
 
  

 
Zápis 

z 15. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 14. 9. 2016 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

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

Nováčková, Václav Dobrovolný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Šárka 
Viedergotová, ing. Petr Krábek 

Omluveni:  MUDr. Romana Bělohlávková, Bc. Ladislav Bárta, Michaela Kremlíková, 
MSc. Michal Hubert Zrůst  

Hosté:  Mgr. Josef Soukal 

 
 
Program jednání: 
1. Koncepce města Žďár nad Sázavou v oblasti závislostí  
2. Pravidla pro vyjádření k zařazení do sítě v Kraji Vysočina  
3. Informace o zpracovávání Strategického plánu sociálního začleňování  
4. Různé  

 
 
Zahájení – předseda, pan Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 
Nikdo neměl návrh na doplnění programu.  
Přivítal na jednání komise také Mgr. Josefa Soukala, odborného ředitele Kolpingova díla České 
republiky z.s., který se dlouhodobě problematikou závislostí zabývá a v této oblasti 
spolupracuje s městem Žďár nad Sázavou a s MěU Žďár nad Sázavou. Požádal členy komise, 
aby vyslovili souhlas s jeho účastí na dnešním jednání. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní souhlasí, aby na jednání komise byl přítomen 
host, pan Mgr. Josef Soukal. 
 
Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 
 

1. Koncepce města Žďár nad Sázavou v oblasti závislostí  
Mgr. Josef Soukal uvedl, že Koncepce města Žďár nad Sázavou v oblasti závislostí (dále jen 
Koncepce) vznikala čtyři rok a byla průběžně projednávána a dopracována v pracovní skupině 
pro řešení sociálně-patologických jevů. Tato pracovní skupina se problematikou opakovaně 
zabývala, protože závislosti negativně ovlivňovaly a ovlivňují život jednotlivců i celých rodin, 
vedou ke ztrátě bydlení, ke zvýšení kriminality, apod.  
Uvedl, že Koncepce je z velké části již naplňovaná, odpovídá realitě, mezi priority určené 
pracovní skupinou patří: ambulantní léčba psychiatrické léčby pro děti, aktivity zaměřené na 
rodiče s dětmi, podpora obtížně zaměstnatelných osob, odstraňování rizik spojených 
s užíváním drog apod. 
Primární prevence – zpracovávána společně s Centry prevence místních neziskovek, 
jednotlivé body jsou naplňovány, zvyšování informovanosti v oblasti závislostí, vzdělávání 
pedagog. pracovníků, propagace poradenské pomoci pro rodiny a rodinné příslušníky, 
preventivní aktivity pro děti, nespecifická prevence (dostupné volnočasové aktivity, jejich 
podpora, situace na domovech mládeže) 
Sekundární prevence – podpora kontaktního a poradenského centra Spektrum, dostupnost 
včasné krizové intervence, rozšíření psychiatrické léčby pro dospělé, zavedení psychiatrické 
léčby pro děti, podpora adiktologické ambulance Spektra, zvážit rozvoj terénních programů, 
rozvoj práce ve skupině pro indikované jedince, rozvoj spolupráce institucí se školami, 
pravidelná realizace a vyhodnocení preventivních aktivit, uspořádání kampaně na téma 
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zneužívání alkoholu, mapování okolí škol a záchyt rizikového chování u nezletilých, zachování 
sítě institucí, ve kterých je možné testovat přítomnost návykových látek, podpora obtížně 
zaměstnavatelných osob. 
Terciální prevence – finanční a propagační podpora činnosti KPC Spektrum 
Koordinace a financování – spolupráce s Krajem, městem, a dalšími orgány, systematická 
činnost, zachování finanční podpory města, zachování činnosti školních psychologů a 
speciálních pedagogů na ZŠ, hledání a snaha koordinačních orgánů o získání příspěvku na 
jednotlivé aktivity. 
Pohled na činnost a rozsah školních poradenských pracovišť (školní psycholog, speciální 
pedagog) – PaedDr. Jaroslav Ptáček shledává funkci školních psychologů za velmi důležitou, a 
co se týče rozsahu, na své škole za dostatečnou. 
Nově vzniklá pozice na PMS – projekt zaměřený na koordinaci týmu pro děti a mládež, 
pracovnice Mgr. Petra Svobodová by se mohla zabývat např. kampaněmi na různé typy 
prevence dle Koncepce. 
Členové komise hlasovali o usnesení. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje předloženou Koncepci města Žďár 
nad Sázavou v oblasti závislostí a doporučuje ji radě města ke schválení. 
 

Hlasováni: pro: 7, zdržel se: 0, proti: 0 

 

 

2. Pravidla pro vyjádření k zařazení do sítě v Kraji Vysočina  
 
Krajská síť sociálních služeb – v průběhu měsíce dubna mohou organizace poskytující sociální 
službu Krajský úřad Kraje Vysočina žádat o provedení změny v síti sociálních služeb, popř. 
zavedení nové sociální služby pro rok následující. Komise se musí dohodnout, jak bude 
postupovat při žádostech poskytovatelů o změnu v krajské síti, pravidla v tuto chvíli nejsou, vše 
bylo řešeno v rámci dotačních programů. Organizace byly podpořeny tak, aby mohly fungovat 
nebo jen získaly symbolický příspěvek. Žádosti budou chodit průběžně. 
Dr. Ptáček se domnívá, že pokud v tuto chvíli neexistují pravidla, není vhodné vypracovávat 
kritéria předem.  
Ing. Krábek doporučuje změny v síti projednávat přímo v komisi, při vzniku nové služby musí 
tato navazovat na Komunitní plán sociálních služeb města. Je nutné zajistit financování služby 
Na příštím setkání komise Ing. Krábek představí současný systém schvalování změn v Krajské 
síti včetně předpokládaného podílu obcí na vyrovnávací platbě pro jednotlivé služby. 
 
Ing. Klement požádal komisi, aby projednala dotační programy pro sociální oblast tak, aby 
mohly být vyhlášeny všechny dotační programy pro rok 2017 v listopadovém zastupitelstvu. 
Znamená to, že musí být předloženy nejpozději do rady města dne 31. října 2016. Dodal, že 
dotační programy pro příští rok budou poníženy oproti roku 2016.  
Při vyhlášení dotačních programů je třeba si říci, jaká zařízení v síti sociálních služeb chceme 
ve městě mít. Je třeba stanovit priority, jaké služby chce a potřebuje město a podle toho 
nastavit hodnotící kritéria (bodové hodnocení) v příslušné výzvě. 
Ing. Klement doporučuje do komise předložit seznam poskytovaných služeb ve Žďáře, aby 
nedocházelo k dublování služby, současně je nutné dbát na financování a požadované 
procentuální částky dokrytí ze strany města  
 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřujeme vedoucí sociálního odboru, aby 
žádosti pro změnu v zařazení do sítě v Kraji Vysočina předkládal na jednání nejbližší komise 
společně s informacemi o službě a o osobě, která změnu požaduje. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 
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3. Informace o zpracovávání Strategického plánu sociálního začleňování  
 
Ing. Krábek informoval členy komise o průběhu zpracovávání Strategického plánu sociálního 
začleňování (dále jen SPSZ). Vzniklo Lokální partnerství a pracovní skupiny pro řešení těchto 
oblastí: Bezpečnost, Rodina a sociální služby, Vzdělávání, Zaměstnanost, Bydlení. 
Uvedl hlavní směr jednotlivých pracovních skupin pro řešení SPSZ 
 
Bezpečnost. 
1. Posílení preventivních aktivit - asistenti prevence kriminality, rekonstrukce a rozšíření 
městského kamerového systému, ostatní opatření 
 
Bydlení. 
1. Nastavit systém prevence ztráty bydlení - spolupráce sociálních služeb, MěU aj., zavedení 
komunitní práce na úrovni domů – zmobilizovat komunitu 
2. Vytvoření systému prostupného bydlení - metodika přidělování bytů a zásady oboustranné 
prostupnosti (azyl – sociální byt – městský byt – tržní byt), zřízení 8 sociálních bytů, 
revitalizace sídlišť s více nízkopříjmovými rodinami, 2x ročně schůzka v domech v lokalitě  
3. Zajistit standardní bydlení sociálně slabým domácnostem - zpracovat vizi svobodáren, 
rekonstrukce městských bytů  
4. Zlepšení kvality života osob bez domova - přestěhovat azylový dům pro muže, zřídit 
noclehárnu pro muže popř. ženy a denní centrum pro osoby bez přístřeší  
 
Rodina a sociální služby 
1. Rozvoj a zavedení sociálních služeb pro řešení nepříznivých podmínek sociálně slabých 
rodin - posílit terénní a ambulantní sociální služby, vytvoření systému garance sociálních 
služeb, zavedení a rozvoj volnočasových aktivit 
3. Podpora komunitního života - podpora komunitních aktivit a sdružení, projekt Komunitní 
práce a komunitního centra 
4. Zvýšení kvality života osob bez přístřeší nový azylový dům, noclehárna a nízkoprahové 
denní centrum s terénní sociální službou  
 
Vzdělávání   
1. Podpora školních poradenských pracovišť – školní psycholog, speciální pedagog 
2. Podpora asistentů pedagoga (v průběhu let se mění jejich potřeba) 
3. Koordinátor inkluze, který poskytuje školám poradenství v oblasti inkluze a zajišťuje pro ně 
finanční prostředky. 
4. Spolupráce klinického psychologa dle potřeby  
 
Zaměstnanost 
Zvyšování kompetencí dlouhodobě nezaměstnaných pro vstup na trh práce. 
1. Vytvořit systém prostupného zaměstnávání - udržení popř. rozšíření VPP a SÚPM, sociální 
podnik, Koordinátor prostupného zaměstnávání („case manager“), spolupráce s běžnými 
zaměstnavateli, podpora kvalifikace a zaškolení 
 
Termíny projednání SPSZ 
12. října Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, 31. října rada města, 10. listopadu 
zastupitelstvo města 
 
 
Kontrola usnesení z minulé komise – vyhodnocení dotačního programu Dotace pro 
poskytovatele prorodinných aktivit a služeb. Bylo schváleno v radě města a v zastupitelstvu 
města dle doporučení komise, připravují se veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k 
podpisu. 
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4. Různé  
- Podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z vyhlášeného dotačního řízení na 

rok 2017 v dotačním programu Podpora terénní práce. Ing. Krábek informoval o tom, že 
v rámci činnosti Denního centra pro děti dlouhodobě probíhá terénní práce v lokalitě 
svobodáren. Terénní práce je městem i obyvateli lokality vnímána velmi dobře a je 
považována za velmi potřebnou. Individuálně se řeší problémy neprodleně při jejich zjištění 
a občané se mají na koho obrátit, když potřebují radu a pomoc. Město bude žádat o dotaci 
ve výši 250 tis. Kč podáním projektu na Úřad vlády ČR. Potřebná spoluúčast je řešena 
rozpočtem příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou. Ing. Krábek 
doporučil, aby komise schválila podání žádosti. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání 
žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z vyhlášeného dotačního řízení na rok 2017 v 
dotačním programu Podpora terénní práce. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

 
- Podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dotačního programu 

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016. Ing. Krábek informoval 
členy komise o možnosti podání žádosti do dotačního programu Podporujeme prorodinnou 
a seniorskou politiku obcí 2016. Tento dotační program je vyhlašován opakovaně a město 
Žďár do něj pravidelně podával žádosti. Většinou úspěšně. Pro letošní rok město Žďár nad 
Sázavou nezískalo dotaci a prorodinnou politiku řešilo ze svého rozpočtu vyhlášením 
dotačního programu. Žádost je připravena na celkový rozpočet 200 tis. Kč s tím, že město 
počítá s 50 % spoluúčastí. Pokud bude město podpořeno, bude vyhlášeno výběrové řízení 
na poskytovatele prorodinných a seniorských aktivit. V této oblasti mimo jiné pracují 
rodinná centra Srdíčko a Kopretina. Ing. Krábek doporučil, aby komise schválila podání 
žádosti. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit podání 
žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny dotačního programu Podporujeme 
prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016. 
 

Hlasováni: pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0 

 

- Využívání kamerových bodů ve městě. Mgr. Nováčková se dotazuje na frekvenci 
umístění kamer, návrh na navštívení pracoviště Městské policie. Ing. Krábek k tomuto 
sdělil, že každý kamerový bod pracuje v určitém režimu a nabídnul možnost prohlídky 
pracoviště městského kamerového pracoviště městské policie. Někteří členové komise o 
prohlídku pracoviště projevili zájem. Ing. Krábek domluví prohlídku s vedoucím městské 
policie a sdělí termín členům komise. Nebude to součástí zasedání komise. 
 

- Projekt MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí". 
Ing. Krábek informoval přítomné, že tento projekt začalo MPSV realizovat, pro ORP Žďár 
nad Sázavou má Lokálního síťaře, který začíná mapovat celé území, a to jak na obcích a 
městech, tak v organizacích. Tuto informaci podává, protože komise podpořila, aby se 
město do tohoto projektu zapojilo. Jakmile budou bližší informace, budou neprodleně do 
komise předloženy.  

 
 
 
 
Zapsal: Petr Krábek 


