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Zápis ze společné schůzky členů pracovních skupin a zástupců 

Pardubického kraje.  

Datum schůzky: 16.9.2021 

Místo konání: sál Multifunkčního domu Bystré, nám. Na Podkově 68, 569 92 Bystré 

Přítomní účastníci:  

Viz prezenční listina 

Program zasedání:  

1. Seznámení s výstupy analýzy potřeb a plánovanými cíli Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na území Poličska, jehož je MAS zpracovatelem  

2. Výhled o způsobu financování sociálních služeb na území Pardubického kraje  

3. Veřejné opatrovnictví 

Ad1/  

Přítomní účastníci byli seznámeni s výstupy analýzy potřeb a finanční analýzy. Metodičkou 

projektu byla představena pracovní verze Strategické části SPRSS, nastavené priority plánu, 

Společné cíle a opatření a dále Cíle a opatření pro každou cílovou skupinu SPRSS.  

Byla zmíněna opatření, jejichž realizace již proběhla nebo probíhá. Realizovaná opatření jsou: 

4.1 – Vytvoření prostředí pro zahájení a rozvoj dobrovolnické činnosti 

6.1 – Vytvoření a správa katalogu poskytovatelů služeb (finální korektury tištěné verze, 

vkládání informací do elektronické verze) 

6.2 – Publikování informací o službách v regionálních novinách 

Z nastavených jednotlivých aktivit se podařilo zrealizovat: 

5.1.1 – Projednání možnosti označení vstupu pro osoby s tělesným postižením do budovy 

České pošty v Poličce  

8.1.3 – Vzdělávání a podpora rodičů dětí se specifickými potřebami 
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Ad2/ 

Přítomní byli seznámeni s výhledem financování sociálních služeb v příštích letech panem 

radním Šotolou. Ze seznámení lze zdůraznit: 

• Nelze očekávat výrazné změny ve struktuře financování v příštích 5 letech. 

• Lze počítat s pevným procentním podílem zdrojů ze strany obcí. 

• Bude zaveden systém víceletého financování u některých služeb – počítá se s 3,5letým 

obdobím, kdy budou poskytovatelé předem vědět, s jakým objemem peněz mohou 

počítat (zjednodušení administrativy pro poskytovatele – žádost o dotaci se budou 

podávat jednou za tři roky). 

• V letošním roce mohou poskytovatelé žádat o tzv. zápůjčky – peníze na období leden-

březen 2022, než bude připsána dotace ze strany MPSV. Po připsání dotace bude 

zápůjčka vrácena Pardubickému kraji.  

• Očekává se, že v roce 2022 nebudou vypláceny Individuální projekty v oblasti 

prevence. 

• Centra duševního zdraví budou financována z prostředků Ministerstva zdravotnictví. 

• Je možné v rámci programu Podpory aktivit navazujících na služby poskytované dle 

zákona č. 108/2006 podporovat Senior dopravu, prorodinné aktivity, dobrovolnická 

centra, domácí hospice aj. 

• V budoucnosti je nutná reforma financování (v návaznosti na novelu zákona). 

Pan radní Šotola vyzývá zástupce obcí, aby byli k sociálním službám vnímavější, podporovali 

spolupráci poskytovatelé--starostové, snažili se najít vlastní klíč k financování služeb v území. 

Upozorňuje na to, že je pro obce levnější finančně podporovat poskytovatele než si služby 

zajišťovat samy. Kladně kvituje záměr udržení koordinátora pro rozvoj sociálních služeb 

v území, považuje to za velmi potřebné pro realizaci vytvářeného plánu, i pro plánování 

v dalším období. 

V souvislosti s Centry duševního zdraví bylo poukázáno na problém s nedostatkem psychologů 

a psychiatrů jak pro dospělé, tak i pro děti. Jedná se o celorepublikový trend. Vlivem 

nedostatku personálu jsou dlouhé čekací doby, které nemohou pružně reagovat na akutní 

potřeby z území. Mgr. Raditsch upozornil, že na území Poličska pomáhá SVP-Alfa, které má 

v rámci své činnosti nakontaktováno psychology z celého území kraje a může pomoci v kratším 

intervalu.  

P. Stráník vznesl dotaz zaměřený na aktuální fázi Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb Pardubického kraje. SPRSS PK bude dle slov pana radního schvalován na prosincovém 

Zastupitelstvu kraje. SPRSS silně podporuje služby v terénní a ambulantní formě (pečovatelské 

služby, osobní asistence aj.).  

P. Martinů vznesla dotaz, zda je možnost podpory vzniku nové ambulantní služby v území 

(Denní stacionář pro seniory). Odpověď pana radního: záměr o nové službě je vždy lepší 

konzultovat dopředu. Pokud existuje reálná šance službu ufinancovat z prostředků kraje a je 
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podchycená reálná potřeba z území, je možné o zařazení do sítě diskutovat. Nicméně je vždy 

snazší rozšířit kapacitu již stávající služby než zařazovat do Sítě službu novou.  

Z informací poskytnutých panem Flégrem lze zdůraznit následující: 

• Kapacity pečovatelských služeb a služeb osobní asistence předpokládají růst o 3 % 

ročně v rámci celého území PK 

• SPRSS vnímá nutnost pozvolného rozvoje Odlehčovací služby. 

• Je možný rozvoj ambulantních služeb – např. Denní stacionáře. Samozřejmě v závislosti 

na dostupných finančních prostředcích a doložené potřeby území.  

• Jedná se o vzniku pobytové služby pro těžko umístitelné osoby z důvodů 

kontraindikací. 

• V návaznosti na vznik CDZ ve Svitavách rozvoj terénních služeb pro osoby, které 

nespadají do cílové skupiny CDZ. 

• Bude vytvořen pilotní projekt pro ohrožené děti – ve spolupráci s ministerstvem 

Zdravotnictví (hledat jiný systém pro pomoc dětem, ne automaticky pomoc 

psychiatra). 

• Kraj vnímá potřebu dostupného bydlení, ale nebude se touto problematikou zabývat. 

Problematiku bydlení musí řešit každá obec zvlášť.  

• V krajských Kritériích financování jsou nastaveny podíly spolufinancování sociálních 

služeb (ale není definováno z jakých zdrojů peníze poskytovatel získá). 

• V následujících letech proběhne revize financování. 

• Apeluje na obce, aby po poskytovatelích požadovali stejné informace, a zároveň aby 

nepožadovali použití částky, kterou obec poskytovateli dá, na konkrétní účel.  

• Zdůrazňuje potřebu koordinace v území (je efektivnější, než koordinace z vyšší úrovně 

např. krajská).  

Paní Zahálková zdůraznila zaměření odboru na zlepšení péče o ohrožené děti. Dětský domov 

Polička v rámci zlepšení péče opustil prostory na adrese A. Lidmilové a dokončil přesun do 

komunitního prostředí (byty v Poličce a Pomezí). Zároveň se uskutečňují podpůrné programy 

pro děti, aby nedošlo k návratu do sociálních služeb, poté co systém opustí.  

Paní Štouračová vznesla dotaz, zda je možné sjednocení financování na úrovni krajů. Odpověď 

od pana Šotoly: Zatím to není reálné, každý kraj má vlastní podmínky pro celé území kraje a 

nebude řešit „rozmezí krajů“. Každý kraj má i jinak definovány podmínky (co je kontakt, 

intervence aj.). Každý si stojí za svým systémem. Pan Flégr oponuje s tím, že kraje se postupně 

sbližují. Problémem je spíš to, kdo co platí, jak jsou nastavené náklady.  

Ad3/ 

Paní Forejtová – krajská metodička na téma Veřejný opatrovník – stručně seznámila přítomné 

s problematikou veřejného opatrovníka. Předala důležité odkazy a vzory, které mohou 

v případě potřeby využít. Přítomní byly seznámeni s průběhem řízení o přidělení Opatrovnictví 

a jak se případnému opatrovnictví bránit (pokud není správně uděleno).  
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Paní Forejtová důrazně navrhuje náhled do spisu. P. Škvařil položil dotaz kdy je možné do spisu 

nahlédnout? Odpověď: Ihned, jak je doručeno předvolání k soudnímu řízení. Po předvolání 

vzniká zákonný nárok na náhled do spisu u příslušného soudu. Paní Forejtová apeluje na obce 

III. třídy (ORP) aby s opatrováním pomáhali obcím I. tříd, z důvodu, že ORP mají sociálního 

pracovníka, který je vzděláván v oblasti opatrovnictví.  

Pan Raditsch vznesl dotaz, zda je dočasný pobyt osoby omezené na svéprávnosti v zařízení 

poskytujícím sociální službu důvodem pro změnu veřejného opatrovníka? Jedná se o sociální 

služby s dobou ubytování, respektive poskytování zpravidla nepřevyšující jeden rok (např. 

azylový dům, dům na půl cesty). Odpověď: Vždy záleží na konkrétní situaci. Pokud je 

opatrovaný ve službě, žádá o byt, je potřeba plánovat do budoucna. Kde je obec, kde je služba? 

Z hlediska hospodárnosti to dobré není, z hlediska osoby to ovšem není úplně špatné (není 

dobré měnit každého půl roku opatrovníka). 

 

 

V Bystrém dne 16.9.2021  
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