
 
 

Zápis ze setkání řídící skupiny při tvorbě SPRSS v ORP Havlíčkův Brod 

 

Místo konání:  Velká zasedací místnost na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě 

Datum konání: 17. května 2018 od 9:30 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

 

Program: 

 Seznámení s problémy, které byly definovány na prvním  setkání pracovních skupin, 

doplnění dalších problémů 

 Projednání schválení dotazníku pro uživatele sociálních služeb 

 Vzdělávací workshopy a možnosti neformálního vzdělávání 

 Informace o schůzkách s poskytovateli sociálních služeb 

 Vývoj a zaměření dalších pracovních skupin 

 Informace o spojování PS 

 Informace o výzvách Místní akční skupiny Královská stezka  

 Informace o Nadaci České spořitelny  

 

1. Přivítání členů a úvodní slovo 

Zasedání Řídící skupiny bylo zahájeno v 9:30 hodin. Monika Čejková přivítala úvodním slovem 

přítomné členy skupiny a informuje, že Řídící skupina je dle prezenční listiny usnášeníschopná.  

Určení ověřovatele a zapisovatele 

Paní  Čejková navrhuje určit ověřovatele zápisu pana Marka Topolovského a zapisovatelku 

slečnu Karolínu Ortovou.  

Návrh usnesení: 

Řídící skupina navrhuje určitě ověřovatele zápisu pana Marka Topolovského a zapisovatelku 

slečnu Karolínu Ortovou. 

Usnesení bylo konsensem přijato.  

 

2. Seznámení s problémy, které byly definovány na prvním  setkání pracovních skupin, 

doplnění dalších problémů 

Paní Čejková představuje problémy, které byly definovány při prvním setkání pracovních 

skupin. V rámci diskuze dochází k doplnění neochoty spolupráce se statutárními zástupci 



 
obcí/měst při plánování sociálních služeb. Další problém, který je doplněn je nedostatečné 

pokrytí terénních služeb v území ORP, avšak paní Vencovská doplňuje, že někteří starostové 

jsou naklonění rozšíření terénních služeb do katastrálního území jejich obcí. Služby jsou také 

koncentrovány přímo v území města Havlíčkův Brod a bylo by třeba je více rozšířit i do dalšího 

území regionu. Problémem může být i získání finančních příspěvků od starostů obcí, protože 

starostové jsou ochotni poskytnout finanční příspěvky pouze, pokud jim poskytovatelé sdělí 

rodné číslo klientů. Ovšem k tomu poskytovatelé nemají právo, musel by s tím klient souhlasit.  

 

3. Projednání schválení dotazníku pro uživatele sociálních služeb 

Je představen dotazník pro uživatele sociálních služeb. Cílem dotazníku je zjistit spokojenost 

či nespokojenost s poskytovanými službami či jaké služby uživatelům v území chybí. Dotazník 

bude distribuován poskytovatelům sociálních služeb a jeho výsledky poslouží jako podklad pro 

zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.  Po bohaté diskuzi jsou všechny 

připomínky zaznamenány a členům bude zaslán dotazník po zapracování všech připomínek.  

 

4. Vzdělávací workshopy a možnosti neformálního vzdělávání 

Přítomným byla představena témata vzdělávacích workshopů, o které by byl největší zájem 

mezi členy pracovních skupin. Vzdělávání bylo doplněno i o témata, o které by měli zájem 

poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, která byla zjištěna při osobních schůzkách. Zájem 

byl o akreditované vzdělávání a také o výjezdní vzdělávání s možností příkladů dobré praxe.  

 

5. Informace o schůzkách s poskytovateli sociálních služeb 

Paní Moravcová informuje, že členové realizačního týmu uskutečňují schůzky s poskytovateli 

a zadavateli sociálních služeb podle zákona. Od subjektů jsou zjišťovány informace o fungování 

služby, záměrech organizace do budoucna, problémech, které řeší, spolupráci s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb aj. Tyto výstupy poslouží pro tvorbu SPRSS města Havlíčkův 

Brod.  

Někteří poskytovatelé jsou ochotni se sejít při osobních schůzkách s realizačním týmem SPRSS, 

ovšem nejsou ochotni se zapojit do plánování sociálních služeb a chodit na pracovní skupiny, 

které jsou pořádány městem Havlíčkův Brod. V tom členové ŘS spatřují velký problém a 

upozorňují, že plánování bez zapojení všech poskytovatelů sociálních služeb postrádá smysl a 

nabízí se otázka, jak tento „problém“ vyřešit. Pan Topolovský uvažuje  o možnosti vložit  do 

Smlouvy o přistoupení k pověření Kraje Vysočina, všem poskytovatelům sociálních služeb, 

kteří od města čerpaní finanční podporu na provoz svých služeb povinnost se výše uvedených 

jednání účastnit, v krajním případě možnost zrušení finančních příspěvků od města Havlíčkův 

Brod nezapojeným poskytovatelům.  

 

6. Vývoj a zaměření dalších pracovních skupin 



 
Členové Řídící skupiny rozebírali, jaké bude další zaměření pracovních skupin. Pracovní 

skupiny se na dalším zasedání budou zabývat doplněním problémů a přiřazením priorit 

problémům. Dále budou informování o výstupu od Agentury pro sociální začleňování 

z probíhajícího letošního plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod.  

7. Informace o spojování PS 

Řídící skupina se konsensem shodla na novém rozložení pracovních skupin. V rámci plánování 

budou figurovat pouze dvě pracovní skupiny místo původních tří. Vznikne tedy PS Senioři a PS 

Rozvoj ostatních sociálních služeb. Ve skupině Rozvoj ostatních sociálních služeb budou 

členové z původní PS Zdravotně a mentálně postižení, z PS Rozvoj ostatních sociálních služeb 

(krizová pomoc, etnické menšiny, mladiství, rodina a děti, osoby závislé na drogách) a členové 

z oblasti duševního zdraví. Tato změna je zejména díky nezapojení/nepřítomnosti relevantních 

aktérů, jak informuje paní Teclová, do PS Zdravotně a mentálně postižení a tudíž došlo 

k neobsažení všech problémů z dané PS. Padl i návrh tuto skupinu z plánování úplně zrušit. 

 

8. Informace o výzvách Místní akční skupiny Královská stezka  

Přítomní jsou informování o výzvách týkajících se sociálních služeb a sociálního podnikání na 

MAS Královská stezka, které budou vypsány  v příštím roce. Z výzev bude možné pořídit zázemí 

pro poskytování sociálních služeb či sociální podnikání či zaplatit osobní náklady. Výzvy budou 

z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního programu.  

 

9. Informace o Nadaci České spořitelny  

Přítomní odsouhlasili možnost vystoupení zástupce z Nadace České spořitelny na PS nebo ŘS. 

Hlavní účel nadace je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání a sociálním 

podnikání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít 

své místo a prožít spokojený život. 

 

10. Diskuze a závěr 

Členové realizačního týmu ukončili setkání a poděkovali přítomným za účast. 

V Havlíčkově Brodě dne 17. 5. 2018. 

 

Zapsala: Bc. Karolína Ortová 

……………………………………………… 

 

Ověřil: Mgr. Marek Topolovský 



 
…………………………………………….. 

 

 


