
 

 

Zápis ze zasedání členů komunitního plánování sociálních 

služeb v ORP Pelhřimov 

 

Datum: 19. 10. 2021 

Místo: velká zasedací místnost na Městském úřadě, Pražská 2460, Pelhřimov 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Představení projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“ 

3. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje SS v ORP Pelhřimov a Akčního plánu pro 

rok 2022 

4. Obecné informace k dalšímu programovému období 

5. Společná debata 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Michaela Zelenková přivítala členy na společné schůzce a zahájila jednání. 

 

2. Představení projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí 

v Kraji Vysočina“ 

Kvůli nemoci koordinátora SS paní Petry Zajíčkové, informovala Michaela Zelenková 

účastníky pouze obecně o principu tohoto projektu. Detailnější informace budou zaslány 

formou prezentace. 

 

3. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje SS v ORP Pelhřimov a 

Akčního plánu pro rok 2022 

Michaela Zelenková informovala zástupce zúčastněných organizací a města Pelhřimov o 

aktualizaci jednotlivých opatření, která poskytovatelé sociálních a doprovodných služeb 

navrhují. V rámci prezentace došlo zároveň k debatě nad jednotlivými body a navržení této 

aktivity do Akčního plánu pro rok 2022. 

Navrhované aktivity (rozpis jednotlivých aktivit viz prezentace „Aktualizace priorit a opatření 

SPRSS“) budou v rámci aktualizace rozděleny následovně: 



 

Priorita 1: 

EASI CUP    

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

Programy prevence na SŠ (Norské fondy)  

 Střednědobý plán, Akční plán 2022 (čekáme na potvrzení) 

 

Priorita 2: 

Rozšíření dostupnosti denních stacionářů pro seniory a ZP - rozšíření kapacity denního 
stacionáře v DPS Pelhřimov o 1 pracovní úvazek + navýšení kapacity stacionáře na okamžitou 
kapacitu 15 klientů.   
 

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 
 

Rozšíření terénních zdravotních služeb - zaregistrování zdravotní terénní služby v DPS 
Pelhřimov (2 úvazky zdravotních sester, s pracovní dobou do 15,30, postupně i o víkendech). 
 

 Střednědobý plán 

 

Priorita 3: 

Zahájení výstavby nového chráněného bydlení v Počátkách  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

Zajištění vhodného bydlení pro dlouhodobě hospitalizované pacienty v psychiatrické 

nemocnici Jihlava a pro lidi žijící v nevhodných či omezených bytových podmínkách - 

v současné době je v PN Jihlava hospitalizováno 40 pacientů z okresu Pelhřimov, z toho 12 

déle jak 2 roky. Pro podporu  těchto pacientů je potřeba posílit především personální zdroje, 

cílem není výstavba bytů.  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

Otevření DZR v Horní Cerekvi v r. 2022  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

Příprava na proces transformace  

 Střednědobý plán 

Zajištění psychologické a psychoterapeutické podpory lidem se ZP a jejich blízkým  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

 

 



 

Priorita 4: 

Psychocentrum Pelhřimov (2 nové úvazky)  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

Zajištění terénních služeb pro péči o duševně nemocné - rozvoj terénních služeb na pomoc 

duševně nemocným, proškolení pracovníků terénních služeb (možná spolupráce DPS 

Pelhřimov a Fokusu Vysočina na proškolení zaměstnanců).  

 Střednědobý plán 

Detabuizace tématu duševního onemocnění  

 Střednědobý plán 

Podpora vzniku adiktologické ambulance v Pelhřimově - Centrum u Větrníku získalo od 

Kraje Vysočina finance na 2 úvazky v adiktologických službách. V adiktologické ambulanci 

bude registrovaná SS „Odborné sociální poradenství“, v týmu budou 2 sociální pracovníci a 

adiktolog. Bude se jednat o 1,5 úvazku v přímé péči. Tato služba bude financována od 1. 4. 

2022 na 9 měsíců (do konce roku 2022). Prozatím není kapacitně možné poskytovat tuto 

službu i v Pelhřimově. Do budoucna je zapotřebí prohloubit spolupráci s Fokusem Vysočina, 

získat na tento záměr finanční prostředky a důležitou roli bude hrát i dostupnost adiktologů 

v regionu. 

 Střednědobý plán 

Dle potřeby navýšení úvazku sdíleného psychologa na základních a středních školách a 

zahrnutí speciální základní školy Komenského 1326  

 Střednědobý plán 

 

Priorita 5: 

Podpora osob v dluhové pasti –  zajištění dostatečného počtu pracovníků služby "Občanská 

poradna" (o 1,2 úvazku)  

 Střednědobý plán + Akční plán 2022 

 

4. Obecné informace k dalšímu programovému období 

Michaela Zelenková informovala účastníky o dotačním období 2021 – 2027 (viz zaslaná 

prezentace „Dotační období MAS 2021 – 2027“). 

 

5. Společná debata 

Účastníci setkání dále debatovali nad aktivitami, které budou součástí aktualizace SPRSS. 

Většina se shodla na tom, že je potřeba přidat ještě 7. prioritu, která se bude týkat primární 



 

prevence pro více cílových skupin. Tento záměr bude ve spolupráci všech zapracován do 

nového plánu. 

Zároveň dojde k úpravě SPRSS v opatření:  

o 2.1. – bude přidán záměr města Počátky vybudovat denní stacionář pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

o 5.2. – dojde k úpravě textové části „budování a rekonstrukce domů s PS a sociálních 

bytů v obcích ORP Pelhřimov“. Tento záměr mají kromě Kamenice nad Lipou, i město 

Počátky.  

Do Akčního plánu 2022 budou přidány aktivity z minulého období, které se nepodařilo 

zrealizovat: 

 Zvýšení informovanosti lékařů o SS → vznik informativního letáku  

 Prezentace poskytovatelů SS 21. 6. 2022 

Ostatní poskytovatelé mají ještě možnost doplnit další aktivity v průběhu října a listopadu.  

 

Zapsal: Michaela Zelenková 


