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Zápis z informační schůzky pro potenciální členy pracovních skupin projektu SPRSS – 12. 9. 2017
Velká zasedací místnost MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec
Začátek jednání 9:00
Přítomní dle prezenční listiny

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Stručné představení projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec
Stanovení pracovních skupin (PS) a finální rozdělení členů do jednotlivých skupin
Stanovení pracovních témat PS, priorit, náplně a postupu práce PS
Témata školení účastníků realizace projektu
Stanovení předběžného harmonogramu realizace projektu, nastavení četnosti
a harmonogramu schůzek pracovních skupin
7. Informace o vybudování komunitní centra v klubu kina – přesun služeb do jednoho centra
8. Závěr
1. Úvod
Pavel Hrala si vzal úvodní slovo a následně přítomným krátce představil členy užšího realizačního týmu.

2. Stručné představení projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec
Eliška Matulová prostřednictvím prezentace představila projekt (cíle, klíčové aktivity, organizační
zajištění). Žádost na vytvoření komunitního plánu sociálních služeb byla podána v rámci 63. výzvy OP
Zaměstnanost v lednu 2017. V červenci 2017 pak byla žádost definitivně schválena a byl doručen právní
akt o poskytnutí dotace. Na projektu bude spolupracovat MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,
Město Humpolec, poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb v ORP Humpolec.
Cílem projektu je vytvoření komunitního plánu sociálních služeb v ORP Humpolec na období
2019–2021/2025 a navazující akční plány na roky 2019 a 2020. Dalším výstupem projektu bude katalog
poskytovatelů sociálních služeb v regionu ORP Humpolec. V rámci projektu je plánováno uspořádat
2–3 školení pro účastníky procesu komunitního plánování. Projekt bude realizován v období
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.
Dále proběhlo seznámení přítomných s členy řídící skupiny, která bude zajišťovat průběh realizace
projektu. V této skupině bude Mgr. Pavel Hrala, Ing. Eliška Matulová a Ing. Josef Fiala. V rámci projektu
bude dále působit koordinační skupina, ve které budou zástupci pracovních skupin, PhDr. Ing. Vít Skála,
Ph.D. a Ing. Lenka Bartáková.
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Poté byly v krátkosti představeny jednotlivé klíčové aktivity, které budou během projektu naplňovány.
Jsou jimi:







KA 1: Zajištění a koordinace procesu plánování
KA 2: Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(SPRSS) a akčních plánů (AP)
KA 3: Vytvoření SPRSS a AP
KA 4: Informování a zapojování účastníků procesu plánování
KA 5: Vzdělávání účastníků procesu plánování
KA 6: Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a Krajem Vysočina

3. Stanovení pracovních skupin (PS) projektu a finální rozdělení členů do jednotlivých skupin
V dalším bodě jednání proběhlo rozdělení členů do pracovních skupin, které je následující:
a) Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných
1.
2.
3.
4.
5.

Centrum denních služeb Barborka - Bohuslava Zajptová
Fokus Vysočina – Mgr. Michaela Urbánková
Úřad práce Pelhřimov, k.p. Humpolec - Eva Pourová
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Bc. Jana Dománková
MěÚ Humpolec - Marcela Benešová, Dis.

b) Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Domov Blahoslavené Bronislavy – Mgr. Jan Výborný
obec Senožaty – Mgr. Zdeněk Vaněk
Domov pro seniory – Bc. Zuzana Bokůvková, Dis.
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Mgr. Jana Zelenková
Centrum denních služeb Barborka - Lada Nováková
Rada seniorů města Humpolec – Stanislav Horký

c) Rozvoj ostatních sociálních služeb
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MPSV - Zuzana Vlková, lokální síťařka MPSV
Domov Jeřabina Pelhřimov – Jaroslava Fialová
Centrum U Větrníku - Michal Matula
Oblastní charita Havlíčkův Brod – Mgr. Lenka Vencová
MěÚ Humpolec - Hana Křížová
MěÚ Humpolec - Mgr. Petra Tomanová
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d) Rozvoj spolupráce s krajem Vysočina
1.
2.
3.
4.
5.

Háta – Mgr. Iveta Vrbová
Fokus Vysočina – Mgr. Anna Šimonová
Medou – Mgr. Zuzana Žaloudková
Kraj Vysočina – Bc. Erika Volavková, Dis.
Oblastní charita Havl. Brod – Bc. Anna Blažková

4. Stanovení pracovních témat PS, priorit, náplně a postupu práce PS
V tomto bodě byla představena struktura SPRSS. Plán se bude skládat z analytické části, kde bude
popsán aktuální stav poskytovaných sociálních služeb a budou zde vymezeny a charakterizovány cílové
skupiny uživatelů těchto služeb. Dále proběhne analýza a zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb.
V další fázi bude provedena SWOT analýza sociálních služeb v jednotlivých oblastech (PS) – tzn., že
budou stanoveny silné a slabé stránky soc. služeb a také příležitosti a ohrožení.
Třetí částí bude implementační část, v rámci které bude probíhat tvorba a realizace komunitního plánu
rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec a tvorba akčních plánů na roky 2019 a 2020.
Pracovní skupiny by se měly sejít ca 3–4x za projekt. Před každým setkáním bude pracovním skupinám
ze strany kanceláře MAS připraven metodický podklad pro jednání. V každé PS bude na jejím prvním
jednání zvolen zástupce PS, který bude zastupovat danou skupinu v koordinační skupině. Schůze
koordinační skupiny bude probíhat podle potřeb projektu (cca 1x za měsíc).
Dále na jednání pan Fiala připomněl, že je potřeba aktualizovat seznam poskytovatelů sociálních služeb
v ORP Humpolec, proto byli přítomní požádáni o doplnění a ověření informací. Připomínky budou
zasílány na adresu info@humpolecko.cz.
Úkol: Z jednání vyplynula potřeba zaslat přítomným excelovou tabulku se seznamem všech
poskytovatelů sociálních služeb – poskytovatel, jaké sociální služby poskytuje, jaká je kapacita jeho
zařízení a jeho cílové skupiny.
Dále z jednání vyvstala potřeba upřesnit, koho se bude plán sociálních služeb týkat. Budou to
především registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, ale dále budou v plánu zmiňováni i
neregistrovaní poskytovatelé a zařízení se sociálními službami související (např. Kruhcentrum,
potravinová banka, dětské domovy apod.). V případě navazující služby se nebude dále rozebírat
kapacita, jaký rozpočet potřebuje, atp., ale pouze se zmíní, že tu tato služba existuje, pro koho slouží a
co poskytuje.
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5. Témata školení účastníků realizace projektu
V rámci projektu bude realizováno vzdělávání účastníků procesu realizace komunitního plánu
sociálních služeb. Jsou plánovány 2–3 semináře. Témata školení budou vybrána na základě priorit
hlavních aktérů a musí odpovídat tématice komunitního plánování sociálních služeb.
Na jednání padly tyto návrhy na školení:
-

způsoby financování komunitního plánování v sociálních službách

-

školení na prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálních službách a k aktuální legislativě ve vazbě
na komunitní plánování soc. služeb

-

GDPR v oblasti sociálních služeb (ochrana osobních údajů); toto téma jako podnět na školení
pro Kraj Vysočina

Přítomní členové PS mohou návrhy témat na možná školení zasílat na email info@humpolecko.cz
6. Stanovení předběžného harmonogramu realizace projektu, nastavení četnosti a
harmonogramu schůzek pracovních skupin
Harmonogram realizace projektu bude upřesněn. První schůzka pracovních skupin by měla být
uskutečněna do konce roku 2017.
7. Informace o vybudování komunitní centra v klubu kina – přesun služeb do jednoho centra
Město Humpolec plánuje podat žádost o dotaci do výzvy č. 74 IROP na výstavbu polyfunkčního
komunitního centra. Žádost musí být podána nejpozději 16. listopadu 2017. V centru budou
poskytovány min. 2 sociální služby, volnočasové, environmentální, kulturní a vzdělávací aktivity.
Do tohoto centra by měly být přesunuty některé sociální služby, které se již v Humpolci poskytují, např.:
-

asistovaný styk rodičů s dětmi – organizace Šipka

-

podpora zaměstnání – organizace Fokus vysočina

-

poradenství pro zdravotně postižené

-

setkávání pěstounských rodin

-

odbor sociálních služeb MěÚ – vlastní supervize – také nabídka pro poskytovatele sociálních
služeb

-

zázemí pro terénní služby

V tomto centru bude zázemí pro jednotlivé organizace. Dále zde bude sál pro školení, promítání,
audiovizuální technika. Všichni, kdo nyní využívají budovu městského úřadu Humpolec k poskytování
sociálních služeb, budou moci toto centrum využívat (ale i další subjekty). Může tak dojít k rozšíření
nabízeného poradenství, pořádání přednášek a akcí, organizování setkání apod.
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Pokud mají účastníci jednání návrh na využití těchto prostor, mohou psát na e-mail
info@humpolecko.cz, případně na e-mail josef.fiala@mesto-humpolec.cz.

8. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 10:45.

Zapsala:
V Humpolci 12. 9. 2017

Ověřila:
V Humpolci 12. 9. 2017

……………………………………………….
Bc. Monika Krčilová

……………………………………………….
Ing. Eliška Matulová

