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Zápis z jednání pracovní skupiny  

Rozvoj ostatních sociálních služeb  

projektu Komunitní plán sociálních služeb v  ORP Humpolec 

 

Den a místo jednání: 17. 1. 2019, 13:00 hod, kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Hradská 

285, Humpolec 

Přítomní:  

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

Omluveni: Josef Novotný, Zuzana Vlková 

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

Body jednání: 

1. Úvod 
2. Informace o školení pro realizační tým.  
3. Diskuse nad opatřeními SPRSS.  
4. Vyčíslení nákladů na jednotlivá opatření.  
5. Subjekty naplňující jednotlivá opatření.  
6. Stanovení termínů plnění jednotlivých opatření.  
7. SWOT analýza.  
8. Informace o katalogu poskytovatelů sociálních služeb.  
9. Informace o analytické časti plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka.  
10. Výzvy MAS. 
11. Diskuze. 

1. Úvod 

Jednání bylo zahájeno v 13:10. Marie Klementová přivítala členy PS na jednání. 

2. Informace o školení pro realizační tým 

Projektová manažerka, Marie Klementová, informovala o možnostech školení. Jsou tyto možnosti: 
1) Úvod do prevence stresu a syndromu vyhoření v sociálních službách – Profesim 

2) Vzdělávání pro komunitní plánování sociálních služeb – PROakce 
a. Analýza 
b. Strategie 

 
Školení bude uskutečněno v Humpolci, příp. v Havlíčkově Brodě (p. Svobodník). Termín bude upřesněn. 
Předběžně je plán na cca duben 2019. Školení není povinné. Prosíme zájemce o školení o nahlášení 
tématu na email KPSS@humpolecko.cz. Návrh s nejvíce hlasy bude případně realizován. 
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3. Diskuse nad opatřeními SPRSS. 

Ve skupině byly projednány z priorita č. 2 body 2.3 Zvýšit informovanost o sociálních službách 
poskytovaných v regionu.; 2.4 Podporovat odborné poradenství pro rodiče.; 2.5 Rozvinout aktivity pro 
integraci cizinců a národnostních menšin.; 2.7 Poskytovat podporu sociálním pracovníkům v oblasti 
prevence syndromu vyhoření. Všichni členové měli možnost prezentovat podněty a připomínky 
k opatřením, které byly navrženy. Dále byly projednány z priority č. 3 body 3.3 Propojit sociální a 
zdravotní služby.; 3.6 Vybudovat dostupné sociální bydlení ve spojitosti se sociální asistencí.; 3.7 Zajistit 
dostupnost azylového domu pro jednotlivce i rodiny ve spojitosti se sociálně aktivizační službou.; 3.8 
Vybudovat denní centrum s koupelnou a podpůrnými sužbami pro osoby bez přístřeší. Jako polední byla 
probrána kompletní priorita č. 4 Vytvořit zázemí pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými 
jevy. Veškeré podněty a připomínky byly zapracovány a jsou uvedeny v zaslané příloze zápisu. Diskuze, 
která proběhla u jednotlivých opatření, bude nadále zpracována ve strategické části dokumentu. 
V tomto bodě byly také zmíněny organizace, které se zaměří na jednotlivá opatření. 

 

4. Vyčíslení nákladů na jednotlivá opatření.  

Tato kapitola byla odložena. Náklady na jednotlivá opatření budou probírány na příštím jednání. Máme 
přislíbené zaslání dokumentu, týkající s nákladů, z Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

 

5. Subjekty naplňující jednotlivá opatření.  

Bylo probíráno v 3. bodě. 

 

6. Stanovení termínů plnění jednotlivých opatření. 

Pracovníci MAS navrhnou termíny plnění jednotlivých opatření do příštího jednání PS. Pracovní skupiny 
budou na příštím jednání o těchto termínech diskutovat a upravovat je. 

 

7. SWOT analýza. 

Za celý dokument bude vytvořena pouze jedna SWOT analýza. Zapracované připomínky ze všech 4 
pracovních skupin jsou uvedeny v příloze zápisu z jednání. 

 

8. Informace o katalogu poskytovatelů sociálních služeb.  

Členům PS byl zaslán návrh katalogu. Tabulka byla poté upravena vedoucí pracovnicí SAS Šipka. Tento 
návrh, hlavně danou tabulku, rozešleme členům PS a na vedení organizací s prosbou o doplnění 
informací o jejich službě/službách, kterou/které poskytují v regionu Humpolecka. Dále všechny žádáme 
o zaslání dvou fotografií, které nejlépe vystihují danou službu. Dokument je aktuálně ve Wordu, ale 
finální grafické zpracování bude zadáno externí firmě. Veškeré připomínky ke katalogu můžete zasílat 
na KPPS@humpolecko.cz.  

 

9. Informace o analytické časti plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka. 

Analytická část by již měla být hotová a brzy ji rozešleme PS k připomínkování. 
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10. Výzvy MAS. 

Pavel Hrala informoval o uskutečněných výzvách a přijatých projektech. MAS na podzim 2018 vyhlásila 
z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 4 výzvy, které již byly ukončeny.: 

 

- výzva OPZ – Prorodinná opatření. Z výzvy šly podpořit projekty na příměstské tábory, dětské 
skupiny,… Do výzvy byla přijata pouze jedna žádost o dotaci (ŽoD) ve výši 35,62 % alokovaných 
finančních prostředků. V této výzvě tedy finance zbydou a výzva bude znovu, v roce 2019, 
vyhlášena.  

- výzva OPZ – Sociální podnikání. Budou podporované stávající i nově založené sociální podniky. Byly 
přijaty dvě ŽoD ve výši 97,82 % alokace. Pokud obě žádosti splní podmínky stanovené MAS a 
projdou hodnoceními, budou moci být zrealizovány. 

- výzva OPZ – Zaměstnanost. Byly přijaty tři projekty. Pavel Hrala v krátkosti představil, na co jsou 
projekty zaměřeny. A informoval, že projekty byly přijaty ve výši 311,16 % alokace. Mezi těmito 
žádostmi bude „soutěž“ o to, které projekty budou podpořeny. 

- výzva OPZ – Sociální služby a sociální začleňování. Byly zde podány dva projekty ve výši 140,13 % 
alokace, které se zabývají se sociálními službami. Vybraný projekt bude muset pověření od Kraje 
Vysočina pro poskytování této sociální služby. 

Veškeré informace k výzvám MAS jsou zveřejněny na stránkách MAS www.humpolecko.cz  

 

11. Diskuze, různé. 

- Dále zazněla informace o uskutečněné první pracovní skupině Sociální přes NS MAS, na které 
zaznělo, že MPSV je spolupráci s MAS velmi nakloněno. MPSV má problém s rozdělováním 
finančních prostředků v rámci svých výzev a MAS umí tyto prostředky ve svém území lépe 
rozdělovat. 

- V projektu KPSS byla naplánována tři školení. Dvě již budeme mít zrealizována a ještě nám 
zbývá naplánovat a uspořádat jedno školení. 

- Příští PS bychom chtěli naplánovat na březen, o termínu vás budeme co nejdříve informovat. 
- Poslední zasedání zastupitelstva před letními prázdninami je 26. června 2019. Na tomto 

jednání musí být nejpozději schválen vytvoření komunitní plán sociálních služeb. Napsaný 
dokument je výstupem tohoto projektu. 

 
12. Závěr 
Jednání bylo ukončeno v 15:00 hodin. 

http://www.humpolecko.cz/

