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Zápis 
z 32. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní  

ze dne 13. 6. 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, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Radka Čaníková, Šárka  
   Vidergotová, 
Omluveni:  Michal Hubert Zrůst, MSc., Ing. Petr Krábek 
Hosté:   Ing. Mgr. Eva Teclová, Bc. Ivana Vyvážilová, Bc. Ilona Kůrková, Bc. Vojtěch 
   Bořil 

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Představení projektu chráněného bydlení Fokus Vysočina, z.ú. 
3. Představení činnosti Jimedis, z.s. 
4. Představení služby Charitní záchranná síť Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
5. Žádost města Nové Město na Moravě 
6. Různé 

1. Zahájení – Člen komise David Filip přivítal přítomné členy a seznámil je s programem jednání. 
Přivítal hosty a navrhnul členům schválení jejich přítomnosti na jednání. Dále navrhnul změnit 
pořadí bodů 2. a 3. 

Usnesení:  
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje změnu pořadí bodů č. 2 a 3 a současně 
schvaluje přítomnost hostů na jednání komise.  

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

2. Představení činnosti Jimedis, z. s. – Bc. Ivana Vyvážilová, Bc. Ilona Kůrková 
Jimedis, z. s. je spolek, který funguje od roku 2016 v sociálně-právní oblasti. Spolek provozuje 
rodinnou poradnu v Jihlavě, která se zaměřuje na pomoc při řešení problémů vyskytujících se 
v rodinách při rozvodu či rozchodu rodičů. Poskytuje podporu rodičům, dětem i dalším rodinným 
příslušníkům. Poradna dále poskytuje podporu pěstounským rodinám a sociálním pracovníkům. 
Možností je také poskytnutí podpory mimo prostory poradny (ve spolupráci s OSPOD). 
Rodičům a dětem poskytují podporu především v oblasti výchovných problémů, vyjednávání a 
uzavírání vzájemných rodičovských dohod, mj. formou mediace, podávání návrhů k soudu, či 
asistence při kontaktech s dítětem. Organizace poskytuje také psychologické poradenství. 
Pro odborníky, zejména sociální pracovníky, organizace zajišťuje individuální a skupinové 
supervize a konzultace v oblasti standardů SPOD. 
V dnešní době je organizace podporovaná Krajem Vysočina na základě pověření k výkonu SPOD. 

Dotazy: 

1) Jak se o vás, jako občan Žďáru nad Sázavou dozvím? 
Organizace spolupracuje s místním OSPOD (Bc. Bencová, Bc. Miškovská) a okresním soudem. 
Dále probíhá distribuce informačních materiálů a vyvěšování informací na webových stránkách 
organizace a sociálních sítích. 

2) Kolik podpořených klientů je přímo občany Žďáru nad Sázavou? 
V roce 2017 byla poskytnuta pomoc 12 klientům ze Žďáru nad Sázavou, přitom nejčastěji byla 
využita asistence při předání dítěte (61x) a 4x mediace. 
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3) Z čeho organizace čerpá finanční prostředky, když není registrovanou sociální službou? 
V roce 2016 získala organizace pověření k výkonu SPOD a je podporována Krajem Vysočina. 
Další financování je v dnešní době nejasné. 

4) Spolupracuje organizace i s jinými městy v rámci kraje? 
Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov. Nespolupracují s Třebíčí, protože nechtějí konkurovat spolku 
Tremedias. 

5) Jaký je rozdíl v kompetencích pracovníků organizace a pracovníků OSPOD? 
Jimedis, z. s. funguje jako poradna. Nemohou nutit klienta ke spolupráci, ale mohou v těchto 
případech spolupracovat s OSPOD. Při asistenčních službách nesou odpovědnost pouze rodiče. 
NNO může s klientem pracovat na jiné úrovni než úřad.  

6) Kolik zaměstnanců Jimedis, z. s. v dnes má a jaké jsou jejich zkušenosti? 
V dnešní době 2 zaměstnanci s více než desetiletou praxí jako pracovníci OSPOD v Jihlavě. 
Psychologickou pomoc poskytuje organizace ve spolupráci s externím psychologem. Organizace 
zatím nemá dostatečnou kapacitu na zajištění krizové pomoci.  
Odpovědnost pracovníků upravuje pověření Kraje Vysočina k výkonu SPOD vč. možných sankcí 
v případě přestupků. 

7) Jaké jsou ceny služeb? 
Pověření se vztahuje na služby poskytované bezplatně. Podmínky nákupů služeb OSPOD se 
oproti minulému období zpřísnily – OSPOD může nakoupit službu odborné práce s rodinou, 
možnost nákupu mediace však byla vyřazena. 

8) Jaký je postup v případě, kdy by rodina ráda využila placenou službu, ale nemá dostatek 
finančních prostředků? 
Ceny uvedené v ceníku jsou smluvní a motivační. Pokud pracovníci zjistí, že klient na uhrazení 
služby nemá prostředky, účtuje alespoň symbolickou částku. Pokud by byla služba poskytována 
zdarma, klient by neměl dostatečnou motivaci ke spolupráci. 

 
2. Představení projektu chráněné bydlení Fokus Vysočina, z. ú. – Ing. Mgr. Eva Teclová  
Fokus Vysočina je součástí systému péče o duševní zdraví ve společnosti, která nabízí rovné 
příležitosti zdravým i handicapovaným osobám. Úkolem organizace je podpora osob s duševním 
onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby 
mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. 
Služba komunitní chráněné bydlení je dostupná pro všechny obyvatele kraje Vysočina. Cílem této 
služby je poskytnout zázemí a intenzivní podporu při nácviku dovedností osobám, které se chtějí 
naučit samostatně žít (péče o domácnost, vaření, hospodaření s penězi, užívání léků, využívání 
volného času apod.). Uživatelé jsou podporováni, aby si během dne našli svůj vlastní program 
mimo chráněné bydlení.  
Služba je vhodná především pro pacienty dlouhodobě hospitalizované v psychiatrických 
nemocnicích a klienty pobytových služeb, kteří chtějí zvýšit svou samostatnost a nezávislost. 
Rodinní příslušníci osob z cílové skupiny z řad obyvatel Žďáru nad Sázavou organizaci Fokus 
Vysočina kontaktují. V dnešní době organizace pracuje se dvěma žďárskými klienty. 
Havlíčkův Brod je jedním z měst zapojených do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora 
zavedení multidisciplinárního přístupu k duševně nemocným,“ jehož cílem je zajištění podmínek 
pro standardizaci multidisciplinárního přístupu v péči o duševně nemocné a jeho zavedení do 
praxe poskytovatelů služeb. 

Dotazy: 

1) V čem se Fokus Vysočina liší od Klubu v 9, sídlícího ve Žďáře nad Sázavou? 
Klub v 9 nabízí pouze terénní sociální práci, Fokus Vysočina nabízí i zdravotnické služby. Ve 
Žďáře nad Sázavou také chybí multidisciplinární tým. V minulosti se pracovníci Fokus Vysočina 
pokusili komunikovat v oblasti terénní sociální práce, ale spolupráci se nepodařilo navázat. 
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2) Kde vzniknou Centra duševního zdraví? 
Praha, Brno, Přerov, Havlíčkův Brod, plánováno je také zřízení v Ústeckém kraji. 

3) V žádosti v dotačním programu Poskytovatele sociálních a zdravotních služeb žádala 
organizace Fokus Vysočina podporu ve výši 50.000,- Kč. Vztahují se tyto prostředky na zmíněné 
dva klienty ze Žďáru nad Sázavou? 
Částku činí 10% nákladů vypočítaných z běžné praxe. Ve skutečnosti to ale funguje tak, že město 
přispívá menší měrou, než je původní navrhovaná částka. 

 

3. Představení služby Charitní záchranná síť Oblastní charity Žďár nad Sázavou – 
Bc. Vojtěch Bořil 

Služba Charitní záchranná síť vznikla v letošním roce v návaznosti na službu Pomoc lidem v nouzi. 
Cílovou skupinou jsou osoby, kterým nemohou pomoci jiné instituce a služby, nebo je tato podpora 
nedostatečná. Jedná se o osoby, které služby samy vyhledají nebo jsou doporučeny jinou institucí, 
případně jsou vyhledávány sociálními pracovníky. Každý případ je individuálně posouzen, zda má 
dotyčná osoba na podporu nárok nebo ne. 
Služba poskytuje především potravinovou a materiální moc vč. úvěrové jízdenky ČD, či 
zprostředkování kontaktů s institucemi vč. doprovodu (pomoc při hledání bydlení/práce, zajištění 
léčby/rehabilitace apod.). Spolupracují např. se SAS. 
Všechny aktivity mohou klienti využít bezplatně. Financování z Tříkrálové sbírky a ESF. Služba je 
primárně poskytována ambulantně, v odůvodněných případech může být i terénní. 

Dotazy: 

1) Jak moc o službě lidi vědí? 
Pracovníci služby se zabývají mj. i propagací služby, ať už formou propagačních materiálů nebo 
kontaktu s jinými institucemi. 

2) Jsou pracovníci v kontaktu s úřady? 
Ano, služba je v kontaktu s úřady v celém okrese Žďár nad Sázavou. 

 

4. Žádost města Nové Město na Moravě – Václav Dobrovolný 

Centrum Zdislava, příspěvková organizace města Nové Město na Moravě, podalo žádost o 
podporu v dotačním programu Rady města ve výši 13.793,- Kč na péči o klienta, který je občanem 
Žďáru nad Sázavou. Klient využívá služby Centra Zdislava 3x týdně. Žádost o podporu byla 
z hodnocení vyřazena z důvodu neoprávněnosti žadatele a chybějícímu místnímu dopadu na 
obyvatele Žďáru nad Sázavou. 

Dotazy: 

1) Proč klient nevyužívá služby žďárského Stacíku? 
Stav klienta vyžaduje specifickou péči, kterou Stacík není schopný v dnešní době zajistit. 

2) Možnosti podpory: 
1. Nereflektovat žádosti tohoto typu; 
2. Umožnit čerpání – mohlo by vést k převisu žádostí v následujících letech; 
3. Individuální dotace v návaznosti na vyčíslení nákladů na péči o konkrétního klienta, kterou 

nelze pokrýt ve městě dostupnými službami (žadatelem by mohla být NNO i dané město); 
4. Na rok 2019 vyhlásit nový dotační program pro organizace poskytující registrovanou 

sociální službu s alokací 50.000,- Kč pro organizace, které zajišťují péči o občany Žďáru 
nad Sázavou mimo území města. – nutné nastavit pevná pravidla poskytované služby. 
V letošním roce podobným žádostem nevyhovět. 
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Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje RM vyhlásit v roce 2019 nový dotační 
program pro organizace poskytující registrovanou sociální službu, které zajišťují péči o občany 
Žďáru nad Sázavou mimo území města s alokací 50.000,- Kč. Součástí vyhlášeného dotačního 
programu musí být přesné vymezení žadatele. Dotace bude poskytnuta pouze v návaznosti na 
vyčíslení nákladů na péči o daného konkrétního klienta, které nelze pokrýt ve městě dostupnými 
službami.  
 
Hlasování: pro 10; zdržel se: 0 proti: 0 
 

6. Různé 

33. zasedání Komise (středa 12. 9. 2018) 

1. projednat poznatky z letošního hodnocení dotačních programů a podněty pro nastavení 
kritérií pro dotační programy pro rok 2019. Členové zašlou své podněty e-mailem p. 
Dobrovolnému. 

2. Představení Týmu pro mládež. 
3. Pozvat Ing. Krábka a zástupce pracovníků OSPOD Žďár nad Sázavou. 

 

 

Zapsala Kateřina Navrátilová 
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