
Zápis z 24. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 
ze dne 19. 01. 2022, 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: p. Rostislav Dvořák, 
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

 

Předseda komise: Bc. David Filip, DiS. 
 

Přítomni: p. Václav Dobrovolný, Bc. David Filip, DiS., Mgr. Tomáš Mahel, 
p. Pavel Novák, Ing. Věra Stočková, Mgr. Michaela Šinkorová, 
Bc. Karel Březina  

 

Omluveni: Mgr. Veronika Dobrovolná, Mgr. Ivona Králová, Mgr. Michal Šimo 
 

Hosté: p. Květoslava Růžičková, Ing. Hana Brnická, p. Rita Skalníková, Dis., 

JUDr. Dagmar Čížková, Mgr. Josef Soukal 

 
 

 
Program jednání: 
 
1. Zahájení  

2. Kontrola usnesení (Filip, DiS.) 

3. Představení sociálních služeb poskytujících poradenství před vyhodnocováním DP 
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022 

 

o p. K. Růžičková – vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou – Centrum pro zdravotně 
postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

  

o p. Š. Lapčáková – mobilní dluhová poradkyně Žďársko – Člověk v tísni, o.p.s.  

 

o Ing. H. Brnická, p. R. Skalníková, Dis – zástupce ředitele organizace, sociální 
pracovnice – Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

 

o JUDr. D. Čížková – předsedkyně výboru – Občanská poradna Žďár nad 
Sázavou, z.s.  

o Mgr. J. Soukal – vedoucí kontaktního centra – Spektrum – centrum primární 
prevence a drogových služeb 

4. Zařazení do krajské sítě sociálních služeb 

5. Různé: 

 

 
 
 
1. Zahájení 
 
Předseda komise, pan Bc. David Filip, DiS. přivítal všechny přítomné. 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 jednotlivé zástupce poskytovatelů 
sociálních služeb.  

 

Hlasování:  pro:  6 zdržel se:  0 proti: 0 
 
  

2. Kontrola usnesení 
 
Předseda komise, pan Bc. David Filip, Dis. přednesl členům komise usnesení z minulého 
jednání komise. Rada města schválila Memorandum pro další spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování a Koncepci prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou, při 
schvalování uvedené koncepce Rada města vyzvala členy řídicí pracovní skupiny pro tvorbu 
koncepce, aby vybrali před schválením koncepce Zastupitelstvem města priority, na které je 
třeba se zaměřit.   

 
 Hlasování:  pro:  6 zdržel se: 0 proti:  0 
 

3. Představení sociálních služeb poskytujících poradenství před vyhodnocováním 
DP Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru 
nad Sázavou 2022 

 
o p. K. Růžičková – vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou – Centrum pro zdravotně 

postižené kraje Vysočina, o.p.s. 

 Informace o službě: 
o Oficiální web služby: 

https://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/zdar-nad-sazavou 
 

o Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=0a
9198a1ad231b8a&SUBSESSION_ID=1642674231550_9 

 

 Diskuze: 
o p. Novák: Zajímalo by mne, pokud je Vaše služba vedena 

anonymně, jak dochází k evidenci klientů, zda každý člověk, který 
k vám přichází, dostává při každé návštěvě nový kód, nebo je jeden 
klient veden pod jedním kódem a každý nový kontakt se k němu 
poté připisuje? 

 p. Růžičková: Každý klient, který k nám přichází, dostává 
svůj kód a při každém dalším kontaktu obdrží kód nový. 
    

o Mgr. Mahel: Je možné zjistit, kolik klientů k vám přichází ze Žďáru a 
kolik z jiných obcí? 

 p. Růžičková: Toto u služby odborného poradenství, kde je 
kladen důraz na anonymitu, tak jak ji máme aktuálně 
nastavenou, možné není. U jiných služby půjčovny 
kompenzačních pomůcek, kterou také provozujeme, taková 
možnost je, ale u poradenství ne. 

  

o p. Š. Lapčáková – mobilní dluhová poradkyně Žďársko – Člověk v tísni, o.p.s.  

 Zástupce služby se ze zdravotních důvodů z jednání omluvil. 
 

 Informace o službě:  
o Oficiální web služby: 

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-
cr/dluhove-poradenstvi 
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o Služba poskytovaná na území města Žďáru nad Sázavou není 
zařazena v registru poskytovatelů soc. služeb 

 

 

 

o Ing. H. Brnická, p. R. Skalníková, Dis – zástupce ředitele organizace, sociální 
pracovnice – Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 

 Informace o službě: 
o Oficiální web služby: 

https://www.hospicvysocina.cz/o-nas/ 
 

o Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=96659f95af7
6e64d&SUBSESSION_ID=1642677461243_17 

 

 Diskuze: 
o p. Novák: Stejně jako u předchozího poskytovatele by mne 

zajímalo, pokud je Vaše služba vedena anonymně, jak dochází 
k evidenci klientů, zda každý člověk, který k vám přichází, dostává 
při každé návštěvě nový kód, nebo je jeden klient veden pod jedním 
kódem a každý nový kontakt se k němu poté připisuje? 

 p. Skalníková, Dis.: Je tomu tak, že každý klient je opravdu 
veden pod kódem, ale jsou k němu postupně připisovány 
kontakty a intervence, aby se zajistila návaznost 
poskytované sužby.  
 

o p. Místostarosta: V rámci jednoho kontaktu mluvíte vždy s jedním 
člověkem, např. když jste u někoho doma? 

 p. Skalníková, Dis.: Většinou, když jsme v domácnosti, tak i 
když je klientem jedna osoba, poradenství poskytujeme více 
lidem, dalo by se říci, že v naší službě pod pojmem klient 
si můžeme představit spíše rodinu o různém počtu osob, 
které v daném místě žijí. 
 

o Mgr. Mahel: Je možné zjistit, kolik klientů k vám přichází ze Žďáru 
a kolik z jiných obcí? 

 p. Skalníková, Dis.: Ano, to možné je. 
 

o Bc. Filip, Dis.: V návaznosti na otázku, kterou měl pan 
místostarosta, mě napadá, že pro vaši službu není úplně 
nejvhodnějším ukazatelem počet klientů, ale spíše by mne 
zajímalo, zda je možné vykázat, kolik hodin byla nebo minut byla 
služba poskytována jednotlivým klientům.  

 p. Skalníková, Dis.: Ano, to možné je, již proto, že daný 
údaj zadáváme do O. K. Systému pod MPSV. 

 

o JUDr. D. Čížková – předsedkyně výboru – Občanská poradna Žďár 
nad Sázavou, z.s.  

 Informace o službě: 
o Oficiální web služby: 

http://www.opzdar.cz/ 
 

o Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=84824
b7e8aa5e007&SUBSESSION_ID=1642675364568_18 

 

 Diskuze: 
o p. Novák: na tuto otázku se ptám všech poskytovatelů, kteří k nám 

se na jednání dostavili. Pokud je Vaše služba vedena anonymně, 
jak dochází k evidenci klientů, zda každý člověk, který k vám 
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přichází, dostává při každé návštěvě nový kód, nebo je jeden klient 
veden pod jedním kódem a každý nový kontakt se k němu poté 
připisuje? 

 JUDr. Čížková: Každého klienta evidujeme pod unikátním 
kódem. Během následné poskytování služby jsou k němu 
postupně připisovány jednotlivé kontakty a intervence.  
 

o p. Místostarosta: Aktuálně probíhá Milostivé léto, zajímalo by 
mne, kolik klientů v rámci něj využilo vašich služeb – zda jste 
zaznamenali nárůst počtu klientů?   

 JUDr. Čížková.: Přesná čísla bohužel z hlavy nevím, ale 
k navýšení zájmu o službu i počtu klientů došlo. Vzestupnou 
tendenci zájmu o naši službu pozorujeme i vzhledem 
k energetické krizi, která zasáhla ČR koncem loňského roku.  
 

o Mgr. J. Soukal – vedoucí kontaktního centra – Spektrum – centrum primární 
prevence a drogových služeb 

 Informace o službě: 
o Oficiální web služby: 

https://www.spektrum.kolping.cz/kontaktnicentrum/index.aspx 
 

o Registr poskytovatelů sociálních služeb: 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=a38189d6ac
ebc4cefc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1642683487547_1 

 

 Diskuze: 
o Mgr. Mahel: Během své prezentace jste nám vysvětlil vše 

podstatné, jen by mne zajímalo, kdy začínáte vykazovat osobu jako 
klienta – zda již během telefonického dotazu, nebo až při osobním 
setkání. 

 Mgr. Soukal: Telefonické dotazy evidujeme samostatně. 
Osobu jako klienta vedeme až po osobním setkání.  
  

o Bc. Filip, Dis.: Mne by zajímalo, jak dlouhá je čekací lhůta  
od 1. kontaktu se zájemcem o službu do první schůzky?  

 Mgr. Soukal: Zpravidla se první schůzka po domluvě 
uskuteční do 14 dnů.    

 
4. Zařazení do krajské sítě sociálních služeb 

 

Kraj Vysočina vyhlásil Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb 

Kraje Vysočina. Každý poskytovatel sociální služby má právo podat žádost o zařazení 

do sítě, nebo o navýšení kapacity poskytované služby, která je vyšší než 10%.  

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví – zřizovatelem je Oblastní 

charita Žďár nad Sázavou. Zaměřuje se na pomoc dospělým lidem lidi s duševním 

onemocněním. Posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatelů.  

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná 

osobám ve věkovém rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem s demencí. 

Důvodem podání žádosti na navýšení kapacity je nadále optimalizovat a udržet personální 

zabezpečení služby vzhledem k probíhající reformě psychiatrické péče a souvisejícím 

nárůstem klientů. Cílem je zejména posílit terénní formu sociální rehabilitace tak, aby byla 

schopna pružně reagovat na navyšující se poptávku zájemců. 

 Navýšení od Stávající pověření Navýšené pověření Nárůst 

Klub v 9 1.1.2023 6,24 7,5 1,26 
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Osobní asistence – zřizovatelem je Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Jedná se terénní 

službu pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Jejím 

posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném 

prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. 

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, 

kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým 

a seniorům.  

Důvodem podání žádosti je trvalý vzestupný nárůst zájemců o službu. 

 Navýšení od Stávající pověření Navýšené pověření Nárůst 

OA 1.1.2023 23,8 24,8 1 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zřizovatelem je Oblastní charita Žďár 

nad Sázavou. 

Jejím posláním je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku 

dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat. 

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě 

nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým 

způsobem života. 

 V datu 30. června končí projekt na podporu práce s rodinami ve vyloučených lokalitách. 

Tento projekt nyní umožňuje s pracovníky na 1,2 úvazku pracovat s rodinami, které se ocitly 

v sociálním vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohroženy. Se skončením tohoto 

projektu zůstanou tyto rodiny bez pomoci. 

 Navýšení od Stávající pověření Navýšené pověření Nárůst 

SaS 1.7.2022 2,23 3,23 1 

 

Adiktologická ambulance Kolping – zřizovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z. s.  

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se 

potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s 

terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a 

spokojenějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým 

osobám 

Cílovou skupinu tvoří osoby, které se potýkají s užíváním alkoholu, tabáku a dalších 

návykových látek (pervitin, heroin, subutex…), dále s gamblerstvím (sázení, automaty, 

poker…), se závislostí na jídle, na PC, nebo s jinou formou závislosti, popřípadě s nějakou 

formou závislosti u svého blízkého. 

Důvodnost žádosti o navýšení úvazků plyne z postupného nárůstu žádostí o využívání 

služeb a zabezpečení služby v nyní racionálně nastaveném rozsahu.  

 Navýšení od Stávající pověření Navýšené pověření Nárůst 

AAK 1.9.2022 1,38 1,58 0,5 

 

 Diskuze: 
o p. Novák: Jak se toto navýšení promítne do rozpočtu města, o kolik 

vzroste podpora ze strany města pro dané služby? 
 Bc. Filip, Dis.: V podstatě by městu vzrůst náklady neměly, 

protože se jedná o navýšení úvazků pro krajskou registraci 
služeb. Město uvolňuje určitý díl finančních prostředků na 
podporu všech soc. služeb ze svého rozpočtu a závisí na 
představitelích města, jak velký díl to bude.    
 



o Mgr. Mahel: Mě osobně u daných žádostí chybí data o aktuálním 
počtu klientů, o počtu čekajících žadatelů na poskytování 
zmiňovaných soc. služeb, atd. …    

 

Usnesení: 

Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní doporučuje Radě města schválit doporučení 
navýšení pracovních úvazků v těchto službách. Klub v 9 – centrum služeb pro podporu 
duševního zdraví o 1,26 pracovního úvazku, Osobní asistenci o 1 pracovní úvazek, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi o 1 pracovní úvazek a Adiktologickou ambulanci 
Kolping o 0,5 pracovního úvazku. 

 

Hlasování:  pro:  5 zdržel se:  1 proti: 0 

 

5. Různé:  

A) Koncepce prorodinné politiky města Žďár nad Sázavou 
o RM pověřila komisi nebo řídící pracovní skupinu vybráním cca 5 priorit, 

na které by bylo dobré se zaměřit. Toto bude řešeno na jednání řídící skupiny, 
které proběhne 26. 01. 2022 ve 14 hodin. 
 

B) Dotační program Obec přátelská rodinám a Obec přátelská seniorům 
o Příjem žádostí je do konce února 2022. Žadatelem o finanční podporu 

je město. Do dotačního programu se přihlašují návrhy záměrů, které by měly 
být z tohoto titulu podpořeny, je třeba vycházet z Koncepce prorodinné politiky 
města ZR. Toto bude taktéž řešeno na výše uvedeném jednání řídící 
skupiny 26. 01. 2022. 
 

C) Úkoly do příštího jednání komise 
o Se zápisem z tohoto jednání poslat jednotlivých členům komise také materiály 

k dotačnímu programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území 
města Žďáru nad Sázavou 2022.  
 

o Na příští jednání komise pozvat další zástupce poskytovatelů jednotlivých 
sociálních služeb.   

 
 
 
Příští jednání komise proběhne: 16. 02. 2022 
 
 
 
 
 
Zapsal: Bc. Karel Březina 


