsouhlaseny hlasováním, kdy 6 členů ŘS změny jednohlasně schválilo. 

  



10. Různé /Diskuze 

- PhDr. Štouračová upozornila, že v procesu komunitního plánování není zapojen Domov 

pro seniory v Nerudově ulici. Dle sdělení předsedkyně ŘS bude zařízení osloveno, 

jakmile bude jmenován nový ředitel zařízení.  

 

- Projednána účast prezentujících služeb o zapojení do procesu SPRSS: 

- Zet-My, z.s  

 6 hlasů pro zapojení – PS OZP 

 

- Diakonie CCE Prostějov (Pečuj doma)  

6 hlasů pro zapojení – PS Senioři 

 

- Intervenční centrum 

6 hlasů pro zapojení – PS RDM 

 

ÚKOLY: 

předsedkyně ŘS RNDr. Alena Rašková 

- zajistí předání informací o nových službách poskytovaných na území SO ORP Prostějov 

v Radničních listech  

 

koordinátorka Alena Horáková, DiS. 

- oslovit předsedkyni organizace Zet-My, z. s. o prezentaci, kterou přednášela – příloha 

zápisu 

- Zpracovat informaci do Rady města o prodloužení plánu a novém Statutu a Jednacím 

řádu (vzít na vědomí + schválit nový Statut a JŘ)  

- oslovit předsedy všech mikroregionů na území SO ORP, zda se chtějí podílet/účastnit 

ŘS jako hosté při přípravě nového plánu (2023-2025) a doplnit své požadavky, potřeby 

- zajistit přidání shora uvedené služby do e-katalogu  

- zajistit zveřejnění zápisu s přílohami na webu města Pv 

Ing. Martina Fafílková 

- požadavky na výzkumný ústav ACCENDO v horizontu do 30. 9. 2021 

- zapracování změny v JŘ a Statutu  

 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 

Mgr. Martina Langerová 


