Zápis z 25. jednání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní
ze dne 16. 02. 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:

Mgr. Tomáš Mahel, Mgr. Ivona Králová, p. Pavel Novák, Mgr. Michal
Šimo, , Bc. Karel Březina

Omluveni:

p. Václav Dobrovolný, Bc. David Filip, Dis., Mgr. Veronika Dobrovolná,
Ing. Věra Stočková, Mgr. Michaela Šinkorová

Hosté:

Ing. P. Krábek, Bc. B. Kotíková, p. Hubková, Mgr. I. Klusáková

Program jednání:
1. Zahájení
2. Představení sociálních služeb poskytujících poradenství před vyhodnocováním DP
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022
Pozvánku na jednání obdrželi:

3.

o

Ing. J. Benáček – ředitel, statutární zástupce organizace – Ječmínek, o.p.s.
(azylový dům a terénní program)

o

Ing. T. Pospíšil – ředitel organizace – Portimo, o.p.s. (Ranná péče a osobní
asistence)

o

Mgr. M. Horníčková – vedoucí, sociální pracovnice – Oblastní charita Žďár nad
Sázavou (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

o

Bc. B. Kotíková – vedoucí, pracovnice v soc. službách – Oblastní charita Žďár
nad Sázavou (Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)

Mateřská škola – pomoc rodičů v mimořádné finanční tísni (Mgr. I. Klusáková – ředitelka
příspěvkové organizace)

4. Losování žádostí podaných do DP Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a
zdravotní oblasti 2021 (ing. Krábek)
5. Různé:

1.

Zahájení

Vzhledem k nízkému počtu členů a členek komise, nebyli její přítomní členové
usnášeníschopní. Dále z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy a místopředsedy komise
se vedení řízení ujal vedoucí OS, Ing. Petr Krábek, ten přivítal všechny přítomné. Následně
přítomné seznámil s programem jednání a navrhl změnu v programu jednání (viz program
výše již v upravené formě).

2.

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

Ing. J. Benáček – ředitel, statutární zástupce organizace – Ječmínek, o.p.s.
(azylový dům a terénní program) – z jednání se omluvil

o

Ing. T. Pospíšil – ředitel organizace – Portimo, o.p.s. (Ranná péče a osobní
asistence) – z jednání se omluvil

o

Mgr. M. Horníčková – vedoucí, sociální pracovnice – Oblastní charita Žďár nad
Sázavou (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) – omluvila se z jednání,
v zastoupení službu představila sociální pracovnice p. J. Hubková


Informace o službě:
o

Oficiální web služby:
https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/sas/

o

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e68523d33
4c1e6ccfc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1646228047714_3

 Diskuze:
 Mgr. Mahel: Kolika rodinám svoji službu poskytujete a kolika a je
možné vyčíslit, u kolika rodin došlo ke znatelnému zlepšení situaci
v ohledu na poskytování vaší služby?
 p. Hubková: Ve Žďáře nad Sázavou se jedná celkem
o 22 rodin a viditelné zlepšení je u více jak poloviny rodin,
u kterých službu poskytujeme.
 Mgr. Mahel: Není úskalí poskytování vaší služby to, že se děti učí
určitému druhu závislosti na pomoci zvenčí, tedy že si zvyknou, že
vždy jim někdo pomůže a následně na tuto skutečnost v dospělosti
spoléhají?
 p. Hubková: Z našich zkušeností takové riziko opravdu je,
ovšem k tomuto jevu dochází velmi zřídka.
 Mgr. Šimo: Jak cca dlouho trvá poskytování vaší služby?
 p. Hubková: To záleží na nutné míry podpory konkrétní rodiny,
ale cca 2 roky než se klienti naučí samostatnosti. Doba se
odvíjí na situaci klienta – někdy je spolupráce pouze dílčí, ale
jindy to mohou být i roky.
 Mgr. Mahel: V případě, že zjistíte, že v rodině něco dlouhodobě
nefunguje, nebo se situace nějakým způsobem vyhrotí, oznamujete
toto OSDPODu?
 p. Hubková: Ano, máme ohlašovací povinnost a s OSPODem
spolupracujeme.
o

Bc. B. Kotíková – vedoucí, pracovnice v soc. službách – Oblastní charita Žďár
nad Sázavou (Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)


Informace o službě:
o

Oficiální web služby:
https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/ponorka/

o

Registr poskytovatelů sociálních služeb:
https://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=d0b5956
df8ce4344&SUBSESSION_ID=1646656027178_4

 Diskuze:
 Mgr. Králová: Jak u vás funguje příprava dětí do školy na další den?
 Bc.. Kotíková: V rámci nízkoprahovosti nemůžeme děti nutit,
aby si úkoly dělali, ale během rozhovoru se snažíme děti
motivovat, aby měly úkoly splněné- Ovšem konečné rozhodnutí
je na nich a nejsou za své rozhodnutí nijak sankciováni.
 Mgr. Šimo: Kolik klientů navštěvuje vaši službu a s kolika se setkáváte
v rámci terénní práce?
 Bc. Kotíková: Činnost služby hodně poznamenala
koronakrize, aktuálně v průměru to je cca 10 dětí za den, ale o
poznání více se pohybujeme v online světě, než jak tomu bylo
v minulosti.
Co se terénní služby týká, tam je situace proměnlivá,
ale pravidelně ji dělají 2 pracovníci.
 Mgr. Mahel: Kolik máte stálých klientů, kteří využívají vaší službu
dlouhodobě?
 Bc. Kotíková: Jedná se přibližně o 20 klientů.
 Mgr. Mahel: Vaší služby mohou využívat všechny děti, nebo např.
pouze ty z vyloučených lokalit? A jak klienty evidujete?
 Bc. Kotíková: K nám může přijít kdokoli. Následně v rámci
naší práce zjišťuje, co klienta vedlo, aby nás vyhledal, a řešíme
aktuální problémy. Jednotliví klienti jsou pak z důvodu
návaznosti poskytování služby evidování podle svých
přezdívek či jiných definic a evidujeme veškeré kontakty
s klientem.
3. Mateřská škola – pomoc rodičům v mimořádné finanční tísni (Mgr. I. Klusáková
– ředitelka příspěvkové organizace)
V MŠ pracujeme s rodiny a to nejen v rámci adaptace. Během naší práce potřebujeme,
aby rodiny mezi sebou respektovali a spolupracovali spolu. Aktuálně platí rodiče (vyjma
předškolního vzdělávání, které je zdarma) „školkovné“ ve výši 520,- Kč/ kalendářní měsíc.
Objevují se nám případy, kdy i rodiče přes pravidelný příjem ze zaměstnání se dostávají
do finanční tísně. To vede ke skutečnosti, že uvedenou částku určenou k úhradě
poskytování naší služby přestanou platit. Vzniklá situace může vygradovat až tak daleko,
že je dítě ze školky vyloučeno. Jelikož si myslíme, že soustavná práce má u dětí dlouhodobě
pozitivní vliv, chceme jejich možnému vyloučení předcházet.
Z tohoto důvodu bychom rádi zřídili nějaký fond, který by byl schopen takto vzniklou situaci
řešit, protože doposud na ni doplácelo vždy dítě.
Dle aktuálních propočtů by fond vycházel na cca 20.000,- Kč – 30.000,- Kč za kalendářní
rok.
 Diskuze:
 Mgr. Králová: Osobně bych se pro zřízení takovéhoto fondu přikláněla, jelikož
v ZŠ pak vidíme diametrálně rozdílnou práci s dětmi, které dlouhodobě
a pravidelně do MŠ docházely.
 Mgr. Mahel: Měli jste čas zamyslet se i nad nějakými kritérii, přidělování
pomoci?
 Mgr. Klusáková: Ano, prozatím jsme uvažovali o dvou hlavních:
1. Dítě (děti) rodičů samoživitelů
2. Podpora dětí ze ZR
Ovšem u druhého kritéria je třeba zvážit, zda také
nepodpořit děti, jejichž matka je uživatelkou azylového
domu, kdy společně žijí zde v ZR delší dobu.

 Mgr. Mahel: Asi bych se přikláněl neposkytovat celou částku, ale např. jednu
až dvě třetiny celkového obnosu, protože ze zkušenosti víme, že pokud je něco
zcela zdarma – nevážíme si toho.
4. Losování žádostí podaných do DP Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a
zdravotní oblasti 2021 (ing. Krábek)
Přítomní členové komise provedli losování hodnotitelů uvedeného dotačního programu.
Losování proběhlo v zastoupení i za členy, kteří nebyli na jednání přítomni:
Losováno bylo takto:
1) Senioři ČR, z. s. – Mgr. Šimo a Mgr. Šinkorová
2) Svaz tělesně postižených ČR, z.s., místní organizace – Bc. Filip, Dis. a p. Novák
3) Unie ROSKA reg.org. ROSKA Žďár nad Sázavou, z.p.s. – Mgr. Dobrovolná
a Bc. Filip, Dis.
4) Jimedis, z.s. – p. Dobrovolný a Mgr. Šimo
5) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Základní organizace Žďár nad
Sázavou, p. s. – Ing. Stočková a p. Novák
6) SPCCH v ČR, z.s. základní organizace, Klub kardiaků – p. Dobrovolný
a Mgr. Králová
7) ONKA, z.s. – Mgr. Králová a Mgr. Mahel
8) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub "Úsměv",
Žďár nad Sázavou – Mgr. Dobrovolná a Ing. Stočková
9) Klub Bechtěreviků ČR, z.s. – p. Dobrovolný a Bc. Filip, Dis.
Žádost odevzdaná po termínu:
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. – Mgr. Mahel
a Mgr. Šinkorová

5. Různé:

Příští jednání komise proběhne: 16. 03. 2022
Zapsal: Bc. Karel Březina

