
 

 

 

 

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu 
 

 

„„VVYYTTVVOOŘŘEENNÍÍ  SSTTŘŘEEDDNNĚĚDDOOBBÉÉHHOO  PPLLÁÁNNUU    

RROOZZVVOOJJEE  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍCCHH  SSLLUUŽŽEEBB    

VV  PPRROOSSTTĚĚJJOOVVĚĚ““  

  
čtvrtek 7. října 2010 
9:00 – 14:00 hodin 

Kulturní klub u hradeb – DUHA v Prostějově 
 

 

  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1. Konferenci zahájil Lukáš Brzoska, DiS. (koordinátor KPSS), který přivítal 
účastníky akce pořádané za spolupráce Střediska rozvoje sociálních 
služeb, o.p.s. v Jeseníku a Města Prostějov. Poté byl nastíněn program 
konference a organizační záležitosti, a následně předáno slovo zástupci 
partnera města Prostějov 
RNDr. Aleně Raškové 
(místostarostce města 
Prostějov a vedoucí Řídící 
skupiny KPSS), která 
promluvila k realizaci pro-
jektu a poděkovala přítom-
ným za činnost i účast 
v něm.  

 

2. Po RNDr. Aleně Raškové si vzala slovo Bc. Lenka Tichavská, jako zástupce realizátora projektu 
Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku.   

3. Lukáš Brzoska, DiS. poté uvedl Mgr. Lucii Horáčkovou a Bc. Hanu Bodnarovou (krajské koordinátorky 
KPSS Krajského úřadu Olomouckého kraje), které na konferenci vystoupily s prezentací „Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb“ a „Tvorba nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014“. Koordinátorky představily Individuální projekt Střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, jehož cílem je rozvíjet kvalitu a dostupnost 
sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb. Podrobně se pak ve své 
prezentaci věnovaly klíčovým aktivitám projektu, a to: 



 

 

 

 

 

 Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2011– 2014 a jeho 
implementace;  

 Podpoře vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodické podpoře, supervizi a udržení procesu 
plánování sociálních služeb;  

 Zjišťování potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v jednotlivých oblastech sociálních služeb  
v Olomouckém kraji;  

 Realizaci priorit vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro roky 2009-2010  
a informovanost veřejnosti  

 a Benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji. 

4. Realizovaný projekt byl následně představen v prezentaci Ing. Martiny Mařákové (vedoucí projektu  
a projektové manažerky Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s.). 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. od května 2009 do září 2010).  

 

Po krátké přestávce následovala druhá část I. bloku věnovaná zakázce Olomouckého kraje v rámci 
„Zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ a výstupům tvorby 
komunitního plánu v rámci projektu.  

5. Po přestávce tedy byly prezentovány výstupy tvorby 
komunitního plánu projektu, konkrétně pak „Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ paní  
PhDr. Miluší Kmoščákovou (ředitelkou Sociálních 
služeb Prostějov a vedoucí pracovní skupiny „Senioři“)  

 
a 

„Průvodce poskytovatelů sociálních služeb 
v Prostějově“ paní Mgr. Renatou Čekalovou 
(předsedkyní OS Lipka a vedoucí pracovní skupiny 
„Osoby se zdravotním postižením“).  



 

 

 

 

6. Následně vystoupila Bc. Lenka Tichavská (ředitelka Střediska rozvoje 
sociálních služeb, o.p.s.) s prezentací Aktuální situace KPSS 
v Olomouckém kraji na obecní úrovni v souvislosti se zakázkou 
Olomouckého kraje „Zajištění procesu komunitního plánování sociálních 
služeb v Olomouckém kraji“. Byly představeny cíle podpory, a to:  

 Jednotné metodické vedení procesů KPSS v Olomouckém kraji; 

 Iniciace lokalit Olomouckého kraje, které dosud nejsou pokryty 
procesem KPSS; 

stejně jako formy podpory - metodická podpora, supervizní/konzultační 
podpora, vzdělávání v oblasti KPSS a obnovení činnosti Krajské 
koordinační skupiny. 

7. Závěr prvního bloku opět patřil Ing. Martině Mařákové, která poděkovala 
prezentujícím hostům i diskutujícím účastníkům. 

 Po přestávce na oběd následovala druhá část konference, zabývající se 
prezentací pracovních skupin vytvořených v rámci projektu: 

8. Mgr. Renata Čekalová – předsedkyně OS Lipka, vedoucí pracovní skupiny „Osoby se zdravotním 
postižením“; 

9. Mgr. Bc. Marcela Trunečková – vedoucí OSPOD MěÚ 
Prostějov, vedoucí pracovní skupiny „Rodina, děti  
a mládež“; 

10. PhDr. Miluše Kmoščáková – ředitelka Sociálních služeb 
Prostějov, vedoucí pracovní skupiny „Senioři“; 

11. Lukáš Brzoska, DiS. (koordinátor KPSS) – zástupce 
vedoucí pracovní skupiny „Národnostní menšiny  

a cizinci“ Ing. Michaeli Reškové (manažerky podpory sociální integrace - Člověk v tísni, o.p.s.); 

12. Bc. Jan Kalla – ředitel Občanského sdružení sociální pomoci 
Prostějov, vedoucí pracovní skupiny „Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením“. 

Po těchto prezentacích byla konference úspěšně ukončena a 
všem zúčastěným poděkováno za jejich účast a příspěvky (v 
rámci prezentací i diskuse). 

 

 
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 aktuálních výstupů projektu, tj. „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Prostějově“ a „Průvodce poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově“; 

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

 Realizace veřejného setkání s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb ve městě 
Prostějově. 

 
 
Omluvení hosté:  

Ing. Michaela Rešková (manažerka podpory sociální integrace - Člověk v tísni, o.p.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Realizační tým: 
 

Ing. Martina Mařáková (Vedoucí projektu) 
Bc. Lenka Tichavská (Metodik/vzdělavatel) 

Bc. Kateřina Linhartová, DiS. (Supervizor projektu) 
Lukáš Brzoska, DiS. (Koordinátor projektu) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prostějově dne 7. října 2010 
 

Zapsala:  

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


