Zápis z 21. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 15. 09. 2021, která se konala v prostorách velké zasedací místnosti
Zastupitelstva města, v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou,
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou

Garant komise:

MUDr. Romana Bělohlávková,
místostarostka města Žďár nad Sázavou

Předseda komise:

David Filip, DiS.

Přítomni:

Mgr. Veronika Dobrovolná, p. Václav Dobrovolný, Mgr. Ivona Králová,
p. Pavel Novák, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michal Šimo, Bc. Karel
Březina

Omluveni:

David Filip, DiS., Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Michaela Šinkorová

Hosté:

Ing. Petr Krábek, Ing. & Mgr. Petr Běhunek, Miroslav Němec, Bc. Ivana
Ptáčková

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání a účast hostů
2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.)
3. Bezbariérová řešení veřejného prostoru (Ing. Krábek, Ing. & Mgr. Běhunek, p. Němec)
4. Podpora sociálního bydlení (Bc. Ptáčková)
5. Dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár nad
Sázavou 2022 – včetně kritérií hodnocení (Ing. Krábek)
6. Žádost o spolupráci při řešení hledání náhradních prostor pro ambulanci SVP
7. Různé:
a. Navazující spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
b. Prorodinná politika města
c. Jednání svobodárny
1.

Zahájení

Místopředseda komise, pan Václav Dobrovolný přivítal všechny přítomné. Omluvil předsedu
komise, který se jednání ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Následně přítomné
seznámil s programem jednání a navrhl změnu v programu jednání (viz program výše již
v upravené formě), a také schválení přítomnosti hostů na daném jednání.
Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje změnu programu jednání
a současně schvaluje přítomnost na jednání komise pro Ing. Petra Krábka, Ing. & Mgr. Petra
Běhunka, p. Miroslava Němce, Bc. Ivanu Ptáčkovou
Hlasování:

2.

pro:

6

zdržel se:

0

proti: 0

Kontrola usnesení

Místopředseda komise, pan Václav Dobrovolný přednesl členům komise usnesení
z minulého jednání komise. Daný bod se obešel bez připomínek.
Hlasování:

pro:

6

zdržel se: 0

proti: 0

3. Bezbariérová řešení veřejného prostoru (Ing. Krábek, Ing. & Mgr. Běhunek, p. Němec)
V úvodu se představil Ing. & Mgr. Petr Běhunek, Člen prezidia NIPI ČR, o. s. (Národní institut
pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace) - pro oblast veřejné správy,
sociální ekonomiky, nestátního neziskového sektoru a řízení projektů.
Uvedl, že je možné čerpat finanční prostředky na odstranění bariér a to jak pohybu
tak i u dopravy. Je nutné, aby město prohlásilo, že do určitého termínu vyřeší bariéry
v určených trasách. Trasy by měly mít logickou souvislost. Poté je možné projekt projednat
s Národní radou zdravotně postižených. Ta bude jednat j jednotlivými ministerstvy o
možnostech podpory.
Vedoucí OS, Ing. Krábek představil veřejná místa města Žďár nad Sázavou, která by měla
být propojena sítí bezbariérových cest a měla by být sama o sobě bezbariérová. Představil i
návrh bezbariérových tras. Dále seznámil přítomné s výsledky rozhovorů s osobami
s postižením. Zde je nejdůležitější dbát na minimální hrany na přechodech, řešit vodící linie
pro nevidomé a zpřístupňovat autobusové zastávky pro osoby s omezenou schopností
pohybu a pro rodiče s kočárky (výstavba nástupních ostrůvků a dostatečně dlouhých zálivů,
aby řidiči autobusu měli možnost přijet co nejblíže k hraně nástupní plochy zastávky).
Velkým problémem je to, že v jízdních řádech MHD nejsou uvedeny bezbariérové spoje, aby
se mohlo spolehnout na to, že vždy přijede nízkopodlažní autobus.
Bezbariérovost má být řešena v rámci komfortního uživatelského prostředí ve městě, aby
pohyb byl příjemný pro všechny skupiny obyvatel (rodiče s kočárky, děti na odrážedlech,
osoby s omezenou schopností pohybu, aj. Většina pochybení v rámci staveb se dá řešit
důslednou kontrolou projektantů a projektů.
V rámci tohoto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

4. Podpora sociálního bydlení (Bc. Ptáčková)
Paní Bc. Ptáčková představila službu Klubu v 9, která je zřizována Oblastní charitou Žďár
nad Sázavou. Uvedla, že jsou jedinou službou tohoto typu, pracující s cílovou skupinou
dospělých osob s duševním onemocněním. V listopadu tohoto roku má být vyhlášena
Ministerstvem pro místní rozvoj dotační výzva, které by se chtěli zúčastnit a následně by rádi
rozšířili službu ještě o pobytovou formu. Dnes poskytují ambulantní a terénní formu služby.
Ta by byla určena na přechodnou dobu klientům, kteří jsou propuštěni z léčebného zařízení,
ale nemají možnost jít do některé ze sociálních služeb bydlet, jelikož nespadají pro své
onemocnění do vhodné cílové skupiny (domy s pečovatelskou službou, azylové domy,
ubytovny,…). Pro Klub v 9 by takováto služba aktuálně znamenala „pouze“ rozšíření formy
poskytování. Z tohoto důvodu by rádi využili zbývající části budovy bývalých jeslí, kde
v současnosti sídlí. Jedná se o objekt na adrese Okružní 1, Žďár nad Sázavou 3.
Diskuze:


p. Dobrovolný: Bylo již nějakým způsobem jednáno o vašem záměru s nějakým
představitelem města? Dříve bylo s budovou stále počítáno jako se záložní MŠ.
o Bc. Ptáčková: Ano, p. ředitelka již nějaká jednání absolvovala.



p. Novák: Kolik je aktuálně ve vaší službě pracovních úvazků a jaké navýšení by
rozšíření služby znamenalo?
o Bc. Ptáčková: Aktuálně máme 6,24 úvazků, úvazky měly být navýšeny, ale
Kraj je zatím neschválil, byli bychom rádi o navýšení o 1,0 úvazku.

Usnesení:
Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje radě města zabývat se využitím
objektu na adrese Okružní 1, Žďár nad Sázavou 3 pro sociální, zdravotní a komunitní činnost
a sociální bydlení.
Hlasování:

pro:

5

zdržel se:

0

proti: 0

5. Dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďár
nad Sázavou 2022 – včetně kritérií hodnocení (Ing. Krábek)
Po projití reportingových tabulek vychází, že by se zohledňoval počet úvazků ve službě
a to včetně administrativy, protože ta je nedílnou součástí každé služby. V úvahu přichází
také počet klientů.
Dále by se řešily kontakty, úkony nebo intervence s klientem dle typu služby. Tím vzniknou
dvě skupiny hodnocení služeb:
I.

Skupina.

Poradenské služby, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, terénní program, Raná péče, kontaktní
centrum:
-

II.

Přepočtený úvazek pro území města Žďáru nad Sázavou (tj, průměrný) za rok (přímá
péče + administrativa)
Počet klientů (fyzických osob)
Počet kontaktů
Počet intervencí (tj. výkonů)

Skupina.

Pečovatelská služba, osobní asistence, hospicová péče:
-

Přepočtený úvazek pro území města Žďáru nad Sázavou (tj, průměrný) za rok (přímá
péče + administrativa)
Počet klientů (fyzických osob)
Počet poskytnutých úkonů

Uvedené údaje si každý poskytovatel vede, zná je a také je vyhodnocuje a vykazuje.
Vzhledem ke skutečnosti, že při jednání tohoto bodu již nebyli členové jednání
v dostatečném počtu, aby mohli být usnášení schopni, nebylo o tomto bodu hlasováno.
Bude zpracován text výzev dotačních programů spolu s metodikou hodnocení žádostí, a tyto
budou členům komise rozeslány před jednáním komise.

6. Žádost o spolupráci při řešení hledání náhradních prostor pro ambulanci SVP
Ing. Krábek informoval, že se jedná o Odloučené pracoviště Výchovného ústavu Velké
Meziříčí ve Žďáře nad Sázavou, Veselská 32/45, Žďár nad Sázavou.
Odloučené pracoviště ve Žďáře nad Sázavou funguje již přes 40 let. Do roku 1991 patřilo
pod Výchovný ústav pro mládež Olešnice jako pracovně výchovná skupina. Nyní je součástí
Výchovného ústavu Velké Meziříčí.
Odloučené pracoviště ve Žďáře nad Sázavou má kapacitu 18 chlapců - 2 výchovné skupiny.
Pracoviště je zaměřeno na přijímání chlapců ve věku od 15 let pro studium na středních
školách ve městě Žďár nad Sázavou a v okolních městech.
Součástí zařízení je i startovací byt, v němž jsou ubytováni dva chlapci před blížícím se
propuštěním ze zařízení. Cílem tohoto projektu je aktivně zapojovat mladé lidi do vyřizování
svých vlastních záležitostí. Učit je tímto způsobem samostatně plnit veškeré povinnosti
běžného života, což je velmi dobré pro jejich přechod do samostatného života a plně je
integrovat do standardní společnosti a dosáhnout maximálního stupně resocializace.

Od září 2019 je součástí Odloučeného pracoviště ve Žďáře nad Sázavou také ambulantní
Středisko výchovné péče. Mezi standardní činnosti střediska patří: terapeutická, intervenční
(poradenská, výchovně vzdělávací, metodická) a diagnostická činnost.
SVP spolupracuje se školami, se školskými zařízeními, s orgány sociálně - právní ochrany
dětí, se zdravotnickými zařízeními, s dalšími orgány a institucemi podílejícími se na prevenci
a
řešení
rizikového
chování
dětí.
Dále
s pedopsychiatry,
psychiatry,
pedagogicko - psychologickými poradnami, Policií České republiky.
Na začátku letošního roku MŠMT vydalo stanovisko, že bude Odloučené pracoviště ve
Žďáře nad Sázavou zrušeno, k 31. 6. 2023, protože se prý ministerstvu nevyplatí investovat
do objektu velké finanční prostředky na jeho rekonstrukci.
Ing. Krábek uvedl, že je osobně toho názoru, že je nutné toto zařízení ponechat v provozu i
v budoucnosti. Postupně se za zachování Odloučeného pracoviště ve Žďáře nad Sázavou
postavilo mnoho osobností, osob a organizací. Byla spuštěna petice a celá věc byla
medializována v tisku i v televizi. O zachování Odloučeného pracoviště ve Žďáře nad
Sázavou usiluje i Kraj Vysočina a poslanci a senátor z našeho města.
O tomto bodu hlasovali všichni členové komise elektronickým hlasováním per rollam
(pomocí svých e-mailů) a to takto:
Usnesení:

1) Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní schvaluje hlasování o bodu Žádost
Výchovného ústavu Velké Meziříčí formou per rollam.
Hlasování: PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 2

2) Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města jednat
s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy o ponechání Odloučeného
pracoviště Výchovného ústavu Velké Meziříčí ve Žďáře nad Sázavou v plném
provozu.
Hlasování: PRO 6

PROTI 0

ZDRŽEL SE 3

7. Různé:
a. Navazující spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování – připravují se
dokumenty k předložení do orgánů města
b. Prorodinná politika města – Pokračuje tvorba koncepce, v říjnu se sejdou
členové řídicí skupiny.
c. Jednání svobodárny – každý měsíc, se schází pracovní skupina, která se
snaží řešit situaci kolem svobodáren. Během příštího měsíce proběhne
setkání s obyvateli svobodáren.
Příští jednání komise proběhne 20. 10. 2021

Zapsal: Bc. Karel Březina

