
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 

 

Dne: 9. 12. 2021 

Místo: KK DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Milada Sokolová (MMPv) 

        Mgr. Bc. Marcela Vejmělková (MMPv) 

                  Mgr. Jan Kalla, MBA (AC Prostějov) 

                  Mgr. Jana Vargová (Včelka – sociální služby) 

                  ThLic. Michal Umlauf (Maltézská pomoc) 

  Martina Galbová (Anděl na drátě) 

                  Ing. Petr Fusek (Demografie Morava) 

 

1. Přivítaní členů Řídící skupiny 

- Jednání zahájila náměstkyně primátora a předsedkyně Řídící skupiny, RNDr. Alena 

Rašková 

- Dále si vzala slovo koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) Alena Horáková, DiS.  

 

Představení služeb, které mají zájem podílet se na SPRSS: 

 

2. Anděl na drátě 

- Ředitelka, Martina Galbová se omluvila, že z pracovních důvodů se nemůže dostavit – 

bude pozvána na příští jednání Řídící skupiny 

 

3. Maltézská pomoc, o.p.s. 

- Vedoucí center v Olomouckém kraji, ThLic. Michal Umlauf se omluvil, že ze 

zdravotních důvodů se nemůže dostavit – bude pozván na příští jednání Řídící skupiny 

  

4. VČELKA sociální služby   

- Organizaci a její služby představila regionální ředitelka pro Moravu, Mgr. Alena 

Mazurová a sociální pracovnice, Bc. Lucie Poková 

- Prezentace (viz příloha)  

 

5. Demografie Morava  



- Jednatel, Ing. Petr Fusek se omluvil, že z pracovních důvodů se nemůže dostavit – bude 

pozván na příští jednání Řídící skupiny 

 

 

6. Aktualizace členů jednotlivých PS 

- Koordinátorka SPRSS seznámila členy ŘS se změnami členů jednotlivých PS 

- PS Osoby se zdravotním postižením – místo paní Škvařilové (SONS) je paní 

Kyseláková (pan Zahradník bude v případě potřeby náhradníkem); místo paní Kučerové 

(již v CSS nepracuje) je paní Antošová; jako host na jednání PS byla sociální pracovnice 

Nemocnice Prostějov, Eva Vystavělová, DiS. (na žádost Bc. Jarmily Zbožínkové a PS 

s její přítomností na jednání souhlasila) – mají zájem být v PS obě (v případě potřeby 

jedna druhou zastoupí) 

- PS Rodina, děti, mládež – paní Vlasta Recová v PPP a SPC již nepracuje (zatím není 

nikdo místo ní), pan David Bezdomnikov přislíbil uvedenou organizaci oslovit, zda by 

měl někdo další zájem se zapojit; místo paní Podloucké (Romodrom) je paní 

Suchánková; místo paní Kolaříkové (Člověk v tísni) je paní Tihlářová 

- PS Senioři – jako host byla přítomna sociální pracovnice Domova seniorů Prostějov, 

Bc. Zita Kočí, DiS. (pozvána na doporučení náměstkyně primátora, RNDr. Aleny 

Raškové), neboť tato organizace má zájem zapojit se do komunitního plánování 

 

7. Zhodnocení uplynulého období  

(PS, SWOT, monitorovací tabulky, dotazníkové šetření) 

- Slovo si vzala Ing. Martina Fafílková a seznámila členy PS s tím, že termín odevzdání 

monitorovacích tabulek je 30. 12. 2021 

- Dále, že jednotlivé SWOT analýzy  byly předány firmě ACCENDO k připomínkování 

- Co se týče dotazníkového šetření, byly osloveny jednotlivé obce – návratnost 50% 

- Pro nový plán bude zpracována sociodemografická analýza  

 

8. Různé /Diskuze 

Projednány změny v jednotlivých PS: 

- PS OZP – jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 6 přítomných členů) 

- PS RDM - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 6 přítomných členů) 

- PS Senioři - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 6 přítomných členů) 

Projednána účast prezentujících služby o zapojení do procesu SPRSS: 

- Včelka sociální služby - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 6 přítomných 

členů) – PS Senioři  

Co se týče další účasti PPP a SPC v komunitním plánování, pan Bezdomnikov sdělil, že 

v průběhu měsíce ledna 2022 proběhne s touto organizací jednání, na kterém vznese dotaz, 

zda mají zájem i nadále být zapojeni a pokud ano, koho by navrhovali za člena (na příštím 



jednání ŘS sdělí výsledek). Dále Pan Bezdomnikov nabídl možnost on-line semináře na 

téma „kyberšikany“ pro členy ŘS, PS, zaměstnance OSV…. 

Náměstkyně primátora a zároveň předsedkyně ŘS hovořila o akci s názvem „Protidrogový 

vlak“ (má to velmi kladný ohlas a je o to velký zájem). 

 

ÚKOLY: 

koordinátorka Alena Horáková, DiS. 

- oslovit regionální ředitelku pro Moravu, Mgr. Alenu Mazurovou, organizace VČELKA 

sociální služby, a požádat  o prezentaci, kterou přednášela – příloha zápisu 

- zajistit přidání výše uvedené služby do e-katalogu  

- zajistit zveřejnění zápisu s přílohami na webu města Prostějova  

David Bezdomnikov – Podané ruce  

- pokusí se oslovit organizaci PPP a SPC, zda mají zájem i nadále být zapojeni do 

komunitního plánování a pokud ano, koho by navrhovali za člena 

 

 

 

 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


