
 
 

 
Zápis 

z 29. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 14. 2. 2018 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

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

Nováčková, Mgr. Helena Novotná, Ing. Ilona Komínková, Mgr. Lenka 
Šustrová 

Omluveni:  PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Radka Čaníková, Šárka Vidergotová, Michal 
Hubert Zrůst, MSc. 

Hosté: Mgr. Josef Soukal 
 

 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Kontrola usnesení 
3. Adiktologická ambulance Kolping – Mg. Josef Soukal 
4. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2017 a plán činnosti komise na rok 2018 
5. Dotační program pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 – rozdělení 

projektů k hodnocení 
6. Různé  
 
 
1. Zahájení – Předseda komise, Václav Dobrovolný přivítal přítomné a seznámil je s programem 
jednání. Dále navrhnul na žádost MUDr. Bělohlávkové prohodit body č. 4 a 5 a současně přivítal 
hosta pana Mgr. Josefa Soukala a navrhnul členům komise schválení jeho přítomnosti na jednání 
komise. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje přehození bodů č. 4 a 5 a současně 
schvaluje přítomnost Mgr. Josefa Soukala na jednání komise.  
 
Hlasováni: pro: 6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
2. Kontrola usnesení 
 
V. Dobrovolný provedl kontrolu usnesení z minulého zasedání komise, úkoly byly splněny.  
Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou byl schválen Radou města. 
Rada města také schválila podání projektů na aktivity: obnova kamerových bodů, financování 
příměstského tábora, forenzní značení kol, financování akce „Dýchej“ , „Sovička“ a „Den dětí MŠ 
s městskou policií“. 
Rada města schválila materiál Krizové bydlení ve Žďáře nad Sázavou. 
 
 
3. Adiktologická ambulance Kolping – Mgr. Josef Soukal  
 
Mgr. Josef Soukal představuje adiktologickou ambulanci, která již ve městě působí. Snahou je, 
aby služba byla zařazena jako sociální služba. Nyní funguje jako služba zdravotní. Jednak je zde 
rovina odborná – pokud je služba pouze v síti zdravotnických zařízení, pak zde nemohou působit 
odborníci, kteří mají jiné než lékařské vzdělávání (psychoterapeuti apod.) a dále je zde pouze 
zúžená možnost financování služby. Je zde proto snaha zařadit službu do sítě sociálních služeb, 
aby bylo možno službu financovat i z jiných zdrojů. Kraj Vysočina se zařazením souhlasím a 
podporuje to. Mgr. Soukal uvádí, že teď se musí vyjádřit město, které by mělo svoje stanovisko, na 
kterém záleží další postup.  
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Diskuse k tématu: 
 
MUDr. Bělohlávková se ptá o jaké navýšení úvazků se jedná. Mgr. Soukal uvádí, že navýšení 
úvazků by mělo být z 0,6 na 1,0 (ten budou vykonávat dohromady 3 pracovníci). 
Ing. Klement se ptá na financování projektu. Jestli bude projekt závislý pouze na financování 
prostřednictvím dotačních programů (upozorňuje na to, že se přeci jen jedná o to, že to není 
financování, které by bylo předem zaručeno). Pan Dobrovolný se k tomu vyjadřuje, že služba by 
měla být nadále financována takto. Služba je dlouhodobě financována také z Úřadu vlády pro 
protidrogovou politiku. Pan Dobrovolný k tomu uvádí, že jsou si tohoto vědomi.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města podpořit vznik sociální 
služby Adiktologická ambulance Kolping, případný finanční spolupodíl města  bude potenciálně 
financován z dotačního programu města pro danou organizaci. 
 
Hlasováni: pro: 7 zdržel se: 0, proti: 0 
 
4. Dotační program pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 2018 – 
rozdělení projektů k hodnocení 
 
Členové komise si vylosovali z doručených žádostí.  
 
Dále. viz. příloha 
 
Komise nehlasovala v tomto bodě o žádném usnesení. 
 
 
5. Vyhodnocení činnosti komise v roce 2017 a plán činnosti komise na rok 2018 
    
 
Pan Dobrovolný navrhuje vycházet z plánu pro rok 2017, kdy by se dle aktuálních potřeb témata 
přidávala či ubírala. 
 
viz. příloha 
 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje plán činnosti komise pro rok 2018 tak 
jak byl navržen.  
 
 
Hlasováni: pro: 6 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
6. různé 
 
K tomuto bodu se nikdo nevyjádřil. 
 
 
 
 
Další setkání se uskuteční za měsíc ve středu 14.3.2018. 
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Plán činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  
v roce 2017 

 
 

1. Naplňování komunitního plánování sociálních služeb (KPSS): 

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

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní navrhla Radě města Žďáru nad Sázavou 
schválení aktualizace Komunitního plánu sociálního služeb 2018-2020. 

 

- 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), 

- zajištění podpory poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb ze strany města ve 
stávajícím rozsahu a v případě potřeby iniciovat rozvoj těchto služeb či vznik nových 

Vyhlášeny dotační programy: 

Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 

 Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 
 

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

- příprava programů města prorodinných služeb (vyhlašování, vyhodnocování žádostí a 
doporučování výsledků radě města), 

Komise schválila žádost na Kraj -  Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 
2017 

- podpora činnosti rodinných center, podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a 
rodiče, 
Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální doporučil radě města schválit předložený 
materiál Podpora prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou pro rok 2017  

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

Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti 

- podpora Klubu seniorů, 
Podpora z rozpočtu města - Zájmová činnost/Klub seniorů 
 
 

- podpora činnosti Senior Pointu a Family Pointu,  

Komise doporučila Radě města pokračovat v činnosti Family Pointu a Senior Pointu i v 
dalších letech. 

- podpora optimalizace provozu MŠ, družin (zjistit zájem a podmínky pro vznik školních 
klubů), 

- podpora komunitních aktivit, 

- podpora aktivního a smysluplného trávení volného času pro – náctileté (např. snížené 
vstupné – Relaxační centrum, Kino Vysočina, Kultura, Městská knihovna, Active – 
středisko volného času, TJ Sokol ZR, Orlovna ZR, atd.), podpora rodin – programy pro 
rodiče v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže; zajištění stejných platebních 
podmínek při návštěvě sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací pro rodiny s více 
dětmi;  
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- podpora chráněných dětských hřišť a herních koutků po celém městě a jeho místních 
částech, podpora hřišť s přírodními a wourkoutovými prvky, podpora realizace 
skateboardového parku, 

Byl vybudován skatepark. 

- podpora útulných koutků na těchto hřištích i pro posezení starších lidí a tím vytvořit 
možnost setkávání dětí a seniorů, podpora vzniku míst pro setkávání a vyžití dospělých lidí 
(posezení, šachy, kuželky, deskové hry do ulic). 

 

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

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

Sociálně zdravotní portál byl zahrnut do Strategického rozvoje města. 

- podpora aktualizace katalogu sociálních a zdravotních služeb, 

Aktualizace zahrnuta do Strategického rozvoje města. 

- podporovat zveřejňování informací o prorodinných, sociálních a zdravotních službách ve 
zpravodaji města. 

Zveřejňování začalo v roce 2017, byla stanovena odpovědná osoba, od ledna 2018 je ve 
zpravodaji okénko k představení sociálních služeb. 

 

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

- podpora programů prevence kriminality ve městě, 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální doporučuje radě města schválit podání 
projektů Prevence kriminality pro rok 2017 

- podpora preventivních programů v ZŠ a MŠ, 

Zařazeno do rozpočtu města. 

- podpora zřízení a provozu odborných školních poradenských pracovišť v ZŠ,  

Zařazeno do rozpočtu města. 

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

Řešeno dotačním programem města. 

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

Schválena žádost v dotačním programu Úřadu vlády ČR. 

- podpora Asistentů prevence kriminality. 

Zařazeno do Strategického plánu sociálního začleňování. Schválena žádost v operačním 
programu – zajištěno financování na 3 roky 

 

6. Podpora zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci: 

- podpora sociálních podniků a dalších subjektů, které ve městě zajišťují veřejně prospěšné 
práce, obecně prospěšné práce. 

Zatím si to řeší město samo, zaměstnává 8 pracovníků VPP, spolupracuje s obecně 
prospěšnou společností Úsvit. 

7. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- podpora naplňování Strategického plánu sociálního začleňování a dalších strategických 
dokumentů (Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje města), 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválení 
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Strategického plánu sociálního začleňování a jeho části Místní plán inkluze. 

Schváleny žádosti na financování činnosti Domovník – preventista a dvou terénních 
pracovnic působících ve vyloučené lokalitě – zajištěno financování na 3 roky. 

- podpora sociálních služeb v lokalitě působících. 

Komise prorodinných aktivit, zdravotní a sociální doporučila radě města schválit podání 
projektů Prevence kriminality pro rok 2017 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní podporuje navýšení úvazků v sociálních 
službách a zachování současných úvazků asistentů prevence kriminality v souladu se 
Strategickým plánem sociálního začleňování ve Žďáře nad Sázavou dle v zápisu 
uvedeného seznamu. 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje doplnění místního plánu 
inkluze, který je součástí Strategického plánu sociálního začleňování města Žďáru nad 
Sázavou o aktivitu „Město rozvíjí infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání. 

8. Zajistit zpracování, aktualizaci a schválení: 

- schválit plán prevence kriminality 
Komise schválila Plán prevence kriminality města Žďár nad Sázavou pro rok 2017 a 
doporučila ho radě města ke schválení 

- schválit koncepci prorodinné politiky města. 

Zatím nevytvořena. 
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Plán činnosti Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  
v roce 2018 

 
 

9. Naplňování komunitního plánování sociálních služeb (KPSS): 

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

- spolupráce s řídící skupinou a pracovními skupinami KPSS. 

 

10. 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), 

- zajištění podpory poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb ze strany města ve 
stávajícím rozsahu a v případě potřeby iniciovat rozvoj těchto služeb či vznik nových. 

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

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

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

- podpora Klubu seniorů, 

- podpora činnosti Senior Pointu a Family Pointu,  

- podpora optimalizace provozu MŠ, družin (zjistit zájem a podmínky pro vznik školních 
klubů), 

- podpora komunitních aktivit, 

- podpora aktivního a smysluplného trávení volného času pro – náctileté (např. snížené 
vstupné – Relaxační centrum, Kino Vysočina, Kultura, Městská knihovna, Active – 
středisko volného času, TJ Sokol ZR, Orlovna ZR, atd.), podpora rodin – programy pro 
rodiče v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže; zajištění stejných platebních 
podmínek při návštěvě sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací pro rodiny s více 
dětmi;  

- podpora chráněných dětských hřišť a herních koutků po celém městě a jeho místních 
částech, podpora hřišť s přírodními a workoutovými prvky, 

- podpora útulných koutků na těchto hřištích i pro posezení starších lidí a tím vytvořit 
možnost setkávání dětí a seniorů, podpora vzniku míst pro setkávání a vyžití dospělých lidí 
(posezení, šachy, kuželky, deskové hry do ulic). 

 

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

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

- podpora aktualizace katalogu sociálních a zdravotních služeb, 

- podporovat zveřejňování informací o prorodinných, sociálních a zdravotních službách ve 
zpravodaji města. 

 

 

 

 

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

- podpora programů prevence kriminality ve městě, 

- podpora preventivních programů v ZŠ a MŠ, 

- podpora provozu odborných školních 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. 

 

14. Podpora zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci: 

- podpora sociálních podniků a dalších subjektů, které ve městě zajišťují veřejně prospěšné 
práce, obecně prospěšné práce. 

15. Řešení situace ve vyloučené lokalitě – ZR 3: 

- podpora naplňování Strategického plánu sociálního začleňování a dalších strategických 
dokumentů (Komunitní plán sociálních služeb, Strategický plán rozvoje města), 

- podpora sociálních služeb v lokalitě působících. 

 

16. Schválit plán prevence kriminality 
 

17. Příprava koncepce prorodinné politiky města. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 
 
 
 


