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Zápis ze zasedání pracovní skupiny „Rozvoj ostatních SS“ k projektu 

Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov 

 

Datum konání: 22. 3. 2018 

Místo konání: Zasedací místnost budovy č. 1 Městského úřadu Pelhřimov (III. patro), Pražská 

2460, Pelhřimov 

Čas konání: 10:00 

 

Program jednání: 

1. Zahájení setkání a představení projektu tvorby SPRSS na území ORP Pelhřimov 

2. Krátké seznámení členů pracovní skupiny + očekávání  

3. Připomínky k Organizačnímu a jednacímu řádu, představení členů Řídící a Koordinační 

skupiny  

4. Definování problémů a priorit v oblasti poskytování sociálních služeb 

5. Diskuze 

6. Možnosti témat vzdělávání (workshopů) 

7. Závěr. 

 

1) Zahájení setkání a představení projektu tvorby SPRSS na území ORP Pelhřimov 

Michaela Zelenková zahájila jednání pracovní skupiny v 10:00. V rámci úvodní prezentace byli 

přítomní členové pracovní skupiny seznámeni s projektem SPRSS. Byla představena vize a cíl 

projektu, cílové skupiny, klíčové aktivity a organizační struktura celého projektu SPRSS.  

2) Krátké seznámení členů pracovní skupiny + očekávání  

Každý člen pracovní skupiny představil sebe, organizaci, kterou zastupuje a sdělil očekávání, 

které od projektu SPRSS má. Očekávání:  

- spolupráce poskytovatelů, zástupců měst a obcí, zaměstnavatelů  

- komunikace, osobní kontakt, přehled 

- propojení krajských plánů s regionálními plány 

- zvýšení informovanosti celé společnosti  

- brožura, web – komplexní přehled o možnostech pomoci  

- zefektivnění systému sociálních služeb  

- meziresortní spolupráce – propojení zdravotnických a sociálních služeb, policie, 

hasiči, záchranná služba 
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3) Připomínky k Organizačnímu a jednacímu řádu, představení členů Řídící a 

Koordinační skupiny  

S členy pracovní skupiny byl projednán Organizační a jednací řád a byli představeni jednotliví 

členové koordinační a řídící skupiny. K Organizačnímu a jednacímu řádu ani k obsazení pozic 

v koordinační a řídící skupině nebyly vzneseny žádné námitky.  

4) Definování problémů a priorit v oblasti poskytování sociálních služeb 

Členové pracovní skupiny byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina měla přidělenou jinou 

otázku, kterou se aktivně zabývala.  

 Dostupnost sociálních služeb na našem území (silné stránky/slabé 

stránky/příležitosti/hrozby)? 

 Jaké možnosti vidíte v propojení registrovaných a neregistrovaných (doprovodných) SS 

(silné stránky/slabé stránky/příležitosti/hrozby)? 

 

5) Diskuze 

Výsledky diskuze ve skupinách:  

 Dostupnost sociálních služeb na našem území (silné stránky/slabé 

stránky/příležitosti/hrozby)? 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 

Dostupnost SS ve 

městě. 

Zaměstnávání 

zdravotně postižených 

– pasivní rezignace 

zdravotně postižených, 

neinformovanost 

zaměstnavatelů o 

možnostech 

zaměstnávání 

zdravotně postižených.  

Osvěta u 

zaměstnavatelů, 

nabídky home office 

ze strany 

zaměstnavatelů, 

motivace cílových 

skupin. 

Rezignace zdravotně 

postižených uživatelů 

– prohloubení 

psychických 

problémů. 

Školení finanční 

gramotnosti u dětí. 

Sociální bydlení, 

azylový dům pro 

rodiny včetně 

návazných služeb a 

následné péče. 

Terénní podpora 

těchto lidí, podpora 

města, spolupráce 

s rodinou i po odchodu 

(posílení terénních 

služeb), spolupráce 

s Hospodářskou 

komorou a Úřadem 

práce. 

Socio-ekonomické 

ohrožení rodiny, 

rozpad rodiny. 

 

Doprava za SS 

(znevýhodnění 

obyvatel obcí).  

Zvýšení poskytování 

terénních služeb – 

služba dojede za 

uživatelem. 

Vyloučení a 

diskriminace uživatelů 

z přilehlých obcí. 

 

Neinformovanost 

veřejnosti, zdravotních 

zařízení i škol o 

možnostech SS. 

Brožura a návod, na 

koho se obracet. 

Nevědomost o 

možnosti pomoci. 
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Přetíženost 

psychocenter, 

psychologicko-

pedagogických 

poraden. 

Sdílený psycholog na 

škole. 

Nedostatečné pokrytí 

potřeb uživatelů 

v regionu, nutnost 

dojíždět za SS jinam. 

 

 Jaké možnosti vidíte v propojení registrovaných a neregistrovaných (doprovodných) SS 

(silné stránky/slabé stránky/příležitosti/hrozby)? 

Silné stránky Slabé stránky Příležitostí Hrozby 

 

Služby pro děti 

v oblasti adiktologie a 

psychologie. 

  

 

Nízká zaměstnanost 

osob s různým druhem 

handicapu. 

Vytvoření pracovní 

pozice – „Koordinátor 

na podporu 

zaměstnávání 

zdravotně 

postižených“, který by 

jednal s podnikateli 

(personálním 

oddělením). 

 

 

Neinformovanost i 

nezájem zástupců obcí 

o oblast SS 

(nedostatek bytů 

v hmotné nouzi atd.). 

Vlastní iniciace obce – 

zřizování SS, bytů, 

spolupráce obcí 

navzájem, brožura.  

 

 
Není k dispozici 

krizové bydlení (byty). 

Sanace rodiny, 

motivační programy, 

probační programy, 

preventivní programy 

pro mládež a 

systematické 

vzdělávání mládeže. 

Rodiny v kritické 

situaci, špatná situace 

matek samoživitelek. 

  Sociální podniky.  

  
Azylový dům, krizové 

centrum s lůžky.  
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6) Možnosti témat vzdělávání (workshopů) 

Na závěr jednání byl každý člen pracovní skupiny požádán, aby z nabídky vzdělávacích 

workshopů vybral témata, která by ho zajímala.  

Počet zájemců o jednotlivé workshopy:  

- GDPR + směrnice, předpisy a pravidla 0 

- Prevence a řešení konfliktů 1 

- Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány SS 1 

- Etika v práci pracovníka sociálních služeb 0 

- Trénink paměti 0 

- Poruchy chování dítěte 4 

- Znakový jazyk pro začátečníky 0 

- Poruchy autistického spektra 2 

- Specifika práce s dětmi 1 

- Specifika práce se seniory 0 

- Komunikace 0 

- Multidisciplinární týmy – trendy ze zahraničí 0 

- Senioři - psychický stav seniorů, agrese u seniorů, paliativní péče, syndrom vyhoření 1 

- Reforma péče o duševně nemocné 0 

 

7) Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 12:05.  

 

Kontakt:  

Místní akční skupina Šipka 

Myslotínská 1786 

393 01 Pelhřimov 

 

Koordinátor projektu: Michaela Zelenková 

E-mail: zelenkova@massipka.cz  

Tel:      731 577 252 

 

Přílohy  

Prezenční listina  

mailto:zelenkova@massipka.cz

