
 
 

Zápis 
z 3. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní konaného dne 10. 06. 2015 ve 

Žďáru nad Sázavou 
 

Garant komise:  Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: Václav Dobrovolný 
Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, MUDr. Romana Bělohlávková, David Filip, Mgr. Petra 

Nováčková, Mgr. Helena Novotná, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Lenka 
Šustrová, Šárka Vidergotová, MSc. Michal Hubert Zrůst, Ing. Petr Krábek 
Omluveni: MUDr. M. Košťálová 

Hosté:  viz prezenční listina 

 
Úvodní slovo místostarosty, kdy přivítal všechny přítomné a vyzval je k dobré spolupráci.  
 
Taktéž předseda komise, V. Dobrovolný, uvítal všechny přítomné (pracovní skupiny KPSS, členy 
komise) na prvním společném jednání. Informoval přítomné o sestaveném plánu komise.  Dále 
o zadání od rady města, kdy rada města uložila komisi práci s KPSS  jeho rozvoj a uvedení v život.  
 

1. První bod plánu komise je tedy Naplňování komunitního plánovánu sociálních služeb 
(KPSS).  

Úkolem dnešního jednání není pouze se vzájemně poznat, ale i požádat o spolupráci, ne však 
v rámci KPSS. Předseda poděkoval přítomným za práci na zpracovaném KPSS a konstatoval, že 
každý chce vidět určité výsledky. Chce, aby vytyčené cíle nezůstaly na půl cesty a jednotlivé 
aktivity nezůstávaly nedořešené. Komise chce využit potenciál pracovních skupin pro zefektivnění 
práce tak, aby mohly být jednotlivé aktivity ve schváleném KPSS jednoduše a co nejdříve uvedeny 
v život.   

Z plánu činnosti komise je viditelné, jaký přesah chce komise mít – ten vycházel ze 
schváleného KPSS a z návrhů pracovních skupin. 
 
Prezentace pracovních skupin: 
Předsedové pracovních skupin představili činnost pracovních skupin a vytyčí cca 2 body, na 
kterých by chtěli s komisí spolupracovat. Poté došlo představení jednotlivých přítomných členů.  
 
Pracovní skupina „A“ – Rodina, děti, mládež: 
Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Šrámková. V této skupině dostává přednost fungující rodina – 
důraz na prevenci. 

- Sociální bydlení – byty finančně dostupné pro rodiny, malometrážní byty se soc. 
zařízením, startovací byty – pro samoživitelky, mladé po návratu z dětských domovů, pro 
rodiny, které se náhle ocitly ve špatné životní situaci. Dále krizový byt – pro ženy ohrožené 
domácím násilím, chráněné bydlení pro rodiny s osobou s handicapem.  

- Osazení Farčat workautovými prvky pro mládež, fitness venku – využití volného času 
uprostřed města, Pilák je daleko. 

- V oblasti podpory mezigeneračního soužití připravit podklady pro zřízení Family Pointu 
a Senior Pointu a podpory rodinných pasů a senior pasů – členové vytypují organizace 
pro zapojení do těchto pasů. 

- Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu  
 
Následovalo představení přítomných členů pracovní skupiny. 

 
Pracovní skupina „B“ – Osoby v nepříznivé životní situaci. 
Vedoucí pracovní skupiny Mgr. Josef Soukal. Pracovní skupina byla vyčleněna samostatně 
s ohledem na specifické potřeby a specifický přístup k cílovým uživatelům. 
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- Bydlení pro osoby cílové skupiny – sociální bydlení, možnost prostupnosti bydlení mezi 
jednotlivými formami. 

- Zaměstnávání osob cílové skupiny, možnost zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané, 
využívání prostředků z ÚP a provázanost, spolupráce při obsazování společensky účelných 
míst. Vytipování pracovních pozic pro město.   

- Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu 
 
Následovalo představení přítomných členů pracovní skupiny. 
 
Pracovní skupina „C“ – Osoby se zdravotním postižením, s duševním a mentálním onemocněním 
Vedoucí pracovní skupiny Bc. Ivana Ptáčková. 
Pracovní skupina je zaměřena na jakýkoliv věk, jakékoliv postižení (tělesné, smyslové, duševní a 
mentální postižení)  - jde o to, podpořit cílovou skupinu v jejich přirozeném životě.  

- Bydlení pro cílovou skupinu – bezbariérová úprava bytů a domů, vznik nových možností 
chráněného bydlení, problém s ubytováním v DPS pro osoby s duševním onemocněním –
úprava kritérií. Zpracovat návrh pro vznik bezbariérových bytů pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením pro bytovou komisi. 

- Podpora služeb pro osoby s duševním, psychiatrickým onemocněním – předložit konkrétní 
představu o nutných aktivitách 

- Zaměstnávání -  podpora vznik nových pracovních míst, prohloubit spolupráci 
s institucemi, které v této oblasti pracují, možnost chráněného zaměstnávání. 

- Zajistit pohyb bez bariér – seznámit se s generelem bezbariérových tras a navrhnout 
postupné kroky pro jeho realizaci – je zpracován na městě, popřemýšlet jak s ním, co je 
třeba udělat jako první, co druhé 

- Podat návrh na osazení veřejného WC Euro klíčem. 
- Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu 

 
Následovalo představení přítomných členů pracovní skupiny. 
 
Pracovní skupina „D“ – Senioři  
Vedoucí pracovní skupiny M. H. Zrůst, MSc.  

- Informovanost – aktivizace, motivace seniorů – najít způsob jak zajistit, aby se informace 
dostaly k seniorům, Senior-point. 

- Rehabilitace seniorů – demografická křivka není k zastavení – je nutné mít zajištěnu 
činnost rehabilitace. 

- Podporovat pokračování v rekonstrukci bytů v DPS – modernizace, bezbariérovost – 
možné navštívit byt, jak vypadají nezrekonstruované. 

- Zpracovat návrh možností pro zřízení lůžka odlehčovací respitní služby. 
- Provést mapování odpočinkových míst na trasách směrem do centra a na polikliniku a 

předložit případné návrhy. 
- Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu  

 
Následovalo představení přítomných členů skupiny. 
  
Následovalo představení jednotlivých členů Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní.  
 

2. Formulování vzájemné spolupráce: 
 
Komise bude komunikovat s řídící skupinou a s pracovními skupinami KPSS. Pro urychlení 
zpracování některých věcí z KPSS budou oslovovány pracovní skupiny přímo komisi – komise 
bude ukládat určité úkoly jednotlivým pracovním skupinám, především ty, které se chtějí nejdříve 
řešit. Jedná se o úkoly, které vyplývají z KPSS. 

Pan místostarosta informoval o tom, že záběr komise je velmi široký, že komise by mohla být 
klidně rozdělena do tří samostatných komisí. Byl však zvolen tento model spojené komise, aby se 
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neřešily problémy na několika místech, aby komise byla konkrétnějších a dohlížela na práci 
jednotlivých pracovních skupin. 

Předseda komise, Václav Dobrovolný sdělil, že představa komise je následující: požádat pracovní 
skupiny o rozpracování zmíněných bodu (viz příloha), aby vznikl materiál, který by se mohl dát na 
společném jednání dohromady a posunut do rady města tak, aby docházelo k naplňování 
jednotlivých bodů schváleného KPSS a plánu činnosti komise.  

Hlasování: 
Schválení úkolů pro jednotlivé pracovní skupiny. (viz příloha) 
Pro: všichni přítomní dle prezenční listiny 
Proti: 0 
Zdržel se: 0    
 
Termín na zpracování úkolů pracovními skupinami byl stanoven do 31. 12. 2015. Pokud budou mít 
pracovní skupiny úkoly zpracovány dříve, mohou je předat dříve tajemníkovi komise, a ten 
poskytnuté materiály zašle všem členům komise. Přítomní členové pracovních skupiny taktéž 
vyslovili souhlas se schválenými úkoly v příloze.  
 

3. Různé:  
 
Jednací řád: 
Předseda komise informoval o společném jednání všech předsedů komisí a rady, kde byl řešen 
jednací řád, ten byl jednotně zpracován, budou se jím řídit všechny komise. 
 
Termíny setkání komise: každá druhá středa v měsíci vždy od 16:00. Od září to bude dne 9.9., 
dále 14. 10., 11. 11.  V prosinci zasedání komise nebude a v roce 2016 se komise sejde 13. 1. 
2016. 
 
Problematika poskytování příspěvků z rozpočtu města v dalším období: 
V komisi je třeba vyřešit problematiku programů pro financování, která se díky novele zákona o 
rozpočtových pravidlech územních celků od letošního roku mění. Je tedy nutné připravit účelová 
program pro podporu sociálních organizací, který bude vyhodnocován podle vyhlášených kritérií.   
Do příštího jednání ing. Krábek připraví přehled příspěvků, které jednotlivé organizace obdržely 
(z grantů, z rozpočtu a od uvolněných zastupitelů) – v září se tímto bude komise zabývat, aby 
stanovila výši prostředků pro rok 2016. Je nutné alokovat částku v rozpočtu města, poté bude 
vyhlášen program pro financování poskytovatelů sociálních služeb a spolků.  
 
Situace PPP  
Ing. Krábek uvedl, že sloučení Pedagogicko-psychologické poradny ZR se Speciálním 
pedagigickým centrem ZR (SPC) proběhla administrativně. Fakticky ještě ne nedošlo ke stavebním 
úpravám objektu Smeykalovy vily. Kraj Vysočina hledá možnost financování. Projekčně je stavby 
připravena, finančně však ne.  
V souvislosti s tím, že odchází SPC ze stávající budovy, dochází k zániku praktické školy u SPC. 
Možné varianty jsou: zřízení Pr.Š při 3. ZŠ, při nějaké střední škole nebo školu přesunout do 
Nového Města na Moravě pod speciální školu, která je zřizovaná Krajem Vysočina. Konečná 
varianta nebyla do dnešního dne známa.  
 
3.ZŠ – chybí finanční prostředky na provoz.  
Ing. Klement uvedl, že probíhají jednání s Krajem Vysočina o udělení výjimky, pokud budou 
úspěšná, dojde k dofinancování výdajů. Předmětem výjimky je snížený počet žáků. 
Město chce školu udržet kapacitně i kvalifikovaně. 
Nyní probíhají jednání se všemi řediteli ZŠ – je nutné vyřešit kapacity všech škol a vytvořit základní 
kritéria pro zápisy tak, aby byly školy rovnoměrně obsazovány.  
 
Zapsala: Bc. Veronika Halamková 
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Příloha zápisu z 3. Jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  
 
Zadání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pro pracovní skupiny KPSS ze 
společného jednání ze dne 10. 6. 2015. 
 
 
Pracovní skupina „A“ Rodina, děti, mládež: 
 

 Připravit návrh pro zpracování systému sociálního bydlení. 

 V oblasti podpory mezigeneračního soužití připravit podklady pro zřízení Family Pointu a 
Senior Pointu a podpory rodinných pasů a senior pasů – členové vytypují organizace pro 
zapojení do těchto pasů. 

 Zpracovat návrh na osazení Workoutových prvků na Farských humnech. 

 Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu    
 
Pracovní skupina „B“ Osoby v nepříznivé životní situaci: 
 

 Připravit podklady pro pracovní skupinu pro řešení nezaměstnanosti včetně zaměstnání osob 
nezaměstnatelných 

 Vytvořit návrhy pro bytovou komisi na řešení možnosti prostupného bydlení pro sociálně slabé 
(možnost spolupráce s pracovní skupinou A). 

 Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu    
 
Pracovní skupina „C“ Osoby se zdravotním postižením, s duševním a mentálním 
onemocněním: 
 

 Zpracovat návrh pro vznik bezbariérových bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
pro bytovou komisi. 

 Podpora služeb pro osoby s duševním, psychiatrickým onemocněním – předložit konkrétní 
představu o nutných aktivitách 

 Zajistit pohyb bez bariér – seznámit se s generelem bezbariérových tras a navrhnout postupné 
kroky pro jeho realizaci – je zpracován na městě, popřemýšlet jak s ním, co je třeba udělat jako 
první, co druhé 

 Podat návrh na osazení veřejného WC Euro klíčem. 

 Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu    
 
Pracovní skupina „D“ Senioři: 
 

 Zpracovat návrh možností pro zřízení lůžka odlehčovací služby. 

 Podporovat bezbariérové úpravy stávajících bytu v DPS  

 Provést mapování odpočinkových míst na trasách směrem do centra a na polikliniku a předložit 
případné návrhy. 

 Předložit návrh na možnosti prezentace služeb a aktivit pro cílovou skupinu    
 
 
Termín na zpracování úkolů pracovními skupinami byl stanoven do 31. 12. 2015. Pokud  budou 
mít pracovní skupiny úkoly zpracovány dříve, mohou je předat dříve tajemníkovi komise, a ten 
poskytnuté materiály zašle všem členům komise.  
 


