
BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38 
 DNE: 21. 3. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 567/2016/OS 

OBSAH: 
 

Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
RM po projednání schvaluje zahájení prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb 
města Žďáru nad Sázavou. 
 
RM jmenuje koordinátorem Komunitního plánu sociálních služeb Města Žďáru nad Sázavou paní 
Mgr. Petru Pilnou, pracovnici sociálního odboru. 
 
RM schvaluje řídící skupinu dle předloženého návrhu. 
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Název materiálu:  Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh:  Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou  

pro období 2014 - 2016 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou aktuálně vychází z Komunitního plánu sociálních služeb ve Žďáře 
nad Sázavou pro období 2014 - 2016 (dále jen KPSS). Tento dokument byl schválen 
zastupitelstvem města dne 8. 12. 2014. Jedním z účelů, pro které byl KPSS vyhotoven, byla 
provázanost dotačních řízení z fondů Kraje Vysočina a ministerstev s jednotlivými žadateli. Ti 
musí dokládat, se kterou částí KPSS koresponduje jejich činnost, kterou chtějí podpořit. 
V souladu s výše uvedeným bude úkolem v roce 2016 zhodnotit, nakolik byla strategie KPSS 
v tomto ohledu úspěšná, co se podařilo zrealizovat a co ne, kde dojde ke změnám. 
Aktualizovaný KPSS bude předložen do orgánů města.   

Geneze případu 
Zastupitelstvo Města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání č. 5 dne 6. 9. 2007 schválilo 
KPSS, který byl zpracován v jednotlivých pracovních skupinách. V těchto byli zástupci 
města, jako zadavatele sociálních služeb, zástupci poskytovatelů sociálních služeb a 
uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Hodně věcí se z původního KPSS podařilo naplnit. 
Při aktualizaci KPSS došlo k úpravě oblastí komunitního plánování. 
• Rodina, děti, mládež 
• Osoby v nepříznivé sociální situaci 
• Osoby se zdravotním postižením, s duševním a mentálním onemocněním 
• Senioři 
Aktualizovaný KPSS byl schválen v zastupitelstvu města 8. 12. 2014 a je stále platný. Nyní 
budou zahájeny práce na další aktualizaci KPSS. Je nutné stanovit, jaké jsou klíčové oblasti, 
ve kterých je potřeba nadále působit. Po schválení řídící skupiny bude tato stanovit časovou 
osu pro další kroky v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Žďáru nad 
Sázavou. Dojde i ke změnám v jednotlivých pracovních skupinách. Někteří členové jsou 
stále aktivní, někteří členové na jednání pracovních skupin nedocházeli. V současné době se 
zpracovává Strategický plán rozvoje města, který ba měl být ve druhé polovině roku 
schválený. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byly zahájeny práce na 
tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování, který bude podkladem pro podávání 
projektů v rámci Koordinovaného přístupu. Oba strategické plány budou využity při 
zpracování KPSS pro další období. 
 
Návrh řešení 

 
Schválit předložený návrh usnesen 
 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Schválit předložený návrh 
• neschválit předložený návrh 

 
Doporučení předkladatele 
RM po projednání schvaluje zahájení prací na aktualizaci Komunitního plánu sociálních 
služeb Města Žďáru nad Sázavou. 
RM jmenuje koordinátorem Komunitního plánu sociálních služeb Města Žďáru nad Sázavou 
paní Mgr. Petru Pilnou, pracovnici sociálního odboru. 
RM schvaluje řídící skupinu dle předloženého materiálu. 
 
Stanoviska  
Nejsou 



Návrh členů Řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb  
města Žďáru nad Sázavou 

 
 

Řídící skupina je tvořena základní triádou zadavatel, poskytovatel, uživatel 

 

Zadavatel:  
 Ing. Josef Klement   

p. Šárka Vidergotová 

 Mgr. Petra Pilná 

Poskytovatel: 
 Ing. Jana Zelená  

 Mgr. Václav Šerák 

 p. Růžičková Květoslava  

Uživatel:  
p. Miroslav Liml  

Ing. Petr Krábek 

 p. Jaroslav Miklík  
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