
ZÁPIS č. 1/2023 

74. jednání Řídící skupiny Střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 

 

Dne: 13.01.2023  

Místo: zasedací místnost Odboru rozvoje a investic, Školní 4, Prostějov  

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: Hana Galetková, Ing. Denisa Horká, PhDr. Eva Štouračová 

 
1. Přivítání členů Řídící skupiny 

 

Jednání zahájila paní Alena Horáková, DiS., koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb (dále jen „SPRSS“). 

 

2. Projednání možnosti pomoci v souvislosti s energetickou krizí a vysokou mírou 

inflace pro občany města Prostějova 
 

 Paní Marcela Župková, náměstkyně primátora města Prostějova a předsedkyně Řídící 

skupiny (dále jen ŘS), informovala o záměru vedení města Prostějova v souvislosti 

s rostoucími náklady na energie a bydlení a přetrvávající vysokou mírou inflace podpořit 

občany města, resp. vybrané skupiny obyvatel, které jsou touto situací zasaženy nejvíce. 

Využila možnosti projednání problematiky v ŘS, která je speciálním orgánem Rady města 

Prostějova a je složena nejen ze zástupců vedení města a pracovníků magistrátu, ale zároveň 

profesních odborníků v sociální oblasti a veřejnosti. Cílem setkání bylo zjištění, jaké zkušenosti 

z terénu mají jednotliví poskytovatelé služeb a vytipování cílových skupin pro podporu.  
 

 Mgr. Bc. Marcela Vejmělková, vedoucí OSV MMPv, přítomné informovala o podpoře občanů 

v jiných městech ČR (např. Jihočeský kraj prostřednictvím obcí, Znojmo, Strakonice, Plzeň, Zlín, 

Olomouc, Horoměřice, Praha). Přístupy těchto měst k podpoře jsou různé a mohou sloužit 

jako inspirace.  
 

 Předsedkyně ŘS poukázala na velké rozdíly ve výši starobních důchodů, na nízkou výši 

invalidních důchodů zejména důchodů z mládí. Dále uvedla, že od 1. 1. 2023 došlo k další 

valorizaci důchodů a přiznání výchovného (500 Kč za každé vychované dítě). 
 

 Mgr. Alena Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace, 

uvedla, že se v praxi setkávají s tím, že výše důchodů (např. drobných živnostníků) žadatelů 

o umístění v domově pro seniory nepostačuje na úhradu pobytové služby, a to z důvodu, 

že sociální pojištění nehradili nebo hradili v minimální výši. Upozornila, že klienti využívající 

pečovatelskou službu z finančních důvodů odhlašují obědy a redukují rozsah poskytované 

služby. 
 

 Mgr. Jan Kalla, MBA, ředitel Azylového centra Prostějov, o.p.s., ve vztahu k cílové skupině 

seniorů uvedl, že v případě podpory samostatně žijících seniorů, je nutné specifikovat, že na 

podporu by neměli nárok osoby využívající pobytové služby – domov seniorů, domov se 

zvláštním režimem a chráněné bydlení.  
 

 Všichni přítomní se shodli, že cílové skupině samostatně žijících poživatelů starobního                                          

a invalidního důchodu s nízkým příjmem by měla být poskytnuta podpora. Podporované osoby 

by měly mít trvalý pobyt na území města Prostějova a neměly by být dlužníky města Prostějova. 
 



2 
 

 Mgr. Bc. Marcela Vejmělková uvedla, že při stanovení výše příjmu pro poskytnutí podpory 

by bylo možné vycházet z dat ČSSZ, a to z aktuálního průměrného důchodu cca 17.000 Kč.  

 

 Dále byla diskutována podpora rodin s dětmi.  
 

 Mgr. Bc. Marcela Vejmělková uvedla, že některá města přistoupila k účelově vázané podpoře 

volnočasových aktivit dětí a např. Strakonice mají vymezenou skupinu dětí ve věku 6–15 let. 

V jiných městech přistoupili např. k osvobození od poplatku za odpad, snížení nebo osvobození 

od školkovného. 
 

 Mgr. David Bezdomikov ze Společnosti Podané ruce o.p.s. poukázal na skutečnost, že i děti 

mladší 6 let se účastní různých rozvojových aktivit a zájmových kroužků (např. plavání pro 

děti do 3 let, aktivity v mateřských centrech, aktivity dětí navštěvujících mateřské školy). Řešena 

by měla být otázka, který z rodičů bude žádat, pokud mají dítě svěřeno do střídavé péče. 
 

 Ing. Milada Sokolová, 1. náměstkyně primátora města Prostějova, navrhla, aby rodiny s dětmi 

obdržely poukázky na potraviny nebo drogerii. 
 

 Mgr. Jan Kalla, MBA, navrhl, aby si rodiče dětí měli možnost vybrat mezi poukázkami na 

potraviny/drogerii nebo využitím podpory na úhradu volnočasových nebo školních aktivit.  
 

 V rámci diskuze byly projednány další návrhy, např. aby rodiče dětí ve věku 0–5 let obdrželi 

poukázky na potraviny či drogerii a rodiče dětí ve věku 6–15 let měli na výběr – poukázky 

na potraviny nebo poukázky na úhradu volnočasové aktivity. Diskutována byla dále otázka, 

zda by poskytnutá podpora neměla být směřována právě na aktivity podporující zejména 

rozvoj dětí, kdy by byla současně naplněna i funkce prevence sociálně patologických jevů.  
 

 Diskutující se v závěru shodli, že další podpořenou skupinou by měly být děti ve věku 0–15 let. 

Poskytnutá podpora měla by být směřována na aktivity související s rozvojem dětí. Zákonný 

zástupce nebo osoba, která o dítě fakticky pečuje, určí, na jaké aktivity by podpora byla 

poskytnuta (např. zájmový kroužek, aktivit pořádaných školou – kino, divadlo, školní pomůcky, 

škola v přírodě, lyžařský výcvik apod.). Podpora by byla určena dětem, které nejsou umístěny 

ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo pobytových zařízení sociálních služeb 

(dětský domov, ústav sociální péče), a to z důvodů, že uvedená zařízení dětem poskytují 

plné zabezpečení jejich potřeb a rodiče o ně osobně nepečují. 
 

 V rámci diskuze byla projednána i možnost bezplatného stravování v ZŠ a MŠ v případě, 

kdy si rodiče nemohou dovolit hradit stravné, včetně využívání projektů které pomáhají se 

zajištěním bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou.  

 

 Mgr. Vejmělková uvedla již realizovanou podporu občanů ze strany města: 
 

 Zajištění Služby Senior taxi za poplatek 20 Kč pro seniora za jízdu. 
 

 Slevy a osvobození – poplatky za odpad (změna od 1. 1. 2023): 

 senioři od 65 let – sleva 192 Kč, 

 osvobození – děti narozené v příslušném roce, osoby pobývající v azylové domě 

nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních, 

a to nepřetržitě déle než 3 měsíce, je třetím a dalším dítětem do 16 let žijícím                               

ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem, senioři starší 80 let 

věku, děti umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo školském zařízení pro preventivně 

výchovnou činnost na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, děti umístěné                                

do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za základě rozhodnutí soudu,                                          

na žádost obecního úřadu, zákonného zástupce dítěte nebo samotného dítěte, 

osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro 

seniory, v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. 
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Závěr: 
 

Pro podporu ze strany města Prostějova vytipovaly členové ŘS tyto cílové skupiny a aktivity: 
 

1. osaměle žijící poživatelé starobního nebo invalidního důchodu; 
 

2. podpora organizovaných a rozvojových aktivit pro volný čas dětí a školních aktivit 
pro děti ve věku 0–15 let; 

 

3. obědy v jídelnách zdarma 
Statutární město Prostějov jako zřizovatel ZŠ a MŠ ukládá těmto příspěvkovým organizacím 
zapojit se do projektů, které pomáhají se zajištění bezplatné stravy dětem ohroženým 
chudobou, a aktivně těchto zdrojů využívat. 
 

3. Diskuze/Různé 
 

Bez dalších příspěvků. 

 

 
Prostějov 13.01.2023 

 

 
Schválila: 
Marcela Župková v.r. 
předsedkyně Řídící skupiny SPRSS 

 

 
Zapsala: 
Alena Horáková, DiS. v.r. 
koordinátorka SPRSS 
 


