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Zápis z jednání Pracovní skupiny Národnostní menšiny a cizinci 

Dne:  11. 1. 2019 

Přítomni: viz prezenční listina 

Místo: KK u Hradeb – DUHA, Školní 4, Prostějov 796 01 

Cíl: Tvorba cílů a opatření v rámci SPRSS na Prostějovsku 

1. Přivítání všech pracovníků PS Cizinci a národnostní menšiny 

 

2. Projednání cílů v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb - cílem je 

zachování jednotlivých sociálních a návazných služeb, kterou jsou realizovány na 

Prostějovsku pro cílovou skupinu Národnostní menšiny a cizinci 

 

3. Reflexe SWOT analýzy 

 

4. Diskuze nad tvorbou cílů a opatření  

- P. Kadlec za NZDM – nyní jsou nájmu v prostorách v centru města, avšak nájem 

mají pouze do září 2019. Byl zaznamenán vysoký nárůst zájmu z řad cílové 

skupiny -) obavy ze stěhování (v případě ukončení nájmu) někam do okrajové 

části, počet uživatelů by výrazně klesl. 

- P. Rozehnalová – v rámci Žebříku byla zrušena služba odborného poradenství. 

Nyní narůstá počet cizinců, kteří pracují v Prostějově. Není však v silách 

organizace Žebřík, aby dělali cílený monitoring. Předpokládá se, že bude opět 

větší poptávka po odborném sociálním poradenství v následujících letech -) naráží 

však na možnost dlouhodobého financování.  

- P. Sivolobová – Drom – organizace neplánuje rozšiřování služby, v případě 

ukončení jejího působení Drom nebude dále financovat službu realizovanou na 

území ORP Prostějov. Nyní většina klientů z obcí, špatná dojezdovost pro 

pracovnici. 



  
 
 
 

„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“  
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528 

Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Magistrátem města Prostějova 

 

- Koláříková – Člověk v tísni o.p.s. – nadále realizujeme SAS RD a TP, které jsou 

nyní financované z dotací kraje, dále projekty OPZ – nepodařilo se navázat na 

projekt Kompakt (kariérní poradenství a workshopy na školách), navazující 

projekty budou s největší pravděpodobností na projekty Na cestě a Oddlužením ke 

spravedlnosti. Zhruba polovina klientů je přímo ve městě, jinak v obcích v okrese 

PV, vysoké náklady spojené s cestovným do obcí. 

 

- Skupina se shodla na tom, že by bylo potřebné v případě navýšení poptávky 

ze strany zájemců o službu – obnovení odborného sociálního poradenství pro 

cizince v rámci organizace Žebřík. 

- Další opatření neplánujeme vzhledem k nejasnému financování služeb. 

- Opatření budou směřovat k zachování stávajících sociálních služeb a 

návazných služeb realizovaných v Prostějově a v ORP Prostějov. 

 

5. Další setkání PS – bude naplánováno na jaro 2019 

 

6. Úkoly:  

- P. Koláříková zašle zápis z jednání PS, SWOT analýzu, vzor opatření a 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2014 – 2016 

- Členové PS vytvoří opatření na zachování sociálních a návazných služeb za 

svou organizaci a pošlou je do 22. 2. 2019 vedoucí PS. 

Zapsala: P. Koláříková – vedoucí PS 

 

V Prostějově dne 11. 1. 2018 

 


