
 
  

Zápis z jednání pracovní skupiny Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných projektu  

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: 3. 5. 2019, 13:00, kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Hradská 285, 

Humpolec 

 

Přítomní: 

Členové pracovní skupiny: Marcela Benešová, Eva Pourová, Michaela Urbánková, Markéta Jedličková 

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

Omluvena: Bohuslava Zajptová 

 

Body jednání: 

Projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka (dále SPRSS). 

 

Úvod 

Jednání začalo ve 13:15 hodin. Marie Klementová přivítala přítomné na jednání. A představila průběh 

jednání. Bude probírán SPRSS. 

Diskuse nad SPRSS. 

V rámci pracovní skupiny byl stručně představen SPRSS. Marie Klementová prošla ve stručnosti 

všechny části plánu a členové PS měli možnost se k plánu vyjádřit. V rámci pracovní skupiny byly 

domluveny tyto změny:  

1. Tabulka č. 2 a 3: Doplnění aktuálních informací za rok 2017, popřípadě 2018. 

2. Tabulka č. 4: Tabulka bude rozeslána zástupcům organizací pro doplnění. V tabulce by měla 

být uvedena ne jen okamžitá kapacita, ale také celková kapacita k datu 31. 12. 2018, tj. počet 

uzavřených smluv k datu 31. 12. 2018. 

3. Financování sociálních služeb: Pan Fiala poskytne informace o financích, které poskytlo město 

Humpolec jednotlivým sociálním službám za roky 2016, 2017, 2018 a 2019. Pan Skála se pokusí 

získat informace o financování jednotlivých služeb od Krajského úřadu Kraje Vysočina. Paní 

Klementová získané informace zapracuje do SPRSS (pokud budou informace dostupné v době, 

kdy bude možné SPRSS upravovat). 

4. Kapitoly 5, 6, 7: Pan Skála bude upravovat nadpisy kapitol 5, 6 a 7, které sloučí. 

5. Doplnění aktuálních údajů: Analytická část dokumentu byla zpracována na začátku roku 2018, 

tudíž v ní nejsou nejaktuálnější údaje za roky 2017 a 2018. pokud to bude možné, paní 

Klementová tyto údaje doplní. 



 
  

6. Doplnění opatření: Kontaktovat ZŠ v Jihlavě, která bude ochotná poskytnout základní vzdělání 

osobám v pozdějším věku. 

7. Píše se Oblastní charita Havlíčkův Brod, ale Charita se píše s velkým ch. 

8. Upravit název: Středisko vzájemné pomoci na středisko charitní pomoci. 

9. Doplnit počet členů v pracovní skupině sociálních služeb: 7 osob. 

10. Scházení PS: PS se budou scházet pravidelně 1x za rok a budou pod vedením MAS hodnotit 

naplnění opatření.  

Marie Klementová představila systém monitorování, kdy bude jednotlivým realizátorům opatření 

zaslána tabulka, do které budou realizátoři vpisovat pokroky vedoucí k dosažení opatření. 

Do konce srpna 2019 bude vytvořen Akční plán na roky 2019-2020. Akční plán bude zaslán realizátorům 

jednotlivých aktivit. Paní Klementová požádá v e-mailu jednotlivé realizátory o konkrétní vyčíslení 

aktivit v akčním plánu. Po ukončení projektu se bude vytvářet akční plán i na rok 2021. 

SPRSS musí být do 12. 6. 2019 zaslán zastupitelům města Humpolec jako podklad k zastupitelstvu  

26. 6. 2019, tudíž SPRSS nemůže být od 12. 6. 2019 upravován. 

 Závěr 

Pravděpodobně se sejdou PS ještě během letních prázdnin k zakončení KPSS. 

 

Jednání bylo ukončeno v 14:30: 

Doplnění: Informace ze 4. pracovní skupiny:  

Vzhledem k novým informacím bude doplněna prioritní oblast č. 3, strategický cíl č. 3.2 o Opatření: 

Vybudování zařízení pro poskytování sociálních služeb. Realizátorem opatření bude Medou, opatření 

bude realizováno r. 2020 – 2021 a financován bude z evropských fondů. Celkové znění opatření Vám 

zašlu později. 

 


