
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 

Dne: 03. 11. 2021 

Místo: KK DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

1. Přivítaní členů pracovní 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. 

 

2. Zhodnocení uplynulého období (změny v PS) 

- Pracovní skupině byla představena nová členka, Mgr. Vladislava Kolářová – vedoucí 

oddělení sociálních služeb a veřejného opatrovnictví na Magistrátu města Prostějova 

- Dále 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 pracovní skupina zaměřovat.  

- Představila společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., která nám bude 

poskytovat metodickou podporu v oblasti komunitního plánování. 

- Termín: do 30. 11. 2021 je nutné vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

 

3. Tvorba SWOT analýzy, aktualizace  

SILNÉ STRÁNKY: 

- Změna u Kontaktního centra v Prostějově – rozšíření ambulantní i terénní formy na 

obec Konice a Konicko 

- Změna názvu u Terapeutického centra v Olomouckém kraji pobočka v Prostějově na 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji pobočka v Prostějově (Společnost 

Podané ruce o.p.s.) – hazard 

- Přibylo dluhové poradenství Prostějově a na Konicku 

- Člověk v tísni – nízká podpora ze strany MMPv 

- Podané ruce – pružná reakce na aktuální děti – COVID 

- Azylové centrum a Podané ruce – navýšení kapacit sociálních služeb 

SLABÉ STRÁNKY: 

- Do OHROŽENÍ přesunout: 

1. Nestálý systém financování sociálních služeb z MPSV (krátkodobé a nestabilní, 

rozpor mezi datem přiznané dotace a reálným převodem finančních prostředků 

dotací)  

2. Chybí opravné mechanismy v dotační politice Olomouckého kraje pro případ 

nepředvídatelných událostí (spadení sítě, vykradená kancelář, dopravní nehoda, 

fatální zdravotní problémy, nezastupitelnost atd.)  



3. Nesystémové spolufinancování sociálních služeb obcemi, jejichž obyvatelé 

využívají sociální služby ve městě Prostějově 

- Do OHROŽENÍ přidat: 

Dostupná zdravotní péče pro Osoby ohrožené sociálním vyloučením (praktičtí lékaři, 

zubaři…) 

PŘÍLEŽITOSTI: 

- Do OHROŽENÍ přesunout: 

1. Možnost udržení programu prevence kriminality a sociálního výcviku 

2. Možnost udržení kariérního a pracovního poradenství 

- Z OHROŽENÍ vyjmout: 

1. Nastavení spolupráce s obcemi ORP Prostějov zejména v oblasti spolufinancování 

sociálních služeb na základě prokázání jejich potřebnosti – trvalé bydliště mimo 

Prostějov 

2. Možnost nastavení užší spolupráce s Místní akční skupinou a mikroregiony na 

území ORP Prostějov 

- Do OHROŽENÍ přidat: 

Člověk v tísni – dobrovolnictví na internetu  

OHROŽENÍ: 

Přidat: nárůst počtu klientů (CS, ZS – psychiatrická onemocnění), změny ve 

společnosti, finance i u dětí 

 

4. Různé /Diskuze 

 

ÚKOLY: 

Ing. Martina Fafílková 

- Požadované změny zapracovat do SWOT analýzy, následně bude zaslána vedoucímu a 

členům PS k případnému připomínkování včetně zápisu z jednání. 

Vedoucí a členové  PS: 

- Do 30. 11. 2021vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


