
Zápis z jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
 
Termín: 14.4.2015 
Místo jednání: Městský úřad Žďár nad Sázavou, zasedací místnost rady města 
Přítomní: dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 

1. Zahájení jednání komise 
2. Poslání komise 
3. Komunitní plán sociálních služeb 
4. Katalog poskytovatelů sociálních služeb – jak dál? 
5. Plán činnosti komise pro rok 2015 
6. Různé 

 
1., 2. Zahájení a poslání komise  
Mgr. Navrátil, Ing. Klement – seznámení s posláním komise, cíli a důvodem vzniku komise. 
Došlo ke sloučení komisí působících v předchozím volebním období – komise péče o rodinu 
a děti a zdravotní komise. Náplň komise je definována radou města. Garantem komise je 
místostarosta. Předsedou komise je Václav Dobrovolný. 
p. Dobrovolný – seznámení s konkrétními cíli komise – aktualizace a rozvíjení komunitního 
plánu sociálních služeb, efektivní spolupráce s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb 
města, podpora mezigeneračního soužití občanů, dobrá informovanost občanů o sociálních 
a zdravotních službách města, zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, 
duševním a mentálním onemocněním, zlepšení bezbariérovosti ve městě, zapojení 
dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu, VPP ve spolupráci s ÚP, podpora 
prevence sociálně-patologických jevů, podpora prorodinných aktivit. Některé aktivity byly již 
zahájeny, a to v oblasti mezigeneračního soužití – senioři jako dobrovolníci pro pomoc MP, 
byla zahájena jednání o zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu, 
proběhlo jednání s PMS. Komise by do budoucna měla hodnotit žádosti spolků o dotace 
z grantů zaměřených na sociální sféru. Vyzval jednotlivé členy k vyjádření, v jaké oblasti by 
chtěli v komisi působit. 

M. Zrůst – zdravotní problematika, pokračování v komunitním plánu sociálních služeb 
Mgr. Nováčková – zaměření na sociální a prorodinnou oblast 
Mgr. Šustrová – zaměření na rodinu a prorodinné aktivity 
MUDr. Košťálová – zájem o působnost v jakékoliv oblasti, především rodiny s dětmi a 
zdravotnictví 
Mgr. Helena Novotná – zájem o činnost v oblasti prorodinné a sociální 
PaedDr. Ptáček – zaměření na oblast prevence a sociálně-patologických jevů, prevence 
MUDr. Bělohlávková – zájem o oblast zdravotní, sociální a rodinnou 
Bc. Bárta Ladislav – zájem o sociální oblast a oblast prorodinné politiky, protidrogové 
aktivity 
p. Vidergotová – zájem o působnost ve zdravotní oblasti a oblasti seniorů 
Ing. Krábek – všechny oblasti blízké, zájem o realizaci komunitního plánu 
p. Dobrovolný – zájem o sociální oblast a prorodinné aktivity 
 
3. Komunitní plán sociálních služeb 
Ing. Krábek – prezentace komunitního plánu sociálních služeb, který je zveřejněn na 
webových stránkách města. Komunitní plánování je dáno zákonem o sociálních službách, 
jedná se o opakující se a průběžný proces. Komunitní plán je důležitý pro čerpání dotací. 
Procesu aktualizace bylo účastno 32 poskytovatelů sociálních služeb. Práce probíhala ve 
čtyřech pracovních skupinách. Byla diskutována problematika bydlení, která byla 
rozpracována ve všech pracovních skupinách (sociální bydlení, azylové bydlení, prostupné 
bydlení), zaměstnávání zdravotně postižených, větší zapojení města do realizace výkonu 
alternativních trestů, katalogu sociálních služeb, udržení stávající sítě sociálních služeb, 



podpora a rozvoj sociálních služeb, odstranění bariér pro zdravotně postižené občany, 
v oblasti volnočasové údržba otevřených hřišť, podpora klubové činnosti spolků, slaďování 
rodinného a pracovního života, dluhová problematika. Důležité je zachovat činnost 
pracovních skupin komunitního plánu, provázání skupin  a výběr stěžejních témat pro 
rozpracování a jejich prezentace orgánům města. Dále seznámil přítomné s činností 
pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů, s plánem její činnosti na rok 2015 a 
plánem prevence kriminality města a s komisí pro sociálně-právní ochranu dětí, jejíž činnost 
je dána zákonem. Zdůraznil, že stávající komunitní plán je platný do doby schválení nového 
plánu. Je třeba shromažďovat změny pro aktualizaci komunitního plánu a aktualizaci 
provádět max. 1x za rok nebo dva roky.  
Mgr. Navrátil – jedním z úkolů této komise je udržení komunitního plánu jako aktuálního 
dokumentu. Další zadání činnosti komise je předmětem rady města. 
p. Dobrovolný – komunitní plán není jediný úkol této komise. V plánu činnosti je setkání 
s jednotlivými pracovními skupinami komunitního plánu, které by prezentovaly závěry svých 
skupin. Budou vybrány priority komunitního plánu, které bude podporovat tato komise.  
Bc. Bárta – primární náplní práce této komise by mělo být shromažďování výstupů 
jednotlivých pracovních skupin včetně pracovních skupin komunitního plánu a stanovení 
priorit. Navrhuje, aby komise přijala toto usnesení: Komise prorodinných aktivit, sociální a 
zdravotní doporučuje RM v souvislosti s naplňováním a průběžnou aktualizací KPSS města 
Žďár nad Sázavou, aby jmenovala řídící skupinu KPSS a určila odpovědného zástupce 
města za tvorbu a aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb.  
Komise schválila tento návrh a doporučuje k projednání v radě města. 
 
Diskuse k Family Pointu a Senior Pointu. Podmínky pro zřízení a provoz byly zjištěny, jsou 
také prostory na poliklinice, které se musí upravit a vybavit. Na vybudování a vybavení 
těchto pointů nejsou vyhlášeny Krajem Vysočina žádné dotační programy. Kraj Vysočina má 
ve svém programu pouze podporu činnosti Senior Pointů a Family Pointů.  
 
4. Katalog poskytovatelů sociálních služeb – jak dál? 
Ing. Krábek – prezentace tištěného katalogu z roku 2007 a aktualizovaného v roce 2011, 
který je v elektronické podobě na stránkách města. Je nutno zahájit jeho aktualizaci, zvolit 
vhodnou formu rozdělení služeb, a to buď podle druhu životní situace, ve které se občan 
nachází nebo přehledu sociálních služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel. Jako vhodné se 
jeví vznik portálu pro prezentaci služeb v rámci webových stránek města a otázkou je 
vyhotovení písemné formy katalogu. Poskytovatelé sociálních služeb budou požádáni o 
revizi informací v katalogu. Vyzval účastníky komise o zasílání postřehů k aktualizaci 
katalogu 
MUDr. Košťálová  - podporuje také písemné vyhotovení katalogu, nutno aktualizovat 
problematiky a  uváděné informace. Měla by být prováděna pravidelná aktualizace katalogu 
po dvou letech.  
Mgr. Nováčková – souhlasí s původním nastavením katalogu podle životních situací. 
Podporuje tištěnou formu katalogu. 
Bc.Bárta  - podporuje novou podobu katalogu ve čtivé formě, zvolit dobrého grafika, 
používání logotipů, odkaz na aktualizaci tištěných kontaktů na web města. Nutno nejprve  
hledat finanční zdroje pro aktualizaci katalogu. Jednou z možnosti je projekt „Meziobecní 
spolupráce“, kdy by byla příležitost mít katalog sociálních služeb na celé ORP, informovat se 
na možnost financování z tohoto projektu.  
Mgr. Šustrová – navrhuje do katalogu přidat fotografie zařízení, omezit text, dát pouze 
stručné informace, neudávat jmenovitě osoby zastupující zařízení. 
p. Dobrovolný – o katalogu sociálních služeb bylo jednáno na pracovní  skupině pro řešení 
sociálně patologických jevů. Doporučen byl vznik zdravotně sociálního portálu 
s nejaktuálnějšími informacemi. Jak vhodná se jeví prezentace tištěné verze ve žďárském 
zpravodaji. Bude nutno hledat finanční prostředky formou grantu nebo vyčlenit prostředky 
z rozpočtu  města. 
 



 
 
5. Plán činnosti komise  - aktualizace katalogu poskytovatelů  sociálních služeb, 
oslovení poskytovatelů o aktualizaci informací v katalogu 
V. Dobrovolný – vyzval účastníky, aby v termínu do 26.4. 2015 zaslali své připomínky a 
náměty pro činnost komise a své priority pro jednotlivé cíle se kterými byli seznámeni. 
Připomínky je třeba zaslat na e-mail: petr.krabek@zdrans.cz. 
 
Mezi cíle komise bude patřit aktualizace plánu sociálních služeb, zahájení spolupráce 
s pracovními skupinami KPSS, prezentace výstupu a priorit pracovních skupin. Dále je cílem 
efektivní spolupráce s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb města, bude 
pokračováno v konání festivalu sociálních služeb 1x za dva roky, který má podporu kraje.  
V oblasti zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných proběhlo již jednání s MP, inspirace 
modelem Jihlavy pro dohled nad výkonem VPP. Tato problematika bude dále 
propracovávána.  
Mezi další cíle patří podpora mezigeneračního soužití a prorodinných aktivit – podpora 
činnosti rodinných center, Family Pointů, Senior Pointů – touto problematikou se již zabývá 
jedna z pracovních skupin KPSS, dobrá informovanost občanů o soc. službách – zaměření 
se na aktualizaci katalogu soc. služeb.  
Cíle společné s KPSS jsou zvyšování kvality života seniorů a osob s duševním a mentálním 
onemocněním  a zdravotním postižením, zlepšování bezbariérovosti ve městě, podpora 
prevence sociálně patologických jevů – pracovní skupina, plán činnosti , aktualizace plánu 
prevence kriminality. Důležitou činností komise by měla být programová (grantová) politika 
města, tzn. Vyhlašování, vyhodnocování žádostí a doporučování výsledků radě města. 
 
p. Zrůst – návrh, aby další setkání pracovní skupiny proběhlo na poliklinice a bylo spojeno 
s prohlídkou. Letos je výročí otevření polikliniky. 
Bc. Bárta – navrhuje, aby byla jasně vymezena činnost jednotlivých pracovních skupin a 
byla odstraněna duplicita činnosti v jejich náplni. Je třeba stanovit jasné kompetence komise 
a mít přehled o dalších pracovních skupinách  a jejich členech. 
MUDr. Bělohlávková – náplň činnosti komise chce čas, problematiky se prolínají, proto 
může docházet k částečnému překrývání činnosti pracovních skupin a komisí. 
PaedDr. Ptáček – do příštího setkání komise je nutno definovat její náplň 
Mgr. Šustrová – od předsedy a tajemníka komise očekává odstranění duplicity náplně práce 
jednotlivých pracovních skupin a komisí. 
 
Schváleno: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje RM v souvislosti 
s naplňováním a průběžnou aktualizací KPSS města Žďár nad Sázavou, aby jmenovala 
řídící skupinu KPSS a určila odpovědného zástupce města za tvorbu a aktualizaci 
komunitního plánu sociálních služeb. 
 
Úkoly do dalšího zasedání 
Do 26.4. 2015 zaslat připomínky k plánu činnosti  komise  a své priority v jednotlivých 
oblastech na e-mail: petr.krabel@zdarns.cz. 
Příprava souhlasů k uvádění kontaktů členů komise na webu města. 
 
Termíny zasedání komise: 
13. 5. 2015 od 16 hod 
10. 6. 2015 od 16 hod 
  9. 9. 2015 od 16 hod 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Štohanzlová 
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