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Zápis č. 57 z jednání Řídící skupiny Střednedobého plánování sociálních služeb na 

Prostějovsku Prostějově 

 

Dne 1. 3. 2018 

Místo: KK u Hradeb – DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. Setkání zahájila a všechny přítomné přivítala Bc. Lenka Tichavská, metodik 

projektu 

 

2. Sdělení aktuálních změn/novinek v projektu 

- Ke konci roku 2017 ukončila PhDr. Miluše Lišková své působení v CSSPv a současně 

s tím odstoupila z pozice vedoucího PS Senioři a člena ŘS. 

- Na její místo byla navržena Mgr. Helena Vránová (nově jmenovaná ředitelka CSS Pv) 

a Mgr. Soňa Provazová (sociální pracovnice CSS Pv). 

- Všichni přítomní členové ŘS (7) odhlasovali jako vedoucí PS Senioři - Mgr. 

Helenu Vránovou.  

- Mgr. Soňa Provazová bude oslovena s nabídkou člena PS Senioři. 

 

- V současné chvíli je zpracovávána sociodemografická analýza. Jakmile budou 

sesbírané údaje, zašle koordinátorka všem členům ŘS tyto údaje k prostudování. 

- V rámci přípravy Analýzy potřeb poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů 

sociálních služeb je potřeba stanovit klíčové body, které mají být v rámci analýz 

zkoumány. Na členy ŘS je kladen požadavek promyslet co je podstatné pro jednotlivé 

PS (cílové skupiny) vyzkoumat. Své podněty zašlete do 22. 3. 2018 koordinátorce. 

(kralikova.srss@gmail.com nebo martina.kralikova@prostejov.eu)  

 

3. Aktuální informace z jednotlivých pracovních skupin 

- O práci jednotlivých pracovních skupin pohovořila metodička projektu Bc. Lenka 

Tichavská. Uvedla, že SWOT analýzy jsou již hotovené v 7 PS a 1 PS ji dodělává. 
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Jedná se o PS Kostelecko, kde se s tvorbou začalo později, neboť vyvstaly potíže při 

sestavování skupiny. (Tyto potíže jsou již vyřešeny a skupina pracuje). 

 

4. Předání informací ze SWOT analýz 

- Představeny byly všechny dokončené SWOT analýzy. Jednalo se o SWOT analýzách 

těchto PS: 

- PS Senioři (prezentovala Bc. Lenka Tichavská) 

- PS Osoby se zdrav. postižením (prezentovala Mgr. Martina Králíková) 

- PS Osoby ohrožené soc. vyloučením (prezentovala Mgr. Martina Králíková) 

- PS Rodina, děti, mládež (prezentoval David Bezdomnikov) 

- PS Národnostní menšiny a cizinci (prezentovala Bc. Pavlína Koláříková) 

- PS Němčicko (prezentovala Bc. Naděžda Novotná) 

- PS Plumlovsko (prezentovala Bc. Lenka Tichavská) 

 

5. Různé/diskuze 

- Při prezentacích vyvstaly podněty k některým SWOT analýzám, které budou 

koordinátorkou doplněny. 

- Mgr. Renata Čekalová doplní silné stránky do své PS za organizaci Lipka. 

 

- Mgr. Martina Králíková přednesla připomínku Mgr. Vladislavy Kolářové, která by 

ráda do jednání ŘS zahrnula nedostatečně kapacity pro osoby, které se najednou 

ocitnou bez finančních prostředků, bydlení,… Jedná se především o klienty 

propuštěné z nemocnice, kteří nejsou zajištěni. Chybí tedy krizové lůžko, které by 

bylo neustále k dispozici v takto citlivých případech.  

- Prvním východiskem je vyjednávání s nemocnicí na zlepšení komunikace mezi 

městem a nemocnicí. 

- Mgr. Jaroslav Svozil uvedl, že tato situace je již v řešení. 

 

- Členka řídící skupiny PhDr. Eva Štouračová sdělila aktualitu - roste počet seniorů, 

ovšem neroste k tomu úměrně počet lůžek v pobytových zařízeních. 
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- Předseda ŘS Bc. Pavel Smetana má předběžně vyjednaný termín s mikroregionem 

Prostějov venkov, kam bude uskutečněno výjezdní zasedání metodičky s cílem 

navázat spolupráci. 

 

6. Úkoly 

- Bc. Pavel Smetana osloví zástupce Mikroregionu Prostějov venkov a Mikroregion 

Předina s cílem sjednat pracovní schůzku k zapojení obcí do procesu SPRSS (Mgr. M. 

Králíková a Bc. L. Tichavská). 

- Koordinátorka SPRSS pozve na příští ŘS Mgr. Helenu Vránovou. 

- Mgr. Soňu Provazovou osloví koordinátorka v souvislosti s nabídkou členství v PS 

Senioři. 

- Koordinátorka doplní podněty, které byly vzneseny a diskutovány do SWOT analýz. 

- Koordinátorka rozešle (po obdržení od zpracovatele) rozpracovanou 

sociodemografickou analýzu k náhledu a připomínkám.  

- Koordinátorka zašle Mgr. Čekalové SWOT analýzu PS OZP, v níž doplní silné 

stránky za o.s. Lipka. 

- Všichni členové ŘS a koordinační pracovníci promyslí, co je podstatné pro 

jednotlivé PS (cílové skupiny) zkoumat. Své podněty zašlou do 22. 3. 2018 

koordinátorce (viz bod. (kralikova.srss@gmail.com nebo 

martina.kralikova@prostejov.eu) 

 

Zapsala: 

Mgr. Martina Králíková 

Koordinátorka SPRSS 
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