
 

 

Zápis ze zasedání členů komunitního plánování sociálních 

služeb v ORP Pelhřimov 

 

Datum: 31. 5. 2021 

Místo: online - Google Meet 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020 

3. Stanovení priorit pro rok 2021 - 2022 

4. Krajské plánování SS v návaznosti na komunitní plánování v ORP Pelhřimov 

5. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje SS 

6. Společná debata. 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Michaela Zelenková přivítala členy na společné schůzce a zahájila jednání. 

 

2. Vyhodnocení Akčního plánu 2019 - 2020 

V rámci této části byly členům komunitního plánování představeny zrealizované a 

nezrealizované aktivity roku 2019/2020 (prezentace zaslána přílohou).  

Markéta Křivánková se vyjádřila k nezrealizované aktivitě za organizaci FOKUS Vysočina, a to 

realizaci projektu „Centrum duševního zdraví“. Tento projekt nemohl být zrealizován, jelikož 

nedošlo k dohodě s psychiatrickou nemocnicí, která měla být klíčovým partnerem.  

Pan místostarosta Josef Koch promluvil k záměru vytvoření krizových lůžek pro osoby, které 

se dostanou do krizové situace. V současné době se hovoří o vytvoření 12 lůžek pro 

krátkodobé využití a jsou v diskusi 2 objekty. 

 

3. Stanovení priorit pro rok 2021 - 2022 

Michaela Zelenková vyzvala zástupce zúčastněných organizací, aby se vyjádřili k následujícím 

bodům: 

 dopadům COVIDové doby  

 prioritám pro rok 2021/2022 



 

 dalším prioritám, které by měly být zahrnuty do aktualizace SPRSS.  

Zástupci poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb se vyjádřili následovně: 

Domov důchodců Proseč- Obořiště  

 v současné době mají volnou kapacitu, což se promítá i do jejich finanční stránky 

 nastavují nový systém pořadníku 

 zatím nedokáží  specifikovat další priority. 

Centrum pro zdravotně postižené 

 v době COVIDU fungovala organizace v omezeném režimu 

 do budoucna by rádi věnovali pozornost psychologické pomoci lidem se zdravotním 

postižením, seniorů a pečujícím. 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – Okresní organizace a Komunitní 

centrum Pelhřimov 

 v době COVIDU pořádali setkání online, což vedlo ke zlepšení používání mobilních 

technologií většiny členů 

 do budoucna by rádi řešili především prostory (bezbariérové), jelikož v současné 

době jsou prostory pro lidi se zdravotním handicapem nevyhovující. 

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina 

 klientů přibývá, a to především dětí 

 prioritou je navýšení o další úvazky, které pomohou tuto situaci vyřešit 

 chybí psychiatrická péče (Psychocentrum nemá klienty kam odkazovat) 

 chybí krizová lůžka, kde by byli klienti zastabilizováni a dále krizové centrum. 

Domov důchodců Proseč u Pošné 

 v současné době mají volnou kapacitu, což se promítá i do jejich finanční stránky 

 nastavují nový systém pořadníku. 

HODINA H 

 potřeba zlepšit komunikaci mezi organizacemi poskytujícími sociální a doprovodné 

služby v zájmu klientů 

 důležité zaměřit se na primární prevenci dětí. 

Nemocnice Počátky 

 v době COVIDU byli klienti nejvíce postiženi absencí návštěv 

 v současné době nemohou specifikovat priority pro další období. 

Mobilní specializovaná paliativní péče 

 v době COVIDU poskytovali standartní péči 

 nově došlo k registraci odlehčovací služby (2 úvazky) 



 

 do budoucna by rádi navyšovali pečovatelské pracovní úvazky.  

FOKUS Vysočina 

 organizace má nově sníženou cílovou skupinu 16 +, na kterou by se rádi zaměřovali a 

získali pracovní úvazek na práci s mladistvými 

 stále se řeší téma bydlení → dostat pacienty z psychiatrických nemocnic. Na Kraji 

Vysočina má FOKUS zažádáno o další pracovní úvazky, které by se soustředily na 

podporu klientů v přirozeném prostředí. Zároveň organizace zažádala o 1 úvazek 

krizového interventa. 

Oblastní charita Pelhřimov 

 v současné době spolupracuje s ostatními organizacemi a snaží se provázat spolupráci 

v péči o klienta 

 řeší otázku parkování, které jim ztěžuje jejich práci. 

Domov pro seniory Pelhřimov 

 v době COVIDU se snížil zájem o běžné služby, naopak se zvýšil zájem o nahodilé 

služby (např. nákup v karanténě apod.) 

 v současné době vidí problém s pečujícími rodinami, které by potřebovali využít 

pečovatelku např. na celé odpoledne. To však není v současné době kapacitně možné 

 do budoucna by organizace ráda rozšířila kapacity Pečovatelské služby a rozšířila 

pracovní dobu do 22h včetně služeb o víkendu. 

Odbor sociálních věcí města Pelhřimov 

 spolupracuje s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb 

 účastní se krajského plánování sociálních služeb. 

Psychiatrická ambulance pro dospělé a děti 

 MUDr. Hana Laštovicová zmínila problém přibývání klientů s psychickými potížemi 

 v současné době přijímá ambulance pouze děti. 

V souhrnu lze říci, že tato nelehká doba přinesla především problémy s nedostačující 

kapacitou psychologických a psychiatrických služeb. Navýšil se nejen počet dospělých, ale i 

dětí, kteří potřebují psychologickou i psychiatrickou péči. Zároveň je potřeba zaměřit aktivity 

i na primární prevenci u dětí, která by mohla tyto dopady eliminovat. 

 

4. Krajské plánování SS v návaznosti na komunitní plánování v ORP 

Pelhřimov 

Michaela Zelenková se ve stručnosti zmínila o krajském plánování sociálních služeb, které je 

ve fázi plánování kulatých stolů. V současné době tak není jisté, jaké přesné aktivity od 

našeho regionu Kraj Vysočina očekává a jakým způsobem by měl být zaktualizován 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov. 



 

5. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje SS 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Pelhřimov je potřeba zaktualizovat včetně 

nastavení Akčního plánu pro rok 2021/2022. V současné době však čekáme na průběh 

kulatých stolů, abychom mohli plán nastavit i dle požadavků Kraje Vysočina. K aktualizaci by 

tak mělo dojít nejpozději do září. Do této doby budou poskytovatelé sociálních a 

doprovodných služeb vyzváni k: 

 aktualizaci kapacit a počtu úvazků na jednotlivou službu 

 doplnění nových cílů, které jsou pro jejich fungování důležité a nejsou součástí SPRSS 

(pouze v případě potřeby) 

 doplnění priorit, které by měly být za jejich organizaci součástí Akčního plánu 

2021/2022 (pouze v případě potřeby). 

 

 

6. Společná debata 

Michaela Zelenková informovala zúčastněné o spojení Domova Kopretina a Domova Lidmaň 

pod jednu organizaci s názvem Domov Černovice – Lidmaň, p.o. Ředitelem této organizace je 

Mgr. Luboš Milichovský. 

Ve společné debatě padla otázka ohledně azylového domu, který se v minulosti řešil. 

V současné době se hledá nový prostor, kde by mohl vzniknout. 

Eva Havlíčková zmínila potřebu seniorské koncepce a koncepce dobrovolnictví. 

Zároveň byla znovu zmíněna potřeba krizových lůžek pro cílovou skupinu s psychickými 

problémy. 

 

Zapsal: Michaela Zelenková 


