
 
 

Zápis z druhého setkání pracovní skupiny 2: Zdravotně a mentálně postižení  

a pracovní skupiny 3: Rozvoj ostatních sociálních služeb v rámci tvorby SPRSS 

v ORP Světlá nad Sázavou 

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

Datum konání: 4. 6. 2018 od 13:00 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.  

 Informace o výzvách MAS Královská stezka.  

 

1. Úvodní slovo  

Druhé setkání obou pracovních skupin bylo zahájeno v 13:10 hod. úvodním slovem paní 

Moniky Čejkové, která přivítala všechny přítomné a z důvodu zařazení nové členky do pracovní 

skupiny č. 3 – Rozvoj ostatních sociálních služeb (paní Habáskové) poprosila všechny  

o opětovné představení.  

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

Všichni zástupci organizací dostávají materiály, na kterých jsou shrnuty problémy, které 

vyvstaly ze setkání prvních pracovních skupin. Přítomni jsou paní Čejkovou vyzváni 

k opětovnému pročtení problémů a případnému doplnění chybějících informací. Paní 

Weingärtnerová doplňuje k prvnímu problému chybějící psychiatrické a psychologické 

poradenství pro děti a rodiny s dětmi. Paní Habásková dále doplňuje potřebu osobní asistence 

pro klienty s mentálním postižením. Dále paní Habásková uvádí potřebu dostupnosti 

sociálních služeb pro rodiny sociálně znevýhodněné (např. služba psychologického 

poradenství pro rodiny s dětmi zdarma či její financování z fondů k tomu určených apod.). Dále 

dochází k drobným doplněním a úpravám problémů, které jsou součástí přílohy zápisu. Poté 

paní Habásková uvádí dobrou funkčnost Nízkoprahového centra ve Světlé nad Sázavou  

a konstatuje, že terénní službu neposkytují, přestože se domnívá, že by se tato sociální služba 

také ujala. Vše je však otázkou finanční náročnosti, proto zůstává tato možnost prozatím 

neřešena. Zástupci z Domova Háj uvádí možnost sdílení informací mezi poskytovateli 

sociálních služeb v místním ORP. Tento návrh se setkává s podporou, o možnosti sdílení 

informací se bude dále jednat.  

 



 
 

3. Přiřazení priorit problémům 

Posléze paní Čejková vyzvala přítomné, aby k vybraným pěti problémům přiřadili prioritu na 

stupnici 1-5, kde 1= největší priorita, 5= nejmenší priorita.  Největší priorita byla přiřazena 

těmto problémům: 

- Chybí služba psychiatrického a psychologického poradenství pro děti a rodiny s dětmi 

- Chybí prostupné bydlení – ubytování pro rodiny s dětmi tzv. startovací byty či holobyty 

- Chybí podporované bydlení + následná péče pro děti (např. z dětských domovů) 

- Chybí zajištění sociální služby preventivní a sociální služby následné – služba sociální 

rehabilitace + podporované zaměstnávání (např. pro klienty z dětských domovů) 

- Chybí společenský kontakt – dobrovolníci na zajištění společenského kontaktu  

S problémy, kterým byly přiřazeny priority, bude nadále podrobněji pracováno v rámci dalšího 

setkání těchto pracovních skupin.  

4. Způsob šíření dotazníku pro uživatele sociálních služeb.  

Paní Ivona Moravcová představuje zástupcům organizací dotazníky, které byly ve spolupráci 

se členy řídící skupiny vytvořeny pro uživatele sociálních služeb. Dále přítomné žádá o 

distribuci dotazníků uživatelům sociálních služeb v jejich pobytových zařízeních či terénních 

službách. Dotazníky budou sbírány po dobu 1 měsíce.  

5. Možnosti neformálního setkávání 

Paní Moravcová dále pokračuje informací o možnosti konání neformálního setkávání za 

příklady dobré praxe a vzděláváním. Přítomní s tímto návrhem souhlasí a čekají na bližší 

informace, které jim budou v následujících měsících zaslány.  

6. Informace o výzvách MAS Královská stezka 

Setkání uzavírá Ivona Moravcová informací o možnosti podání projektů do výzev vypsaných 

MAS Královská stezka.  

7. Diskuse a závěr 

Členky realizačního týmu poděkovali všem za účast a informovali je o předběžném termínu 

konání dalších pracovních skupin – měsíc září (přesnější datum bude v následujících měsících 

upřesněn).  

Zapisovatel: Monika Čejková 

Ověřovatel: Miroslava Habásková 

Přílohy k zápisu:  

- Problémy v oblasti sociálních služeb – cílové skupiny PS 1 – Zdravotně a mentálně 

postižení + PS 2 Rozvoj ostatních sociálních služeb.  

Dotazník pro uživatele sociálních služeb  


