
 
 

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: 21. května 2018 od 10:00 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Představením problémů poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, které byly 

definovány na prvním setkání pracovních skupin a doplnění dalších problémů 

 Projednání schválení dotazníku pro uživatele sociálních služeb 

 Informace o schůzkách s poskytovateli sociálních služeb v území ORP 

 Vzdělávací workshopy a možnosti neformálního vzdělávání 

 Informace o Nadaci České spořitelny 

 Informování o výzvách Místní akční skupiny (MAS) Královská stezka 

 Zaměření dalších pracovních skupin 

 

 

1. Přivítání členů a úvodní slovo 

Zasedání Řídící skupiny bylo zahájeno v 10:00 hodin. Přítomní byli přivítáni úvodním slovem a 

byli informováni, že Řídící skupina je dle prezenční listiny usnášeníschopná.  

Určení ověřovatele a zapisovatele 

Paní  Čejková navrhuje určit ověřovatele zápisu pana Josefa Hnika a zapisovatelku paní Lucii 

Šulcovou. 

Návrh usnesení: 

Řídící skupina navrhuje určitě ověřovatele zápisu pana Josefa Hnika a zapisovatelku paní Lucii 

Šulcovou. 

Usnesení bylo konsensem přijato.  

 

2. Představením problémů poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, které byly 

definovány na prvním setkání pracovních skupin a doplnění dalších problémů 

Přítomným členům Řídící skupiny byly představeny problémy, které byly definovány při 

prvním setkání pracovních skupin. Členové pracovní skupiny upravují některé body. U skupiny 



 
Senioři a duševní zdraví je doplněno: Nedostatek terénních sociálních služeb v oblastech 

vzdálenějších od města Ledeč nad Sázavou a města Světlá nad Sázavou. U dalších pracovních 

skupin je doplněno: Chybí následné bydlení a holobyty. S takto připomínkovanými problémy 

poskytovateli sociálních služeb bude dále pracováno na dalším jednání pracovních skupin.  

 

3. Projednání schválení dotazníku pro uživatele sociálních služeb 

Členům je představen dotazník pro uživatele sociálních služeb, který byl zpracován realizačním 

týmem. Během diskuze jsou zaznamenávány připomínky členů Řídící skupiny. Přítomným byly 

představeny připomínky z upraveného dotazníku, který byl schválen Řídící skupinou při tvorbě 

SPRSS v ORP Havlíčkův Brod. Členové Řídící skupiny ve Světlé nad Sázavou souhlasí i 

s připomínkami a podněty. Následně bude členům zaslána finální verze dotazníku k finální 

kontrole.  

Dle členů není vhodné, aby tyto dotazníky vyplňovali klienti sami, bylo by vhodné, aby jim 

s vyplňováním někdo pomohl. Paní Klementová navrhuje, že by klientům mohl pomoci 

s vyplňováním někdo z brigádníků či někdo z MAS, protože vzhledem ke střetu zájmů a zjištění 

opravdu vypovídajících informací není vhodné, aby s vyplňováním pomáhali přímo 

zaměstnanci zařízení.  

Vytištěné dotazníky budou předány poskytovatelům na setkání pracovních skupin i při 

osobních schůzkách.  

 

4. Informace o schůzkách s poskytovateli sociálních služeb v území ORP 

Řídící skupina je informována o schůzkách, které se uskutečňují v území ORP Světlá nad 

Sázavou s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb registrovaných podle zákona. Zjištěné 

informace poslouží při zpracovávání SPRSS města Světlá nad Sázavou. Při osobních schůzkách 

jsou zjišťovány údaje o záměrech organizace do budoucna, počtech pracovníků, problémech, 

se kterými se potýkají, spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb atd. Schůzky se 

již uskutečnily téměř u všech poskytovatelů v území. 

 

5. Vzdělávací workshopy a možnosti neformálního vzdělávání 

Členové byli seznámeni s tématy vzdělávacích workshopů, o které byl projeven zájem mezi 

členy pracovních skupin i  při osobních schůzkách. Členové řídící skupiny také doplňují typy na 

vhodné vzdělávání. Vzdělávání pracovníků bude probíhat pravděpodobně na konci roku 2018 

a bude pokračovat v roce 2019. Byl také zájem o vzdělávání s navštívením organizací s příklady 

dobré praxe. 

 

6. Informace o Nadaci České spořitelny 



 
Členové řídící skupiny odsouhlasili možnost vystoupení zástupce z Nadace České spořitelny na 

pracovních skupinách, ve které by bylo možné získat finanční prostředky pro poskytovatele 

sociálních služeb.  

 

7. Informování o výzvách Místní akční skupiny (MAS) Královská stezka 

Zaměstnanci MAS Královská stezka informují členy ŘS o připravovaných výzvách na MAS 

týkajících se sociálních služeb a sociálního podnikání. Bude možné rekonstruovat, opravit, 

vybavit či postavit zázemí pro sociální služby či sociální podnik či zaplatit osobní náklady 

zaměstnancům. Výzvy budou z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného 

regionálního operačního programu, vyhlášení pravděpodobně v roce 2019. 

 

8. Zaměření dalších pracovních skupin 

Na setkání bylo probíráno další zaměření pracovních skupin. Na dalším setkání budou 

doplněny problémy od nově příchozích členů a přiřazení priorit vybraným problémům. Členům 

pracovních skupin budou také rozdány dotazník pro uživatele sociálních služeb.  

 

9. Diskuze a závěr 

Členové realizačního týmu poděkovali přítomným za účast a ukončili setkání.  

 

Zapsala: Lucie Šulcová 

……………………………………………… 

 

Ověřil: Josef Hnik 

…………………………………………….. 

 

 

 


