
ZÁPIS Z LXIX. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 

 

Dne:   23. 02. 2022 

Místo:   Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov (zasedací 

místnost ve dvoře radnice)  

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Omluveni: Hana Galetková (Lipka) 

PaedDr. Alena Dvořáková (MMPv) 

        Martina Galbová (Anděl na drátě) 

                  ThLic. Michal Umlauf (Maltézská pomoc) 

     Ing. Petr Fusek (Demografie Morava) 

 

Host:   Mgr. Pavla Vašková - vedoucí oddělení DUHA kulturní klub, odbor školství a 

kultury a sportu Magistrát města Prostějova 

            Ing. Denisa Horká – pracovnice oddělení DUHA kulturní klub, odbor školství  

                       a kultury a sportu Magistrát města Prostějova 

 

1. Přivítaní členů Řídící skupiny 

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

Rašková 

- Seznámila členy ŘS s tím, že PaeDr. Alena Dvořáková odešla do důchodu a místo ní 

bude Ing. Denisa Horká, kterou zároveň představila (tel.: 582 329 379, email: 

denisa.horka@prostejov.eu) 

- Dále přizvala vedoucí oddělení DUHA kulturní klub, odbor školství a kultury a              

sportu Magistrát města Prostějova, Mgr. Pavlu Vaškovou (jedná se o oddělení, kde paní 

Dvořáková pracovala a její pracovní pozici převzala paní Horká), kterou zároveň 

představila 

- 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 
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3. Maltézská pomoc, o.p.s. 

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

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

 

4. Demografie Morava  

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

pozván na příští jednání Řídící skupiny 

 

5. Náruč dětem   

- Organizaci a její služby představila pracovnice, Bc. Pavlína Hrdličková 

- Na Prostějovsku spolupracují se 40 rodinami z celkem 106 

- Spolupracují s organizací Člověk v tísni 

- V Prostějově sídlí na Žižkově nám.  

- Jedná se o doprovázející organizaci pěstounských rodin 

- Rodiny přichází z OSPODu nebo na doporučení jiného pěstouna  

- Dítě doprovází OSPOD, pracovnice organizace je partnerem pěstouna 

- Jedná se o podporu a pomoc, nikoliv o kontrolu pěstounů  

- Další informace (viz příloha) 

 

6. Aktualizace členů jednotlivých PS 

- Koordinátorka SPRSS seznámila členy ŘS se změnami členů jednotlivých PS 

- PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením - místo Bc. Hrdličkové (již v organizaci 

Člověk v tísni nepracuje) je paní Eva Vyhlídalová, email: 

eva.vyhlidalova@clovekvtisni.cz  

- PS Rodina, děti, mládež – místo Mgr. Miroslavy Ticháčkové je Mgr. Michaela 

Fiedorová (vedoucí sociální pracovnice SOS dětské vesničky, tel.: 797 972 961, email: 

michaela.fiedorova@sos-vesnicky.cz) 

 

7. Schválení Implementačního plánu  

- Slovo si vzala Ing. Martina Fafílková  

- Připomínka od RNDr. Aleny Raškové k části B, I. Obecná pravidla, bod 3) „O změnách 

ve Střednědobém plánu rozhoduje ŘS 1x, a to do 31. 12. kalendářního roku“ (1x 

nahradit slovy „ minimálně 1x ročně“) 

- Připomínka od Mgr. Bc. Marcely Vejmělkové k části C, VI. Společná a závěrečná 

ustanovení, bod 1) „Dokument Implementační plán střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb SO ORP Prostějov byl schválen ŘS dne 23.2.2022“ (větu doplnit o „a 

Radou města Prostějova dne 8.3.2022“) 

- Implementační plán včetně navrhovaných změn jednohlasně odsouhlasen (hlasování 

v počtu 7 přítomných členů) – nutné schválit Radou města Prostějova (8. 3. 2022) 

- Následně si slovo vzala koordinátorka SPRSS Alena Horáková, DiS., která přítomné 

seznámila s tím, že na Radě města Prostějova, která se koná  8. 3. 2022, bude předloženo 
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ke schválení zpracování návazného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

území SO ORP Prostějov na období 2023 - 2025 

 

8. Různé /Diskuze 

Projednány změny v ŘS a jednotlivých PS: 

- ŘS - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 7 přítomných členů) 

- PS OOSV - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 7 přítomných členů) 

- PS RDM - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 7 přítomných členů) 

Projednána účast prezentujících služby o zapojení do procesu SPRSS: 

- Náruč dětem - jednohlasně odsouhlaseno (hlasování v počtu 7 přítomných členů) – PS 

Rodina, děti, mládež  

Mgr. Helena Vránová krátce pohovořila o pobytovém zařízení v Centru sociálních služeb 

Prostějov (Domov pro seniory), kde je ředitelkou a na Nerudové v Prostějově, kde byla 

pověřená vedením. Zároveň upozornila, že pro seniory chybí zařízení typu „chráněné 

bydlení“. 

 

ÚKOLY: 

koordinátorka Alena Horáková, DiS. 

- připravit materiály do Rady města Prostějova - schválení zpracování návazného 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Prostějov na období 

2023 – 2025 a schválení Implementačního plánu 

- informovat organizaci Náruč dětem, že ŘS odsouhlasila její zapojení do procesu 

SPRSS; dále, do které PS byla zařazena + kontakt na vedoucího PS; požádat organizaci 

o vyplnění příslušného formuláře, aby služba mohla být přidána do e-katalogu 

- zajistit přidání výše uvedené služby do e-katalogu  

- zajistit zveřejnění zápisu s přílohami (Implementační plán, informace o organizaci 

Náruč dětem) na webu města Prostějova  

- provést aktualizaci členů ŘS a PS a umístit na web města Prostějova 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 

 

Přílohy:  

Implementační plán 

Informace o organizaci Náruč dětem 



 


