
 
 

 
Zápis 

z 31. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 11. 4. 2018 ve Žďáru nad Sázavou 

 
 

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

Helena Novotná, Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Ilona Komínková, Šárka 
Vidergotová  

Omluveni:  Václav Dobrovolný, Mgr. Radka Čaníková, Ing. Josef Klement  
Hosté: Ing. Petr Krábek 
 
 

 
Program jednání: 
1. Zahájení  
2. Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 

2018“ 
3. Příprava Koncepce prorodinné politiky města (Mgr. Nováčková) 
4. Žádost města Nové Město na Moravě (Ing. Krábek) 
5. Různé  

a) Strategický plán sociálního začleňování - informace 
 
 
1. Zahájení – Předseda komise Václav Dobrovolný se z jednání omluvil, proto přítomné přivítal 
jeden ze členů komise, pan Filip David, kterého pan Dobrovolný pověřil vedením jednání komise. 
Členům komise představil navržený program jednotlivých bodů a hosta, Ing. Krábka. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání komise tak, jak byl 
navržen a současně schvaluje přítomnost Ing. Petra Krábka na jednání komise.  
 
Hlasováni: pro: 9 zdržel se: 0, proti: 0 
 
2. Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních 
služeb 2018“ 
 
Viz. Příloha – Tabulka vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a 
zdravotních služeb. 
 
Členové komise se při projednávání tohoto bodu shodli na tom, že v dalším kole dotačního řízení 
bude u všech poskytovatelů vyžadován PŘESNÝ a srozumitelný popis specifických kritérií dle 
jednotlivých požadovaných bodů výzvy. 
 
Členové komise se shodují na tom, aby žádosti, které nesplňují základní kritéria, nebyly vůbec 
členům komise předávány k dalšímu hodnocení.  
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schválila návrh výše dotací pro poskytovatele 
sociálních a zdravotních služeb 2018 a doporučuje jej Radě města ke schválení, viz Příloha. 
 
Hlasováni: pro: 9 zdržel se: 0, proti: 0 
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3. Příprava Koncepce prorodinné politiky města  
 
Mgr. Petra Nováčková představuje, proč je důležité, aby Koncepce prorodinné politiky vznikla. Je 
to dokument, který může dát městu směr pro naplňování prorodinných aktivit. Tato koncepce může 
městu pomoci při získávání dotací z vyhlášených výzev v oblasti podpory prorodinných aktivit. 
Další navazující aktivitou je i možnost účasti města v soutěži Obec přátelská rodině. Toto téma je 
předneseno členům komise především proto, aby bylo možné tento dokument začít zpracovávat. 
Sešla se pracovní skupina komunitního plánování Rodina, děti a mládež, jejíž členové se shodli na 
potřebě zpracování tohoto dokumentu i s tím, že jsou ochotni se jeho tvorbě podílet. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní pověřuje pracovní skupinu Rodina, děti a mládež 
zahájit přípravné práce na zpracování Koncepce prorodinné politiky města Žďáru nad Sázavou. 
 
Hlasováni: pro: 9 zdržel se: 0, proti: 0 
 
 
 
4. Žádost města Nové Město na Moravě (Ing. Petr Krábek) 
 
Pan Ing. Krábek představuje žádost města Nové Město na Moravě, s tím, že do Centra Zdislava 
dnes jednou týdně dojíždí jedni rodiče se synem s těžkým zdravotním postižením. Sdělil, že rodina 
jedná i s naším Stacíkem. Navrhuje řešení ještě odložit do příštího zasedání, až budu známy další 
podklady, a to zejména možnost docházky do Stacíku na místo Centra Zdislava.  
Členové komise s tímto návrhem souhlasili. 
Komise v tomto bodě nepřijala žádné usnesení. 
 
 
5. Různé 
    
a) Strategický plán sociálního začleňování. 
 
Ing. Petr Krábek přednesl aktuální informace od manažerky projektu Ing. Kateřiny Navrátilové. 
 
Vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
Ve Žďáře nad Sázavou nebyl doposud nastaven systém prostupného zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce. Projekt umožňuje nastavit mezistupeň mezi prací v režimu VPP a 
volným pracovním trhem. Pro zaměstnance bude zajištěno také vzdělávání, díky kterému se zvýší 
jejich kompetence na trhu práce. Projekt sleduje dva cíle: zajištění vlastními silami města drobné 
práce v komunálních službách a podpora osob dlouhodobě znevýhodněných na trhu práce. V 
rámci projektu město zřídí 4 pracovní místa (3 pracovníci skupiny a 1 vedoucí pracovník) pro 
osoby, které prošly zaměstnáním v režimu VPP, získali základní pracovní návyky, a přesto 
nenalezli uplatnění na trhu práce. Tato pracovní místa významně pomohou městu při údržbě 
města a městské zeleně.  
Spolufinancování nákladů projektu bude zajištěno z prostředků organizační složky Technická 
správa budov. Projekt bude realizován od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021 v rámci neinvestiční dotace 
MAS Havlíčkův kraj. 
 
Inkluze ve Žďáře nad Sázavou 
Účelem projektu je podpora žďárských MŠ a ZŠ v zavádění inkluzivního vzdělávání. Mateřské 
školy se zaměřují především na zapojování rodičů sociálně znevýhodněných dětí do aktivit školy a 
vzdělávání svých pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního vzdělávání. Prioritou mateřské 
školy je pak podpora zavedení tzv. edukativně stimulačních skupin a otevření několika prvních tříd 
využívajících prvky Montessori pedagogiky. Stejně jako mateřské, se i základní školy ve městě 
zaměřují na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, a to především formou sdílení 
dobré praxe či kolegiální podpory. Projekt je zaměřen také na podporu kroužků na základních 
školách zaměřujících se na sociální rozvoj osobnosti žáka, a různé formy doučování žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Personálně budou školy podpořeny, a to podporou pozice 
koordinátora inkluze ve škole a kariérního poradce. Město, jakožto zřizovatel, školám poskytne 
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metodickou podporu a usnadní komunikaci, a to formou nově zřízené pozice koordinátora inkluze 
pro obec. Projekt bude realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021 v rámci neinvestiční dotace OP 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
 
 
 
 
Další jednání se uskuteční za měsíc ve středu 9. 5. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Petra Pilná 
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č. Žadatel 
požadovaný 
příspěvek 

celkový 
rozpočet 
projektu 

účel 

 

návrh 
komise 

na dotaci 

 

1. 
Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s. 

110 000 Kč 
2 743 000 Kč 

Poskytování služby 
domácí hospicové péče. 
Pohonné hmoty, 
mzdové náklady.  95000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 
4,01% 

2. 

Centrum pro 
zdravotně 
postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., 
pracoviště Žďár 
nad Sázavou 

35 000 Kč 

44 000 Kč 

Nutné výdaje spojené s 
činností CZP. Materiál, 
služby a ostatní 
provozní náklady, 
nájemné 

24000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 

79,55% 

3. 
Oblastní spolek 
ČČK Žďár nad 
Sázavou 

30 000 Kč 
140 000 Kč 

Výuka první pomoci a 
pronájem 

22000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 21,43% 

4. Portimo, o.p.s. 
250 000 Kč 

335 000 Kč 

Zajištění sociálních 
služeb Raná péče a 
osobní asistence. 
Mzdové náklady. 165000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 
74,63% 

5 
Občanská poradna  

150 000 Kč 

1 392 000 Kč 

Financování provozních 
a osobních nákladů 
služby odborného 
sociálního poradenství 110000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení Žďár nad Sázavou, 
z.s. 

10,78% 

6 STŘED, z.s. 
20 000 Kč 

1 354 000 Kč 

Provoz sociální služby 
Linka důvěry SRŘED, 
která má celokrajskou 
působnost 10000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 
1,48% 

7 
Kolpingovo dílo 
České republiky 
z.s. 

250 000 Kč 

2 330 000 Kč 

Příspěvek na provoz 
Kontaktního  a 
poradenského centra 
Spektrum a 
adiktologické ambulance 
Spektrum. Materál, 
provozní náklady, mzdy. 250000 

nekráceno 

10,73% 

8 

Ječmínek, o.p.s. 
117 500 Kč 

1 217 000 Kč 

Fakultativní činnosti 
Domova pro matky 
(otce) s dětmi, provozní 
náklady Terénní práce. 
Materiál, služby, 
energie, osobní a 
ostatní náklady 100000 

Snížené 
bodové 

ohodnocení 

  

9,65% 

9 
Focus Vysočina, 
z.ú. 

49 030 Kč 

13 834 708 Kč 

Příspěvek na zajištění 
služeb pro osob s 
duševním onemocněním 
z našeho města 0 

Nesplněno 
základní 

kritérium - 
0,35% 

 
 


