
 

 

 

 

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu 
 

 

„„VVYYTTVVOOŘŘEENNÍÍ  SSTTŘŘEEDDNNĚĚDDOOBBÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU    

RROOZZVVOOJJEE  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍCCHH  SSLLUUŽŽEEBB    

VV  PPRROOSSTTĚĚJJOOVVĚĚ““  

  
čtvrtek 3. prosinec 2009 

9:00 – 14:30 hodin 
Kulturní klub U Hradeb – Duha v Prostějově 

 
 

  
 

_____________________________________________________________________ 
 

1. Konferenci zahájila Ing. Martina Mařáková (vedoucí 
realizovaného projektu), která přivítala účastníky akce 
pořádané za spolupráce Střediska rozvoje sociálních sluţeb, 
o.p.s. v Jeseníku a Města Prostějov. Poté byl nastíněn 
program konference a představen zástupce partnera města 
Prostějov RNDr. Alena Rašková spolu se členy realizačního 
týmu – Bc. Lenkou Tichavskou (ředitelkou Střediska rozvoje 
sociálních sluţeb, o.p.s. v Jeseníku), Bc. Kateřinou 
Linhartovou, DiS. (metodikem-vzdělavatelem projektu), Mgr. 
Monikou Zboţínkovou (supervizorem projektu) a Lukášem 
Brzoskou, DiS. (koordinátorem KPSS).  

2. Po tomto úvodu bylo slovo předáno RNDr. Aleně 
Raškové (místostarostce města Prostějov a vedoucí 
Řídící skupiny KPSS), která promluvila k realizaci projektu 
a poděkovala přítomným za jejich účast v něm.  

3. Realizovaný projekt byl následně představen v prezentaci  
Ing. Martiny Mařákové (vedoucí projektu a projektové 
manaţerky Střediska rozvoje sociálních sluţeb, o.p.s. 
v Jeseníku). V rámci ní byly přítomným předány informace 
o projektu, jeho aktivitách, časovému harmonogramu, 
rozpočtu a donátoru finanční dotace poskytnuté  

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu České republiky. Na závěr prezentace byly také zhodnoceny veškeré aktivity 
realizované v rámci projektu od jeho zahájení (tzn. května 2009).  

4. Koordinátor KPSS Lukáš Brzoska, DiS. poté uvedl Bc. Mgr. Lucii Horáčkovou a Bc. Hanu Bodnarovou 
(krajské koordinátorky KPSS Krajského úřadu Olomouckého kraje), které na konferenci vystoupily 



 

 

 

 

s prezentací „Komunitní plánování sociálních služeb na krajské úrovni“. Koordinátorky představily 
Individuální projekt Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, jehoţ cílem 
je rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních sluţeb prostřednictvím plánování těchto sluţeb metodou 
komunitního plánování. Této projekt navazuje na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb 
v Olomouckém kraji pro roky 2009 aţ 2010, stejně jako na aktivity projektu "Podpora komunitního 
plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji" (realizovaného Poradenským centrem sociálních sluţeb 
Olomouckého kraje v letech 2006 aţ 2009). Poté 
následovala diskuse na téma obsahu Individuálního projektu 
kraje se zaměřením na sociální pobytové sluţby, sluţby 
sociální péče a způsob administrace zakázek 
k individuálnímu projektu.  

 Po krátké přestávce následovala druhá část I. bloku 
věnovaná výstupům analytické fáze projektu, konkrétně pak 
„Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti“ a 
„Socio-demografické analýzy“. 

5. První zmíněnou „Analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti“ prezentovala doc. RNDr. Ivana 
Loučková, CSc. (zástupce výzkumné agentury Sociotrendy, zpracovatelka analýzy). V rámci ní přítomné 

informovala o průběhu, způsobu zpracování a 
sociotechnických doporučeních. Následně byly 
prezentovány výstupy průzkumu, typy vyuţívaných 
sociálních sluţeb i společensky nejdůleţitější sociální 
sluţby dle jednotlivých pracovních skupin projektu. 
Smyslem analýzy není jen poskytnout hmatatelné údaje 
představitelům Města Prostějova a všem zúčastněným 
v projektu, ale také poslouţit jako podpora návazných 
projektů v sociální oblasti a podklady pro střednědobý 
plán rozvoje sociálních sluţeb města Prostějova.  

 

6. Následovala prezentace „Socio-demografické analýzy“ pod vedením její zpracovatelky PhDr. Miluše 
Kmoščákové (ředitelky Sociálních sluţeb Prostějov a vedoucí pracovní skupiny „Senioři“). Analýza 
zachycuje základní demografické údaje a prognózy vývoje některých vybraných aspektů v následujícím 
období – především pak Počtem obyvatel, Strukturou obyvatelstva podle věku, Vzdělanostní strukturou 
obyvatelstva, Národnostním sloţením obyvatelstva a jeho ekonomickou aktivitou a nezaměstnaností. 
Mimo se také zabývá analýzou údajů vybraných cílových skupin 
uţivatelů sociálních sluţeb, konkrétně pak Osob se zdravotním 
postiţením, Seniorů, Rodina, děti a mládeţ, Národnostními 
menšinami a cizinci, a Osob ohroţených sociálním vyloučením.  

7. Závěr prvního bloku opět patřil Ing. Martině Mařákové a Lukáši 
Brzoskovi, DiS., kteří poděkovali prezentujícím hostům i 
diskutujícím účastníkům. 

 

 
 Po přestávce na oběd následovala druhá část konference, zabývající se „Analýzou poskytovatelů 

sociálních služeb v Prostějově“ a „Analýzou finančních toků v sociálních službách na území města 
Prostějova“, stejně jako konkrétní činností jednotlivých pracovních skupin vytvořených v rámci projektu. 

 



 

 

 

 

8. „Analýzu poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově“ spolu s „Analýzou finančních toků v sociálních 
službách na území města Prostějova“, zpracovávanou Mgr. Renatou Čekalovou (předsedkyní OS Lipka 
a vedoucí pracovní skupiny „Osob se zdravotním postiţením“ – omluvenou z účasti na konferenci) 

prezentovala Bc. Kateřina Linhartová, DiS. (metodik-
vzdělavatel projektu). Ta přítomným představila způsob 
zpracování těchto analýz, které slouţí ke zjišťování 
aktuálních informací o poskytovatelích na území města 
Prostějova, stejně jako ucelený podklad pro tvorbu 
katalogu poskytovatelů sociálních sluţeb i pro Olomoucký 
kraj, a subjektům pracujícím na plánování rozvoje 
sociálních sluţeb. Účastníci konference mimo jiné získali 
informace o struktuře dotazníku, který je poskytovatelů 
sluţeb zasílán.  

 

9. Po představení všech dosavadních analýz zpracovávaných (či finálně zpracovaných) v rámci projektu 
následovaly prezentace jednotlivých pracovních skupin: 

 

Mgr. Rozehnalová Jana – vedoucí pracovní skupiny „Národnostní menšiny a 
cizinci“ (vedoucí Centra podpory cizinců, Občanské sdruţení Ţebřík). 
Představení pracovní skupiny, její činnosti, cílové skupiny, výsledků vytvořené 
SWOT analýzy a členské základny (Viliam Hangurbadţo – Člověk v tísni 
Prostějov, Renáta Kőttnerová – koordinátorka romských poradců Krajský úřad 
Olomouc, Radek Luţný – Středisko integrace menšin/Centrum pro podporu 
inkluzivního vzdělávání, Gabriela Petrţelová /Jaroslava Greplová – MěÚ 
Prostějov, Lenka Malíčková – Centrum podpory cizinců Prostějov občanské 
sdruţení Ţebřík a Jana Rozehnalová – Centrum podpory cizinců Prostějov 
občanské sdruţení Ţebřík). 

Mgr. Jana Krejčí (zástupce ředitele Základní školy a Dětského domova 
Prostějov a členka pracovní skupiny) – zástupce vedoucí pracovní skupiny 
„Rodina, děti a mládež“ Mgr. Bc. Marcely Trunečkové. Představení pracovní 
skupiny, její činnosti, cílové skupiny, výsledků vytvořené SWOT analýzy a 
členské základny (Mgr. Bc. Marcela Trunečková – vedoucí OSPOD MěÚ 
Prostějov, Mgr. Jana Krejčí – zástupce ředitele DD Prostějov, Mgr. Jana 
Krchňavá – vedoucí Speciálně pedagogického centra Prostějov, Mgr. Vlasta 
Recová – psycholog Pedagogicko psychologické poradny Prostějov, PhDr. 
Pavel Pokorný – psycholog Poradny pro rodinu Prostějov, Mgr. Regina 
Šverdíková – pracovnice Fondu ohroţených dětí pracoviště Prostějov, Jitka 
Zapletalová – vedoucí Mateřského centram Cipísek Prostějov, PhDr. Iva 

Součková – vedoucí K – centrum Prostějov, Mgr. Stanislava Rotterová, pracovnice Klubu OÁZA 
Prostějov a Viliam Hangurbadţo – terénní pracovník Člověka v tísni Prostějov).  

PhDr. Miluše Kmoščáková – vedoucí pracovní skupiny 
„Senioři“ (ředitelka Sociálních sluţeb Prostějov). Představení pracovní 
skupiny, její činnosti, cílové skupiny, výsledků vytvořené SWOT analýzy 
a členské základny (Michal Juryšek – CSS Prostějov p.o., Vladimíra 
Zhorová –  DD Nerudova ul. p.o. Prostějov, Květoslava Šťastná – ADP 
Sanco, Blanka Vlachová – ADP Sanco, Marie Schwarzerová – Charita 
Prostějov, Zuzana Francová – Charita Prostějov, Kateřina Fajstová – 
Podané ruce, Dana Lexmanová – OS Pomocná ruka, Věra Palacká – 



 

 

 

 

DC Adra, Miluše Kmoščáková – Sociální sluţby Prostějov p.o., Štěpánka Šimková – MěÚ Prostějov a 
uţivatelky Jitka Grumlíková, Naděţda Surmová a Eva Štouračová). 

Miluše Hovorková (ředitelka OS Pomocná ruka a členka pracovní 
skupiny) – zástupce vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním 
postižením“ Mgr. Renaty Čekalové. Představení pracovní skupiny, její 
činnosti, cílové skupiny, výsledků vytvořené SWOT analýzy a členské 
základny (Květoslava Šťastná – ADP Sanco, Kateřina Kráčmarová – 
Centrum pro zdravotně postiţené, Květoslava Přikrylová – CSS Lidická 
Prostějov, Ing. Lenka Černochová – Český červený kříţ, Lucie Boudná 
– Charita Prostějov, Vladimíra Zapletalová – Lazariánský servis, Mgr. 

Renata Čekalová – OS LIPKA, Anna Herzogová – OS Podané ruce, Miluše Hovorková – OS Pomocná 
ruka, Eva Hynštová – Sociální sluţby Prostějov, Milena Cetkovská – Svaz tělesně postiţených ČR, 
Zuzana Znojilová – Tyflo Centrum Olomouc, reg.prac.PV). 

Lukáš Brzoska, DiS. (koordinátor KPSS) – zástupce vedoucí 
pracovní skupiny „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ Mgr. 
Lukáše Carlose Hrubého. Představení pracovní skupiny, její činnosti, 
cílové skupiny, výsledků vytvořené SWOT analýzy a členské základny 
(PhDr. Iva Součková – kontaktní centrum Prostějov Sdruţení Podané 
ruce, Bc. Jan Kalla – Občanské sdruţení sociální pomoci Prostějov, 
Gabriela Slavíková – Probační a mediační sluţba ČR středisko 
Prostějov, Pavlína Kolaříková – Člověk v tísní o.p.s., Mgr. Kateřina 
Popelková – kurátorka pro mládeţ MěÚ Prostějov a Mgr. Lukáš 
Carlos Hrubý – divizní ředitel Sdruţení Podané ruce). 

 
10. V průběhu druhého bloku proběhla neformální diskuse, ve které se – mimo jiné – mluvilo také o 

moţnostech financování sociálních sluţeb, konkrétních zkušenostech účastníků z poskytování těchto 
sluţeb i o problémech, které přítomným konference brání v jejich činnosti.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Výstupy konference: 
 

 Informování účastníků o probíhajícím projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“ 

 Představení realizačního týmu projektu 

 Prezentace jednotlivých fází projektu (tzn. fáze přípravné 2007 – 2009; analytická 05/2009 – 12/2009; 
tvorby komunitního plánu 01/2010 – 07/2010; implementační 08/2010 - 03/2011 a dokončovací 
03/2011 – 04/2011)  

 Představení dosavadních výstupů projektu, tj. „Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti“, 
„Socio-demografické analýzy“, „Analýzy poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově“ a „Analýzy 
finančních toků v sociálních službách na území města Prostějova“ 

 Představení jednotlivých pracovních skupin v rámci projektu (tzn. Národnostní menšiny a cizinci; 
Rodina, děti a mládeţ; Senioři; Osoby se zdravotním postiţením a Osoby ohroţené sociálním 
vyloučením) 

 
 

Omluvení hosté:  

Mgr. Martin Ţárský (ředitel odboru sociálních sluţeb a sociálního začleňování MPSV ČR), Mgr. Renata 
Čekalová (předsedkyně OS Lipka, vedoucí pracovní skupiny „Osob se zdravotním postiţením“), Mgr. Bc. 
Marcela Trunečková (vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Prostějov, 
vedoucí pracovní skupiny) a Mgr. Hrubý Lukáš Carlos (divizní ředitel Sdruţení Podané ruce, vedoucí pracovní 
skupiny „Osoby ohroţené sociálním vyloučením“) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ (CZ.1.04/3.1.03/22.00117) 

 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
 a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 
 
 

 
 
 

V Prostějově dne 3. prosince 2009 
 

Zapsala:  

Ing. Martina Mařáková 
(Středisko rozvoje sociálních sluţeb o.p.s.) 


