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Zápis ze zasedání 

2. společné zasedání pracovních skupin 1-4 dne 4. 10. 2021 v 9:30 hod. 

Místo konání: sál obecního domu Sádek, 572 01 Sádek 150 

 

Přítomní účastníci:  

Viz prezenční listina 

Program zasedání:  

1. Rozšířená verze finanční analýzy SPRSS 

2. Připomínkování strategické části SPRSS 

3. Editační systém elektronické verze katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících 

služeb 

4. Tištěná verze katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 

5. Různé  

 

Ad1/  

Přítomní účastníci byli seznámeni s rozšířenou verzí finanční analýzy. Rozšíření o roky 2017 

a 2018 bylo provedeno na žádost členů pracovní skupiny 4 – Spolupráce. K rozšíření nebyly 

vzneseny žádné další připomínky a požadavky na úpravu či doplnění.  

Ad2/ 

Byla prezentována strategická část SPRSS. Připomínky, které členové zaslali v pátek 1.10. 

budou zapracovány. Pan ředitel Dvořák upozornil na rozdílné názvy Opatření 10.3 na str. 76 

a 72. Název opatření bude sjednocen na: Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním 

postižením a jiným handicapem na chráněném i otevřeném trhu práce. Zároveň p. Dvořák 

požádal o doplnění popisu opatření o činnost AC dílen OCH Poličky, kde se klienti učí základním 

pracovním návykům.  

Aktivita 12.1.1 – Zástupci Oblastní charity Polička upozorňují, že nejsou z kapacitních důvodů 

schopni aktivitu realizovat. Je třeba změnit realizátora.  

Paní Staňková apeluje na starosty, aby kontaktovali OSVZ v případě, že potřebují pomoc 

v terénu nebo s Opatrovnictvím. Zároveň upozorňuje na vznik nového neregistrovaného 
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pobytového zařízení pro seniory v Jimramově. Dle informací přicházejí do tohoto zařízení 

obtížně umístitelné osoby i z celé republiky a dostávají zde trvalý pobyt. Upozorňuje, že pobyt 

více těžko umístitelných osob může mít negativní vliv. 

Opatření 12.4 – Pan Raditsch komunikuje se zástupci Pardubického kraje o zřízení nové 

pobytové služby. Upozorňuje, že potřeba z území vzrůstá a bude vzrůstat i do budoucna. 

Zároveň informuje že pracovníci služby budou muset správně rozpoznat, zda žadatel splňuje 

cílovou skupinu nebo potřebuje podporu jiné služby.  

Ad3/ 

Přítomným byl představen editační systém elektronické verze Katalogu poskytovatelů 

sociálních a souvisejících služeb pro území Poličska. Školení k samotné práci s editačním 

systémem se uskuteční dne 2.prosince 2021. Místo bude upřesněno. Zároveň budou 

poskytovatelům předány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo).  

 

Ad4/ 

Přítomní byli informováni o fázi přípravy tištěné verze katalogu. Provádějí se poslední 

korektury a koncem měsíce října bude vytištěn. V souvislosti s tiskem katalogu byl představen 

návrh klíče, podle kterého by byly katalogy distribuovány. Katalogy budou dány k dispozici 

poskytovatelům sociálních a souvisejících služeb, obcím, členům MAS a informačním centrům. 

Současně budou k dispozici v čekárnách lékařských ordinací, na poštách a v kanceláři MAS.  

 

Přítomní navrhli dostupnost katalogů i u školních poradců a ve školách. Realizační tým SPRSS 

se s návrhem ztotožňuje. Dále se diskutuje o dostupnosti katalogu i na Okresní správě 

sociálního zabezpečení ve Svitavách a ve Středisku volného času Mozaika.  

 

Ad5/  

Paní Mgr. Dobrovolná informovala přítomné o formě pomoci při získávání zaměstnání pro 

osoby s duševním onemocněním v rámci služby Sociální rehabilitace (spojitost s Opatřením 

10.3). Pracovníci sociální rehabilitace nejdříve sestaví profil klienta. Poté cíleně oslovují 

zaměstnavatele a pokouší se najít práci klientovi na míru. Nespolupracují s Úřadem práce. 

V současné době převládají pozitivní zkušenosti s firmami.  

 

Paní Mičková informovala o změně názvu Domova na zámku Bystré. Od 1.1.2022 se organizace 

bude jmenovat Centrum sociálních služeb. 

 

Pan Mgr. Dvořák informoval o zřízeném Dobrovolnickém centru, které začne fungovat od 

1.1.2022 a o rozšíření Domácího hospice sv. Michaela. Domácí hospic má od 1.9.2021 nově 

akreditovaný výkon paliativní péče a paliativní ambulanci. Zároveň došlo k navýšení kapacity 

na 6 klientů/den s cílem až 10 klientů/den.  
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Pan Ing. Stráník informoval o postupu se stavbou nové budovy pro potřeby rozšíření Domova 

se zvláštním režimem. Podařilo se získat finanční prostředky pro stavbu budovy, investor SO 

AZASS. Nyní je v řešení uskutečnění náročných stavebních prací v zastavěném území města. 

Datum ukončení realizace stavby je prosinec 2023. 

 

 

Usnesení:  

Vedoucích pracovních skupin vzali na vědomí: 

 Rozšíření finanční analýzy o roky 2017 a 2018 

 Strategickou část SPRSS 

 Editační systém elektronické verze spolu s návrhem webových stránek 

 Stav prací na tištěné verzi katalogu  

  

 

V Sádku dne 4.10.2021     Podpis: Mgr. Marie Štouračová 
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