
 
 

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb  

Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 

reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578 

 

Den a místo jednání: 6. 3. 2019, 13:00 hod, kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Hradská 

285, Humpolec 

Přítomní:  

Členové pracovní skupiny: Jaroslava Fialová, Petra Tomanová, Jitka Muzikářová, Hana Křížová, 

Michaela Vitmajerová 

Omluveni: Zuzana Vlková, Vít Skála 

Ostatní: Josef Fiala, Pavel Hrala, Marie Klementová, Monika Krčilová 

Host: Bc. Štěpán Holec – Centrum u Větrníku 

 

Body jednání: 

1. Diskuse nad popisy jednotlivých opatření SPRSS. 

2. Subjekty naplňující jednotlivá opatření. 

3. Indikátory k jednotlivým opatřením. 

4. Zdroje financování k jednotlivým opatřením. 

5. Stanovení termínů plnění jednotlivých opatření. 

6. Diskuze. 

 

1. Úvod 

Jednání začalo ve 13:10 hodin. Marie Klementová přivítala přítomné na jednání. A představila průběh 

jednání. Budou probírány opatření, jejich popisy, subjekty naplňující jednotlivá opatření, indikátory, 

zdroje financování a stanovení termínů pro plnění jednotlivých opatření. 

2. Představení nového složení Centra U Větrníku. 

V organizaci došlo k personálním změnám. Zástupci organizace se vyskytují v Humpolci každé úterý od 

14:00 do 19:30. Spolupracují s celkem 5-10 osobami, které převzali po svých předchůdcích.  Prozatím 

v Humpolci navazují kontakty. Paní Vitmajerová i pan Holec vědí o dalších osobám, se kterými by mohli 

navázat spolupráci, ale bohužel se jim to nedaří. Prozatím pořádali přednášku na Střední zemědělské 

škole a dodávají balíčky do lékáren (u polikliniky a na dolním náměstí). Zástupci organizace se domluvili 

na úzké spolupráci se zástupci sociálního odborů na městském úřadě v Humpolci. Prozatím nemají 

nastavenou spolupráci s policií v Humpolci. 



 
 

3. Diskuse nad popisy jednotlivých opatření SPRSS, jejich popisy, subjekty naplňující jednotlivá 

opatření, indikátory, zdroje financování a stanovení termínů pro plnění jednotlivých opatření. 

Veškeré poznatky byly zapracovány do samostatného dokumentu, který je přílohou tohoto zápisu. 

V tomto dokumentu jsou zapracovány i poznatky z ostatních skupin a z koordinační skupiny. 

 

Jednání bylo ukončeno v 15:00. 


