
Zápis 
z 4. zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

ze dne 3. 4. 2019 ve Žďáru nad Sázavou, která se konala v prostorách Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďáře nad Sázavou 

 
Garant komise: Ing. Josef Klement, místostarosta města Žďár nad Sázavou 
Předseda komise: David Filip, DiS. 
Přítomni: David Filip, DiS., Veronika Dobrovolná, Václav Dobrovolný, Mgr. 

Tomáš Mahel, Pavel Novák, Mgr. Michaela Šinkorová, Ing. Věra 
Stočková, Mgr. Josef Soukal, Mgr. Kristýna Junková 

Omluveni: Mgr. Ivona Králová 
Hosté: Ing. Petr Krábek, Ing. Jana Zelená a vedoucí jednotlivých služeb 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
 

 
Program jednání: 

1. Kontrola usnesení 
2. Představení služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou (Ing. Jana Zelená, vedoucí 

jednotlivých služeb)  
3. Vyhodnocení dotačního programu pro podporu poskytovatelů sociálních 

a zdravotních služeb 2019 
4. Různé 

 
 
1. Zahájení a kontrola usnesení 
 
Předseda komise David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. Seznámil přítomné 
s programem jednání. Seznámení s přítomnými hosty na jednání komise. Proběhla kontrola 
usnesení z minulého jednání komise. 
 
Rada se zabývala vyhodnocením dotačního programu pro podporu spolkové činnosti 
v sociální a zdravotní oblasti 2019 a návrhem komise na výši dotací. Rada návrh komise 
schválila. 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje program jednání a současně 
schvaluje přítomnost Ing. Petra Krábka, Ing. Jany Zelené a vedoucích jednotlivých služeb 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou na jednání komise.  
 
Hlasování:  pro: 8,  zdržel se: 0,  proti: 0 

 
 
2. Představení služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou (Ing. Jana Zelená, vedoucí 
jednotlivých služeb)  
  
Paní Ing. Zelená představila Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, následně byly prezenovány 
jednotlivé služby, které Oblastní charita Žďár nad Sázavou poskytuje. 
 
Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi – podpora rodiny, zvyšování rodičovských 
kompetencí a zodpovědnosti 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) -  pomoc a podpora rodinám 
s nezaopatřenými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, 
kterou rodiny nedokáží samy překonat (4 pracovnice, 3 úvazky) 

 

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – poskytuje zázemí, pomoc a podporu 
dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí 



ohrožení, a přispívá ke zlepšení kvality jejich života (v roce 2018 - 117 klientů, 2433 
konktaktů; 2,9 úvazku) 
 
Centrum prevence – realizuje programy primární prevence, cílem je, aby se děti 
a dospívající vyhnuli rizikovému chování jako je užívání legálních a nelegálních návykových 
látek, agresivita, vandalismus a další, realizuje 2 typy prevence – všeobecnou a selektivní 
(3,4 úvazku + 6 zaměstnanců na dohodu, 321 programů ve školách za rok 2018) 

 
Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví - pomoc při osamostatnění a 
seberealizaci dospělých lidí s duševním onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k jejich začleněni do přirozeného 
prostředí jedinců 
 

Osobní asistence – terénní služba poskytovaná dětem, dospělým a seniorům s postižením 
nebo dlouhodobým onemocněním. Posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování 
jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem 
života (v roce 2018 36 uživatelů, v roce 2019 19 uživatelů) 
 

Charitní ošetřovatelská služba – péče o pacienty v domácím prostředí ve spolupráci 
s ošetřujícím lékařem, nepřetržitá služba 7 dní v týdnu (8 sestřiček, 442 pacientů) 
 

Charitní pečovatelská služba – terénní služba, pomoc lidem se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení při péči o sebe a o svoji 
domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, služba je hrazená 
(46 klientů v roce 2018, 40 klientů v roce 2019, 5 pracovnic, 4,65 úvazku) 

Domácí hospicová péče – pomoc lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním 
a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout 
podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek (35 klientů 
za rok 2018, 3 za rok 2019, 8 lékařů, 7 sester) 

Charitní záchranná síť – není sociální služba, osoby v nouzi, které vypadávají ze systému 
podpory a pomoci institucí a dalších služeb, cílem je zajistit řešení nouze, zprostředkovat 
kontakt s institucemi a zajistit podporu (55 klientů za rok 2018, 228 výkonů) 

Kambala - Dobrovolnické centrum – sdružuje dobrovolníky, 534 dobrovolníků 
 
 
Dotaz pana Mahela, zda je docházení a spolupráce s Klubem v 9 pro propuštěné 
z psychiatrických nemocnic povinná. Spolupráce je dobrovolná, záleží pouze na klientovi, 
zda bude tyto služby využívat. Paní Ptáčková při této příležitosti podala informaci z pracovní 
skupiny pro reformu psychiatrické péče a vznik Center duševního zdraví v Kraji Vysočina. 
 
 
 
3. Vyhodnocení dotačního programu pro podporu poskytovatelů sociálních 
a zdravotních služeb 2019 
 
 
Jednotliví členové komise seznámili ostatní členy s žádostmi a jejich hodnocením. Jednotlivá 
hodnocení základních i specifických kritérií byla zaznamenána do vypracované tabulky, kde 
se na základě průměru hodnocení hodnotitelů vypočetla přepočtená výše požadované 
dotace. Všechny hodnocené žádosti splnily požadované náležitosti. Nebyla hodnocena 
žádost Fokus Vysočina, která byla vyřazena na minulém jednání komise, protože nesplnila 
podmínku lokalizace poskytování péče na území města Žďáru nad Sázavou. 
 



Diskuse o podpoře Jimedisu, z.s., který nesídlí ve Žďáře nad Sázavou, otázkou je, zda není 
výhodnější podpořit žďárskou organizaci (p. Novák). Informace o tom, že v současné době 
jednu ze služeb, kterou Jimedis, z.s. poskytuje (asistované předání dítěte), nenabízí žádná 
jiná žďárská organizace, proto by bylo vhodné Jimedis, z.s. podpořit.  
 
Jedním z kritérií pro hodnocení je soulad projektu s komunitním plánem sociálních služeb. 
Jedná se o soulad s myšlenkami komunitního plánu, organizace nemusí být v komunitním 
plánu přímo vyjmenována.  
 
Doporučení pro Ječmínek, o.p.s., aby příští rok podrobněji rozpracovali rozpočet. 
 
Debata o univerzální tabulce pro rozpočet, kterou by organizace pouze vyplnily – námět na 
příští komisi, až se budou projednávat návrhy na případné změny v dotačních výzvách pro 
rok 2020. 
 
Podle dotační výzvy nelze, aby přiznaná dotace byla nižší než 5 tisíc. 
 
 
Členové komise poté schválili konečný návrh příspěvků jednotlivým žadatelům a schválili 
toto usnesení: 
 
Usnesení: 
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města schválit návrh 
vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro podporu poskytovatelů sociálních 
a zdravotních služeb 2019“. 
 
Hlasování:  pro: 8,  zdržel se: 0,   proti: 0 
 
 
4. Různé 
 
a) Na příštím jednání komise se vrátí k vyhodnoceným dotačním programům a jednotlivým 
výzvám. Dojde k diskusi nad případnými úpravami dotačních výzev na příští dotační období. 
 
b) Na příštím jednání komise budou prezentovány doplňující informace o pečovatelské 
službě od pana Mgr. Šeráka a paní Ing. Zelené tak, aby byla komise schopna posoudit 
potřebnost rozšíření pečovatelských služeb a přijmout usnesení. 
 
Informace od pana Nováka, že je v kontaktu s některými subjekty, např. s Vesnou. Má 
informaci, že by měli zájem na rozvozu obědů. Na příští komisi předloží finanční návrh. 
 
c) Členové komise si projdou Plán činnosti komise na rok 2019. Na příštím jednání se 
rozhodne, které body je třeba projednat do konce roku. 
 
d) Jednání se společností SeneCura probíhají, v současnosti se směřuje z ekonomických 
důvodů spíše do rekonstrukce objektu. Dokončení se předpokládá na konci roku 2021, 
zahájení provozu pravděpodobně začátkem roku 2022. 
 

 

Příští jednání komise proběhne 5. 6. 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Kristýna Junková 


