
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

Dne: 23. 11. 2021 

Místo: Centrum denních služeb Lipka, z.s., Tetín 1506/1, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Zuzana Znojilová (Tyflocentrum) 

                  Martina Fafílková (MMPv)                   

Bez omluvy se nedostavili: Jaromír Aujezdský (Svaz tělesně postižených) 

                                             Ludmila Bednářová (Sedmikráska) 

                                             Kateřina Fajstlová (Podané ruce) 

                                             Hana Klevetová (Charita) 

                                             Eva Křepelková (Prostějovský vozíčkářský spolek) 

                                             Michaela Žižková (iPoradna) 

                                             Naděžda Škrabalová (ZET-MY) 

Host: Eva Vystavělová, DiS. – sociální pracovnice Nemocnice Prostějov                                           

1. Přivítaní členů pracovní skupiny 

- Jednání zahájila předsedkyně organizace Lipka, z.s., Prostějov, Hana Galetková, která 

je zároveň předsedkyní pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením.  

- Sdělila, že jako host na jednání byla přizvána Eva Vystavělová, DiS. – sociální 

pracovnice Nemocnice Prostějov. Tato organizace je zapojena do komunitního 

plánování a je zastoupena zdravotně-sociální pracovnicí, Bc. Jarmilou Zbožínkovou. 

Paní Zbožínková navrhla, aby v pracovní skupině byly obě dvě a v případě potřeby 

jedna druhou zastoupit. Vzato na vědomí, rozhodne o tom ŘS na nejbližším jednání.  

- Dále si slovo vzala koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní Alena Horáková, DiS. 

- Připomněla změnu zaměstnance na pozici koordinátora a představila se. 

 

2. Vyhodnocení stávajícího SPRSS (změny v PS) 

- Pracovní skupina byla seznámena se změnami ve skupině: místo paní Škvařilové 

(SONS) je paní Kyseláková (ta doplnila, že pan Zahradník není z organizace 

Tyflocentrum, ale SONS a na jednání bude chodit pouze v případě, že se nebude moci 

účastnit ona); místo paní Kučerové (CSS) je paní Antošová. Následně byla představena 

nová členka, Naděžda Škrabalová z organizace ZET-MY (bohužel se na jednání bez 

omluvy nedostavila). 

- Dále byla představena Ing. Martina Fafílková, která se bude podílet na vyhodnocení 

probíhajícího plánu a zpracování plánu nového (z jednání omluvena pro nemoc). Byly 

nastíněny  procesní kroky, na které se bude pracovní skupina zaměřovat.  



- Byla představena 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 

(všem členům PS byl předán kontakt).  

 

3. Tvorba SWOT analýzy, aktualizace  

- Viz příloha 

 

4. Různé /Diskuze 

Dle doporučení Ing. Fafílkové v rámci diskuze projednány následující body ke 

stávající SWOT:  

- Provázanost poskytovatelů sociálních služeb, zástupců kraje a obcí – zahrnout do 

slabých stránek 

 

- Nedostatek finančních prostředků, nejistota získání potřebné finanční podpory – 

projednáno v rámci SWOT analýzy  

 

- Stávající systém financování sociálních služeb ne/umožňuje operativně reagovat na 

změny potřeb ze strany potřebných osob úpravou jednotek v síti sociálních služeb obcí 

– zahrnout do slabých stránek 

 

- Systém administrativy při vykazování činnosti sociální služby v rámci požadovaných 

výstupů pro různé subjekty – projednáno v rámci SWOT analýzy 

 

- Nedostupnost určitých druhů služeb pro určité cílové skupiny osob se zdravotním 

postižením na daném území odpovídající definované poptávce po službách – 

projednáno v rámci SWOT analýzy 

 

- Tvorba a účinnost nové legislativy v oblasti sociálních služeb – zahrnout do 

slabých stránek 

 

- Negarantovaná výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný 

kalendářní rok – zahrnout do ohrožení  

 

- Snížení přepočítané výše finančních prostředků ze státního rozpočtu na sociální 

služby – zahrnout do ohrožení 

 

- Nedostatek kvalifikovaného personálu zabezpečujícího přímou práci v sociálních 

službách – zahrnout do slabých stránek 

 

- Jak COVID ovlivnil jednotlivé organizace? 

U většiny organizací se snížil počet zájemců o sociální a návazné služby (klienti 

mají strach z nákazy) 

SONS – převažují telefonické konzultace, museli omezit společná setkávání 

Chráněné bydlení a Denní stacionář Pivoňka – snížení počtu zájemců 

nezaznamenali 

 

 



 

ÚKOLY: 

Alena Horáková, DiS. 

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

členům PS k případnému připomínkování (ve lhůtě 14 dnů od obdržení) včetně zápisu 

z jednání. 

Vedoucí a členové  PS: 

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

 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


