
 
 

Zápis z druhého setkání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb 

v rámci tvorby SPRSS v ORP Havlíčkův Brod 

 

Místo konání: Malá zasedací místnost MěÚ Havlíčkův Brod 

Datum konání: 29. května 2018 od 9:00 hod. 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina 

Program: 

 Doplnění problémů, které byly definovány na prvním setkání pracovních skupin.  

 Přiřazení priorit problémům.  

 Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb.  

 Možnosti neformálního setkávání.  

 Předání a následná práce s informacemi od Agentury pro sociální začleňování.  

 

1. Úvodní slovo 

Ivona Moravcová zdraví všechny přítomné a informuje je o změně složení pracovní skupiny 

kvůli neefektivnímu složení dvou předešlých skupin. Z důvodu nového složení žádá přítomné 

o představení a zahajuje jednání pracovní skupiny.  

2. Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb 

Nejdříve paní Ivona Moravcová seznamuje přítomné členy s konečnou verzí dotazníku pro 

uživatele sociálních služeb a poté je prosí o distribuci dotazníků mezi klienty všech 

zúčastněných organizací.  Dotazníky budou sbírány po dobu dvou týdnů.  

3. Doplnění problémů, které byly definovány na prvním setkání pracovních skupin  

a přiřazení priorit problémům 

Monika Čejková se dostává k tématu problémů z jednání první pracovní skupiny. Vyzývá 

členy pracovní skupiny k pročtení, doplnění a následnému přiřazení priorit k definovaným 

problémům. Členové pracovní skupiny doplňují mezi chybějící problémy následující: 

- Mediační služby, mediace  

- Nedostatek lékařů u cílových skupin  

- Nedostatečně prostupné bydlení  

- Multidisciplinární setkávání týmů  

 

Problémy, kterým byla přidělena nejvyšší priorita, jsou součástí přílohy zápisu.  



 
4. Předání a následná práce s informacemi od Agentury pro sociální začleňování 

Paní Ivona Moravcová zúčastněné informuje o projektu Lokálního partnerství od ASZ, který 

probíhal v Havlíčkově Brodě. Agentura pro sociální začleňování definovala také jiné 

problémy, které paní Moravcová představuje přítomným kvůli zvážení, zda je doplnit do 

definovaných problémů této pracovní skupiny či ne.  

Mezi problémy které definovala ASZ patří: 

- Multidisciplinární setkávání – paní Teclová vyzývá ostatní, zda je to i u jiných cílových 

skupin . 

- Chybí dětský psychiatr, psycholog, dětská mediační služba – paní Teclová zdůrazňuje, 

že chybí, je to ale všeobecný problém, který je všude. 

- Chybí zařízení pro alkoholové závislosti – nejsou řešeny duální závislosti (služby), 

psychoterapie. 

- Podpora aktivit pro rodiny a děti – chybí prevence ve školách, probační služba pro 

rodiny s dětmi. 

- Vysoká míra přidělování opatrovnictví Městu Havlíčkův Brod – spatřuje jako problém 

Město Havlíčkův Brod – pacienti psychiatrické nemocnice zde zůstávají, což je 

problém. 

- Osvěta, lepší informovanost o službách. 

Při dalším jednání se pracovní skupina bude  zabývat návazností na problémy definované ASZ 

a hledat příčiny nově zjištěných problémů.  

5. Možnosti neformálního setkávání 

Pak Čejková informuje, že na Řídící skupině byla řešena možnost sdílení zkušeností tzv. 

příkladů dobré praxe formou neformálního setkávání. Ptá se přítomných, zda by o toto 

setkávání byl zájem a čeká na vyjádření zúčastněných. Téměř všichni přítomní s návrhem 

souhlasí a těší se na nové příklady dobré praxe.  

 

6. Diskuse a závěr 

Paní Monika Čejková a Ivona Moravcová děkují přítomným za účast a informují o termínu 

dalšího setkání pracovní skupiny, které se uskuteční v měsíci září. Předběžný termín byl 

prozatím stanoven na 18. září 2018.  

 

Zapsala: Karolína Ortová 

Ověřovatel: Iveta Krčálová 

Přílohy k zápisu: 

- Problémy v oblasti sociálních služeb pro vybrané cílové skupiny 



 
- Dotazník pro uživatele sociálních služeb 


