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Zápis z jednání Řídící skupiny SPRSS 
 

Dne: 28. 2. 2019 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

 

1. Aktuality z pracovních skupin 

Mgr. David Bezdomnikov - vedoucí pracovní skupiny RDM 

- systémové opatření – bydlení 

- počet členů se zužuje (zrušení služby, ukončení pracovního poměru u 

zaměstnavatele) 

Bc. Pavlína Koláříková - vedoucí pracovní skupiny NMaC 

- Systémové opatření – bydlení  

- V případě navýšení zájmu ze strany cílové skupiny je možný vznik služby odborného 

poradenství specificky pro danou cílovou skupinu – Žebřík 

- V případě ukončení pracovního poměru zaměstnankyně Dromu – nebude již 

organizace na Prostějovsku působit 

- Počet členů klesá – v příštím projektu by bylo dobré zvážit sloučení skupin 

Mgr. Helena Vránová - vedoucí pracovní skupiny Senioři 

- Nedostatek pobytových zařízení 

- Všichni poskytovatelé mají dlouhé pořadníky jak na pobyt, tak na pečovatelskou 

službu 

- Bydlení Sušilova – náhradní bydlení – řešení v případě odchodu/úmrtí jedno z páru 

(Mgr. Svozil – problematiku řeší komise sociální a zdravotní – bodové hodnocení 

žádosti, které by mělo k tomuto přihlížet) 

Mgr. Jan Kalla, MBA - vedoucí pracovní skupiny OoSVL 

- Systémová opatření - financování 

- Informace z Charity – nová služba 

(doplněno informacemi od pana Hynka z e-mailu koordinárky SPRSS viz příloha) 

- Řídící skupina jednohlasně rozhodla o zapojení člena Charity do pracovní skupiny 

OoSVL) 

Mgr. Renata Čekalová – vedoucí pracovní skupiny OZP 

- PS se schází v hojném počtu 

- Systémové opatření – bydlení (cenová dostupnost) 

- Dlouhé čekací lhůty a na pečovatelskou službu 

- Nedostatek odlehčovací služby 

- Ve skupině se objevil názor malého finančního příspěvku ze strany MMPv 
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Bc. Lenka Tichavská  

- Informace z mikroregionů 

- Kostelecko, Plumlovsko, Němčicko – chystají se jednání 

- Pv venkov – jednání proběhlo – opatření utvořena 

- Předina – dnešního dne jednání se zástupkyní účastnící se mikroregionu 

 

2. Aktuální situace 

 

- Nyní se u metodičky projektu schází všechna opatření z pracovních skupin 

 

- Běží tisk katalogu sociálních služeb 

 

- Aktuálně zadán ke zpracování SPRSS na Prostějovsku – Bc. Nela Vrbová 

 

- V dubnu bude vyhlášena nová výzva, dohodnuto zapojení do výzvy, aby se udržela 

organizační struktura aktuálního procesu 

 

- Počátkem května by se měl zveřejňovat k připomínkování SPRSS na Prostějovsku 

 

- Následně bude předán SPRSS k projednání Radě města:  

 

Termín rada:  

květen  14., 28.  

červen  25.  

červenec  9., 30. 

 

- Domluven termín 3. Workshopu v rámci projektu a to 29. srpna 2019 

 

Další jednání Řídící skupiny: 28. 3. 2019 – POZOR ve 13:00 hodin, což je změnou oproti 

zvyklostem. 

 

Úkoly: 

Mgr. Jan Kalla, MBA – zajistí opatření od Charity a osloví pana Hynka, s možností účasti 

v PS OoSVL 

 

Mgr. Martina Králíková  

Koordinátorka SPRSS 

martina.kralikova@prostejov.eu 

528 329 450 
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