
 
 

Zápis 
z 12. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 11. 5. 2016 ve 

Žďáře nad Sázavou 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Václav Dobrovolný, Mgr. Helena Novotná, Mgr. Lenka Šustrová, Mgr. Petra 

Nováčková, MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, Šárka 
Vidergotová, Michaela Kremlíková, ing. Petr Krábek 

Omluveni:  MSc. Michal Hubert Zrůst, David Filip, PaedDr. Jaroslav Ptáček, 
 
Program jednání: 
1. Tvorba koncepce prorodinné politiky města (Obec přátelská rodině) (ing. Krábek) 
2. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (ing. Krábek) 
3. Plán činnosti komise – aktualizace (ing. Krábek) 
4. Schválení termínů jednání komise v druhém pololetí roku 2016 
5. Žádost o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu v roce 2016 na Kraj 

Vysočina 
6. Různé  

 
Zahájení – předseda komise přivítal přítomné a dotázal se, zda má někdo z přítomných návrh na 
doplnění programu. 
Ing. Krábek navrhl doplnění dvou bodů. Schválení termínů jednání komise v druhém pololetí roku 
2016 a projednání podání žádosti o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu 
v roce 2016 na Kraj Vysočina. Přítomní členové souhlasili s doplněným programem jednání.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje doplněný program jednání  
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
V. Dobrovolný provedl kontrolu úkolů z minulých jednání. Vše splněno, mimo provedení citlivé 
aktualizace kritérií pro přidělování bytů v DPS s možností přidělování bytů v DPS osob s duševním 
onemocněním po doporučení psychiatra. 
 
1. Tvorba koncepce prorodinné politiky města (Obec přátelská rodině)  
ing. Krábek členům komise představil prezentaci k tvorbě prorodinné politiky. Prezentace také 
obsahovala oblasti, které řeší projekt „Obec přátelská rodině“. Prezentace byla představena, aby 
mohli členové komise dál projednávat, připomínkovat a doplňovat. Mnozí členové komise uvedli, že 
jsou i v pracovních skupinách pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města a Strategického plánu 
sociálního začleňování. 
MUDr. Bělohlávková uvedla, že jsou ve strategických dokumentech, které se nyní tvoří obsaženy 
body z oblasti prorodinné politiky a bylo by vhodné vyčkat a navazovat na to, co bude již vytvořeno.  
Členové komise se shodli na tom, že je potřeba s tvorbou prorodinné politiky vyčkat do ukončení 
tvorby Strategického plánu rozvoje města, který se v současné době dokončuje. Je potřeba vyčkat i 
na konečnou verzi Strategického plánu sociálního začleňování. Ta by měla být v měsíci září. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní se shodla na odložení tvorby prorodinné politiky do 
doby schválení Strategického plánu rozvoje města a Strategického plánu sociálního začleňování.  
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
2. Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb  
ing. Krábek informoval členy komise o jmenování Ing. Klementa a p. Vidergotové novými členy 
Řídící skupiny. Dále informoval o jednání s vedoucími pracovních skupin KPSS a z jednání Řídící 
skupiny KPSS. Jednání vedoucích pracovních skupin KPSS se uskutečnilo, aby se dohodnul další 
postup na aktualizaci KPSS. Výstupem z tohoto jednání bylo doporučení řídící skupině, aby se 
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s pracemi na aktualizaci KPSS počkalo do doby schválení Strategického plánu rozvoje města a 
Strategického plánu sociálního začleňování. Dále, aby byly zachovány stávající pracovní skupiny 
KPSS. Jedná se o pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
osoby nepřizpůsobivé, Osoby se zdravotním postižením, s duševním a mentálním onemocněním, 
Senioři  
Řídící skupina doporučení vedoucích pracovních skupin KPSS schválila. Uložila vedoucím 
pracovních skupin zpracovat ve svých pracovních skupinách vyhodnocení stávajícího KPSS s tím, 
že řídící skupině předloží:  

- seznam naplněných priorit, opatření a aktivit 
- seznam nenaplněných priorit, opatření a aktivit, které je nutné dále vést v KPSS 
- seznam nenaplněných priorit, opatření a aktivit, které není nutné dále vést v KPSS  

 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní vzala informaci na vědomí s tím, že bude průběžně 
informována 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
3. Plán činnosti komise – aktualizace Ing. Krábek představil materiál, který byl zpracován pro 
předešlé jednání komise a členové komise měli možnost jej připomínkovat a vyznačit do něj aktivity, 
kterým by se chtěli na jednání komise věnovat. Členům komise byly představeny doplněné aktivity i 
se jmény členů komise, kteří materiál doplnili. Komise poté projednávala jednotlivé aktivity a 
upravovala aktivity, které považují za prioritní. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje plán činnosti na rok 2016 v upraveném 
znění, které je přílohou zápisu 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
V průběhu projednávání se výrazněji řešily některé oblasti. 
Mgr. Nováčková doporučovala podpořit činnost školních klubů, popř. družin pro žáky druhého 
stupně. V některých městech to funguje a hlavně je to ve prospěch dětí. Ing. Klement ji požádal o 
poskytnutí bližších informací pro případné jednání s řediteli ZŠ. 
MUDr. Bělohlávková navrhovala zřízení krizového lůžka a ne pouze na okamžité několikadenní 
řešení. Např. při rozvodu. Členové komise se shodli na tom, že by tato problematika měla být 
řešena v rámci Strategického plánu rozvoje města. Ing. Krábek a ing. Klement toto navrhnou na 
jednání řídící skupiny.  
Ing. Klement v oblasti zaměstnanosti informoval členy komise o tom, že město zřídilo 5+1 
pracovních úvazků pro výkon veřejně prospěšných prací. Pracovníci nastoupili od 1. 5. 2016. Zatím 
jsou velmi dobré ohlasy. Dále informoval, že došlo také ke změně u výkonu obecně prospěšných 
trestů, což bude také ku prospěchu.    
 
4. Schválení termínů jednání komise v druhém pololetí roku 2016   
p. Dobrovolný doporučil, aby byly termíny zasedání komise ponechány stejně, jako nyní, tj. každou 
druhou středu v měsíci. Jedná se tedy o termíny: 14. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12. 
Pro prosincové zasedání je sice určen termín, ale komise se sejde, pokud budou navrženy důležité 
a neodkladné body k projednání. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje termíny jednání ve druhém pololetí roku 
2016 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
5. Žádost o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu v roce 2016 na Kraj 
Vysočina 
Ing. Krábek informoval členy komise o činnosti Family Pointu a Senior Pointu.   
Od listopadu 2015 je na základě smlouvy o dílo zajištěn provoz Family a Senior Pointu ve 4. 
poschodí Polikliniky Žďár nad Sázavou Kolpingovým dílem České republiky z.s. Umístění pointů ve 
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středu města na poliklinice je výhodné, protože se jedná o plně bezbariérový objekt, s dobře 
přístupnými trasami pro pěší, s velkým parkovištěm pro motorizované návštěvníky a 
s autobusovými zastávkami dvou linek MHD v sousedství budovy. Dnes je možné říci, že záměr na 
zřízení Family Pointu a Senior Pointu byl dobrý. Pointy jsou využívané občany obou cílových 
skupin. Činnost pointů se stále vyvíjí a reaguje na aktuální potřeby návštěvníků. Pointy jsou místem, 
kam mohou lidé přijít se zájmem o poskytnutí informace, trávení chvíle času mezi ošetřením 
v ordinacích polikliniky, nakrmení a přebalení dítěte apod. 

Měsíčně je ve Family Pointu obslouženo v průměru 214 osob a v Senior Pointu 28 osob. V poslední 
době je nejvíce zájemců o poskytnutí informací Alzheimer poradny. Další aktivity jsou cvičení s 
fyzioterapeutkou, zdravotní monitoring, přednášky, besedy, poradenství (rodinné, sociální, …), aj.    

V roce 2015 na základě žádosti město obdrželo dotaci ve výši 60 000 Kč od Kraje Vysočina. 
Jednalo se o dotaci na zajištění provozu Family Pointu a Senior Pointu za měsíce listopad a 
prosinec 2015. I v letošním roce Kraj Vysočiny přijímá žádosti měst na podporu provozu Family 
Pointu a Senior Pointu v roce 2016. Žádost o poskytnutí dotace musí mimo jiné přílohy obsahovat i 
usnesení rady města se schválením podání žádosti o poskytnutí dotace. Komise by měla podání 
žádosti podpořit. Komisi a poté i radě města bude předloženo vyhodnocení činnosti Family a Senior 
Pointu za první pololetí letošního roku, aby mohlo být rozhodnuto, zda a v jakém rozsahu budou 
pointy zajištěny v dalších letech. 

Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání žádosti na 
Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na provoz Family Pointu a Senior Pointu v roce 2016. 

 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0,  
 
6. Různé  
Mgr. Nováčková se dotazovala, jak se bude pracovat s dopisem MUDr. Vávry, který byl sice 
adresován řediteli polikliniky, ale byl zaslán i členům komise. Ing. Krábek odpověděl, že toto 
projednal s ředitelem polikliniky a ten členům komise vzkazuje, že v zákonné lhůtě odpoví a 
s odpovědí seznámí členy komise na příštím zasedání komise. 
Bc. Bárta poskytnul informaci o schválených dotacích v rámci individuálního projektu zařízením 
působící ve městě, které byly schváleny na zastupitelstvu Kraje Vysočina. Jednalo se o Sociální 
služby města ZR, Ječmínek, o.p.s. a Oblastní charita ZR. 
Mgr. Šustrová se dotazovala, v jakém stavu jsou práce na Babyboxu. Ing. Krábek informoval 
přítomné o krocích, které společně s ředitelem sociálních služeb absolvovali. Navštívili nemocnici 
v Havlíčkově Brodě, kde je Babybox umístěn v budově dětského oddělení nemocnice a na starosti 
jej mají zdravotní sestry a lékař dětského oddělení. Navštívili i domov pro seniory v Táboře, kde je 
umístěn Bybybox mimo nemocnici. Zde je proškolený zdravotnický personál, který by v případě 
uložení novorozence do babyboxu situaci řešil. Byla kontaktována Zdravotnická záchranná služba 
Kraje vysočina a jednal také s primářem dětského oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě. 
Ředitel sociálních služeb si nechává zpracovat právní rozbor o rizicích provozování Babyboxu. 
Představa je taková, že by na příští zasedání komise byl předložen materiál k Babyboxu. Poté bude 
se stanoviskem komise předložen do rady města.  
Mgr. Šustrová sdělila, že má mnoho podnětů na chybějící WC v centru města a v prostoru parků, 
kde jsou rodiče s dětmi. Uvedla, že má mnoho podnětů od maminek s dětmi, že nemají o víkendu jít 
kam na WC ve středu města a v parcích. Děti musí jít do zeleně. V parcích by mohlo být chemické 
WC a ve středu města buď samostatně, nebo v některém objektu města. Doporučovala zajištění 
WC v prostoru Farských humen, Rákosníčkova hřiště a náměstí. 
Bc. Bárta k tomu uvedl, že např. na rušné Pařížské ulici v Praze je umístěno WC v nerezovém válci, 
který se vhození požadované mince otevře. Doporučil, aby se tato věc zvážila při probíhajících 
pracích na rekonstrukci spodní části náměstí a vytáhly se tam potřebné sítě.  
 
Usnesení: 
Komise doporučuje radě města zabývat se řešením veřejných WC ve středu města a v prostoru 
Farských humen 
 
Hlasováni: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0   
 
Zapsal: ing. Petr Krábek 
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Plán činnosti komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

pro rok 2016 
 
 
 

1. Naplňování komunitního plánování sociálních služeb (KPSS): 

- aktualizace a rozvoj KPSS, udržení komunitního plánu jako aktuálního živého dokumentu,  

- spolupráce s řídící skupinou a pracovními skupinami KPSS,  

2. Efektivní spolupráce s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb ve městě: 

- příprava programů města pro podporu poskytování sociálních a zdravotních služeb 
(vyhlašování, vyhodnocování žádostí a doporučování výsledků radě města), 

3. Podpora prorodinných a volnočasových aktivit a mezigeneračního soužití občanů: 

- podpora činnosti rodinných center, podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a 
rodiče,  

- podpora klubové činnosti spolků (programy financování aj.), 

- provoz Senior Pointu a Family Pointu, 

4. Dobrá informovanost občanů o sociálních a zdravotních službách ve městě:  

- zřízení sociálně zdravotního portálu na webových stránkách města a propojení s dalšími 
komunikačními nástroji,  

- zpravodaj města, katalog sociálních a zdravotních služeb. 

5. Podpora prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s pracovní skupinou pro řešení 
sociálně-patologických jevů: 

- podpora programů prevence kriminality ve městě, 

- podpora preventivních programů v ZŠ a MŠ, 

- podpora zřízení a provozu odborných poradenských pracovišť v ZŠ,  

- podpora služeb, které se zabývají drogovou problematikou a závislostmi,  

- podpora terénní sociální práce (bezdomovci, vyloučená lokalita aj.), 

- podpora Asistentů prevence kriminality, 

6. Podpora zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci: 

- podporovat sociální podniky a další subjekty, které ve městě zajišťují veřejně prospěšné 
práce, obecně prospěšné práce, 

7. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a manažerem SPSZ v rámci 
Koordinovaného přístupu (Strategický plán sociálního začleňování, Lokální partnerství 
apod. 

8. Zajistit zpracování, aktualizaci a schválení: 

- plán prevence kriminality, 

- koncepce prorodinné politiky města,   

- koncepce protidrogové politiky města, 

 


