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Prostějov 28. 1. 2019 

Zápis z jednání pracovní skupiny osob se zdravotním postižením 

Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku 

 

Dne:   28. 1. 2019 

Místo:   LIPKA, z.s. Prostějov 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

1. Přivítání, prezence 

2. Příprava cílů a opatření do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2019 - 
2021 

3. Diskuse, různé  
 

ad 1.  

Přivítání přítomných provedla vedoucí PS Mgr. Čekalová a současně omluvila nepřítomné členy                           

(z důvodu nemoci, špatné sjízdnosti komunikací, pracovního vytížení). 

ad 2.  

Příprava cílů a opatření do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2019 – 2021 

Členové PS znovu projednali vstupní materiály k přípravě Střednědobého plánu, zejména: 

- SWOT analýzu PS 

- Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Prostějovsku 2018 – 2020 

PS projednala a společně zdůraznila následující priority v oblasti sociálních služeb pro OZP                                       

a doporučuje jejich zařazení do opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 

Prostějovsku: 

2.1. Síť registrovaných i návazných sociálních služeb pro OZP se za poslední léta v ORP Prostějov 

rozšířila dle potřeb občanů. PS doporučuje zachovat stávající síť registrovaných i návazných 

služeb v plném rozsahu. 

2.2. Nedostatek sociálních služeb i služeb návazných pro osoby s duševním onemocněním, který 

vede k jejich sociální izolaci a zhoršování zdravotního stavu.  

2.3. Chybějící finančně dostupná krizová lůžka pro osoby se zdravotním postižením, kteří se dostali 

do mimořádné životní či zdravotní situace. Při jejich zajištění zlepšit spolupráci se zdravotnickými 

zařízeními.  

2.4. Nedostatek finančně dostupného bydlení pro osoby se ZP (sociální byty, komunitní bydlení). 

2.5. Absence pobytové sociální služby pro osoby se ZP s nedostatečným příjmem na úhradu běžné 

pobytové služby, kteří se dostanou do mimořádné životní situace a jejich zdravotní stav vyžaduje 

zdravotní péči.  
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2.6. Ne vždy je dostatečná informovanost široké veřejnosti o síti sociálních služeb v ORP Prostějov 

(ne každý má přístup k internetu či dovednost jej ovládat). Členové PS OZP doporučují nově 

vydávaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb vytisknout ve vyšším počtu než minulá léta, 

distribuovat jej např. praktickým lékařům, umístit stálou informaci do Radničních listů 

2.7. Členové PS vnímají jako nedostatečné dotace MMPv poskytovatelům registrovaných                                 

i návazných služeb ze stran NNO a doporučují možnost zvýšení podílu těchto dotací na zajištění 

jimi poskytovaných služeb.  

2.8. Chybějící komunikace se zástupci odborných spolků při schvalování záboru veřejného 

prostranství, výkopových pracích apod. Např. u letních zahrádek často dochází k narušení vodící 

linie pro nevidomé, při stavebních pracích chybí detekční místo pro bílou hůl. PS doporučuje 

konzultaci stavebních uzavírek s pracovníky Tyflocentra Olomouc (p. Bradáč, odborník na 

zajištění bezbariérovosti terénu a staveb pro osoby s postižením zraku) se STP ČR a dalšími. 

Obdobně doporučují konzultovat bezbariérovost prostředí při připravované rekonstrukci Nádraží 

v Prostějově. 

2.9. V Prostějově chybí institucionální zastřešení dobrovolnické služby. V nedávné minulosti byli 

dobrovolníci významnými spolupracovníky při poskytování sociálních služeb, v současnosti chybí.  

2.10. PS navrhuje projednání možnosti bezplatného zapůjčení prostor MMPv pro schůzky 

některých spolků v Prostějově (např. klubovny Kulturního klub DUHA).  

 

ad. 3 

Diskuze 

Příspěvky a připomínky z diskuze jsou již zařazeny v předcházejícím bodě. 

Závěr 

Vyplněná opatření k cílům č. 1 (Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro OZP)  a č. 2. 

(Udržení a zkvalitnění stávajících návazných sociálních služeb pro OZP) Střednědobého plánu zašlou 

členové pracovní skupiny elektronicky na adresu cekalova@oslipka.cz a to nejpozději do 6.2.2019!!! 

Všem předem děkuji.  

Pracovní skupina osob se zdravotním postižením SPRSS na Prostějovsku navrhuje expertní a řídící 

skupině SPRSS zařadit výše uvedené body 2.1. až 2.10. do cílů a opatření připravovaného 

Střednědobého plánu sociálních služeb. 

 

 

 

Zapsala:       Mgr. Renata Čekalová 

        vedoucí PS OZP 
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