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Zápis z pátého setkání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb 

v rámci tvorby SPRSS v ORP Světlá nad Sázavou 

 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 12. února 2019, 9:00  

Seznam účastníků: viz Prezenční listina 

Program: 

 Informace o vzdělávacích akcích a workshopech. 

 Stanovení struktury cílů, opatření a aktivit a jejich rozpracování. 

 Řešení dalších podnětů a připomínek. 

 Diskuse a závěr.  

 

1. Úvodní slovo 

Setkání pracovní skupiny zahájila krátce po 9 hodině ranní úvodním slovem paní Matulová, 

která všechny přítomné přivítala a poděkovala jim za jejich účast. Na začátek seznámila 

všechny zúčastněné s programem jednání. 

2. Informace o vzdělávacích akcích a workshopech 

Paní Matulová informuje o vzdělávacích akcích pro členy realizačního týmu projektu, které 

budou realizovány v průběhu měsíce dubna 2019. Zájemci o nabízená školení se mohou zapsat 

do tabulky rozeslané mezi členy v rámci jednání, informace byly zaslány také e-mailem. Na 

školení se lze přihlásit nejpozději do 21. 2. 2019. 

3. Stanovení struktury cílů, opatření a aktivit a jejich rozpracování 

Paní Matulová dále pokračuje dalším bodem jednání, a to strategickými 

cíli a opatřeními.  Struktura byla navržena již na předchozím setkání pracovních skupin; nyní 

byla opětovně prodiskutována a došlo k úpravě cílů a opatření. Konkrétní specifikace cílů je 

součástí přílohy dnešního zápisu a bude předmětem připomínkovacího řízení.  

4. Řešení dalších podnětů a připomínek 

Jednání pracovní skupiny se zúčastnila paní PhDr. Dana Javorská, která informovala o projektu 

reformy psychiatrické péče. V rámci Kraje Vysočina vzniká řídicí skupina a pracovní skupiny 

s cílem nastavení ucelené koncepce péče o osoby s duševním onemocněním. Cílem by mělo 

být nastavení systematické a na sebe navazující péče o duševní zdraví a informačně spojit 

subjekty zapojené do reformy (poskytovatelé soc. služeb, úřady obcí, Krajský úřad a další). 
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Nyní je tedy příležitost říct si, jak bychom chtěli tuto péči v regionu nastavit a příp. toto 

zahrnout také do vznikajícího plánu.  

 

5. Diskuse a závěr 

Paní Matulová děkuje všem zúčastněným za účast a příspěvky. V rámci projektu proběhne 

ještě min. 1 setkání pracovních skupin, v jehož rámci bude podrobně rozpracována struktura 

strategické a návrhové části plánu sociálních služeb pro ORP Světlá nad Sázavou. 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Šulcová 

 

Přílohy k zápisu: 

 Definování strategických cílů, opatření a návrh aktivit 

 

 


