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ZÁPIS Z ÚVODNÍHO JEDNÁNÍ EXPERTNÍ SKUPINY 

SPRSS 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Místo konání: KK Duha – klubovna, Školní 4, Prostějov 796 01 

Dne: 29. 1. 2019 
 

Program: 

 

1. Přivítání členů Expertní skupiny 

- RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora, přivítala všechny přítomné a 

popřála úspěšnou práci na tvorbě dokumentu 

 

2. Představení členů Expertní skupiny 

- Jednotliví členové se představili a prezentovali své působení 

 

3. Zahájení práce na tvorbě Akčního plánu 

- Členové byli seznámeni s legislativním ukotvením střednědobého plánování 

rozvoje sociálních služeb a stručně představena vyhláška 387/2017, kterou se mění 

vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách (z. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

úprav. 

- Členové dostali základní informace o povaze dokumentu akčního plánu a potřebě 

jeho vytvoření. 

- Akční plán (dále jen AP) bude jednoletým prováděcím dokumentem 

střednědobého plánu. AP bude pilotně vytvořen pro rok 2020 a bude 

předložen zastupitelstvům (i mikroregionům) ke vzetí na vědomí či schválení. 

Nejzazší termín je srpen 2019.  
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4. Diskuze: 

Členové na základě svých odborností diskutovali o sociálních službách, mechanizmech 

financování a především jejich dopadu na cílové skupiny. 

- Akční plán bude nasedat na zpracovaná opatření do Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb SO ORP Prostějov na roky 2019-2021, která vznikají na základě 

zjištěných potřeb obyvatelstva jak ve městech, tak na venkově. 

- za skupinu OZP i Senioři je nedostatek pečovatelské služby, zvláště na vesnicích a 

o víkendech 

- nedostatečná hospicová péče – Olomoucký kraj udělal koncepci hospicové péče. 

Koncepce hovoří o podpoře celého území OK, ale paradoxně plánuje zahájit 

spolupráci s nemocnicí Agel Prostějov. Tím budou 2 hospicové služby (Olomouc a 

Prostějov, které téměř sousedí a zbytek území nic. 

- koncepce hospicové péče byla připomínkována ze strany zastupitelstva OK 

z důvodu nerovnoměrného pokrytí území touto službou, nedostupnost pro 

Jesenicko a Šumpersko.  

- změna ředitele Hospice na Sv. Kopečku – návrh spolupráce s Charitami, které jsou 

rozmístěny po celém území OK.  

- závažným problémem jsou osoby - řešení životní situace osob seniorského věku 

65+ bez nároku na výplatu důchodu a osob seniorského věku 65+ se závislostmi – 

LDN ukončí pobyt a není o ně postaráno, pokud nemají rodinu. 

- aktuální informace z MPSV 

- Novela zákona by mohla přinést spoustu změn, ministerstvo si uvědomuje 

netransparentnost střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské 

úrovni i to, že každý kraj má zcela jiné podmínky pro zařazení sociálních služeb 

do krajské sítě sociálních služeb. 

- problematika dotací – dotace dorazí do zařízení až v březnu a poskytovatel do té 

doby živoří, avšak tento stav se nesmí dotknout klientů. 

- aktuálně je přetlak čekatelů na umístění do zařízení (Domov u rybníka) 

- poskytovatel sociálních služeb je nucen si brát na první tři měsíce bankovní 

půjčku, aby měl z čeho zaplatit mzdy, než přijde dotace. 
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- informace o „Mokrých centrech“    

 

5. Úkoly: 

- Bc. Lenka Tichavská – zašle materiály k prostudování vztahující se k akčnímu 

plánu  

- Všichni – prostudují materiály k získání základního náhledu na současný stav 

požadavků na Akční plán. 

- Nejpozději 21. 2. 2019 bude členům zaslán NÁVRH struktury Akčního plánu – 

odešle  - Tichavská X Králíková 

 

Příští setkání se uskuteční dne 28. 2. 2019 v 13:00 v KK DUHA, klubovna, Školní 4, 

Prostějov 796 01 

 

Zapsala: Mgr. Martina Králíková 

Koordinátorka SPRSS 

mailto:srssjesenik@gmail.com
http://www.srssjesenik.cz/

