
 

 

Zápis ze setkání řídící skupiny při tvorbě SPRSS v ORP Světlá nad Sázavou 

 

Místo konání:  Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou 

Datum konání: 11. září 2018, 13:00  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 

1. Přivítání členů a úvodní slovo 

Ivona Moravcová přivítala úvodním slovem přítomné členy skupiny a zahájila zasedání Řídící 

skupiny v 13:05 hodin.  

Určení ověřovatele a zapisovatele 

Paní Moravcová navrhuje určit ověřovatele zápisu paní Weingärtnerovou a zapisovatelku 

slečnu Ortovou.  

Návrh usnesení: 

Řídící skupina navrhuje určitě ověřovatele zápisu paní Weingärtnerovou a zapisovatelku 

slečnu Karolínu Ortovou. 

Usnesení bylo konsensem přijato.  

 

2. Informování o výsledcích dotazníkového šetření 

Paní Moravcová informovala přítomné o výsledcích dotazníkového šetření, které probíhalo 

v červenci a srpnu 2018 mezi uživateli sociálních služeb. Za ORP Světlá nad Sázavou bylo 

sesbíráno 55 dotazníků z 5 organizací. Dotazníků (vyplněných) se nesešlo takové množství, 

jaké bylo očekáváno, nicméně realizační tým je rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Bude 

prověřeno, zda byly posbírány dotazníky od všech subjektů, kteří měli s respondenty doplnit. 

Přítomní byli informováni i o výsledcích dotazníkového šetření v ORP Havlíčkův Brod, protože 

některé tamní organizace působí i na Světelsku. V ORP Havlíčkův Brod bylo vyplněno  a 

odevzdáno 100 dotazníků z 9 organizací. 

Nejvíce využívané služby byly uživateli uvedeny jako osobní asistence, sociální poradenství, 

sociální rehabilitace, terénní programy. Více než polovina respondentů uvedla, že některou 

soc. službu využívá každý den. Uživatelé uvedli, že jsou spokojeni se službami, které využívají, 



 

nejčastěji s kvalitním poskytováním služby, s vyhovujícím zázemím pro uživatele či s vyhovující 

dobou poskytování sociální služby. Mezi důvody nespokojenosti uživatelé soc. služeb 

nejčastěji uvedli postrádání volnočasových aktivit při užívání sociální služby, chybějící 

stravování o víkendech v pečovatelských službách, nespokojenost s aktivitami pro mentálně a 

zdravotně postižené (chybí rehabilitační sestra). Dále byli informování o výsledcích 

informovanosti o nabídce sociálních služeb klientům v ORP Havlíčkův Brod, způsobech 

poskytování informací o nabízených sociálních službách či pohledu uživatelů soc. služeb na  

propagaci poskytovatelů sociálních služeb.  

Přítomným je nabídnuto zaslání výsledků dotazníkového šetření po jednotlivých organizacích 

v excelovém souboru emailem, se kterým přítomní souhlasí. 

3. Činnosti realizačního týmu 

Přítomní jsou informováni o práci realizačního týmu SPRSS na analytické části plánu. Některá 

data jsou přislíbena z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, zatím je 

zpracovatelé neobdrželi. 

Členové realizačního týmu budou v průběhu podzimu či začátku roku 2019 iniciovat setkání se 

zástupci místních samospráv v území ORP Světlá nad Sázavou. Schůzky se zástupci obcí/měst 

budou vedeny prostřednictvím strukturovaných rozhovorů.  Zástupci místních samospráv při 

setkáních budou informováni o dosavadním průběhu plánování v ORP Světlá nad Sázavou, o 

zjištěných problémech, příčinách problémů či možnostech spolupráce apod. Členové Řídící 

skupiny měli možnost se vyjádřit, jaké otázky nezapomenout zmínit při rozhovorech. Je 

odsouhlaseno vyzdvihnout důležitost financování sociálních služeb a informovat o 

problematice sociálních služeb pro pochopení důležitosti a významnosti této problematiky. 

Paní Vrbová zmiňuje, že když jsou zřízeny příspěvkové organizace města/obce, tak na zbývající 

sociální služby již nezbývá tolik finančních prostředků. 

Paní Moravcová informuje o dalším setkání Pracovních skupin, které se uskuteční 25. září. 

Budou se na něm hlavně řešit příčiny zjištěných problémů jednotlivých organizací.  

4. Spojování Pracovních skupin 

Členové Řídící skupiny se konsensem shodli na sloučení stávajících pracovních skupin, dojde 

tedy ke snížení počtu pracovních skupin z původních tří na dvě. K tomuto kroku se členové 

rozhodli kvůli nižnímu počtu zapojených členů pracovních skupin z organizací (nízkému počtu 

organizací působících v území) a úzkému tematickému zaměření pracovní skupiny Zdravotně 

a mentálně postižení. Nové rozložení skupin bude Pracovní skupina Senioři a duševní zdraví a 

Pracovní skupina Rozvoj ostatních sociálních služeb (kde budou zástupci z cílových skupin 

zdravotně a mentálně postižení, krizová pomoc, etnické menšiny, mladiství, rodina a děti a 

osoby závislé na drogách).  

 

5. Vzdělávací workshopy 



 

Členové ŘS byli informováni o vzdělávacích workshopech pro účastníky plánování, které se 

uskuteční na začátku příštího roku. Byla projednávána některá konkrétní školení- např. GDPR, 

komunikace apod. Témata a termíny vzdělávacích workshopů budou včas rozeslána 

organizacím. 

6. Diskuze a závěr 

V závěru setkání proběhla krátká diskuze a byl prostor pro vyjádření připomínek či návrhů. 

Další setkání Řídící skupiny nebylo zatím stanoveno, uskuteční se pravděpodobně začátkem 

roku 2019. Poté členové realizačního týmu ukončili setkání a poděkovali přítomným za účast.  

 

Ve Světlé nad Sázavou 11. září 2018 

 

Zapsala: Bc. Karolína Ortová 

 

……………………………………. 

Ověřila: Ing. Věra Weingärtnerová 

 

…………………………………………. 


