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Zápis ze zasedání 

4. zasedání pracovní skupiny Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby 

sociálně vyloučené dne 26. května 2021 v 9:30 hod. Místo konání: sál Multifunkčního domu 

v Bystrém (nám. Na Podkově 68, 569 92 Bystré). 

Přítomní účastníci:  

Viz prezenční listina 

Program zasedání:  

1. Projednání návrhů Cílů a opatření strategické části – Společné cíle a opatření, 

Cíle a opatření pro Rodiny s dětmi, děti a mládež 

2. Katalog poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb 

3. Různé 

 

Všechny projednávané materiály dostali členové PS a ŘS s týdenním předstihem 

prostřednictvím e-mailové pošty. 

 

Na schůzce materiály prezentovala metodička SPRSS. Připomínkování materiálů probíhalo 

v rámci této prezentace, přijaty byly změny a doplnění na základě konsensu přítomných.  

 

Ad1/  

Na návrh Mgr. Raditsche došlo k úpravě Vize SPOLU 2025: …potřeby obyvatel v oblasti 

sociální…, … předvídatelné a odpovídá potřebám území. 

Diskuze vznikla nad Opatřením 2.2 – Podpora připravenosti poskytovatelů služeb pro práci 

s uživateli z různých cílových skupin. Paní Staňková v tomto souhlasí, že je třeba u všech služeb 

o tomto vést diskusi. Jako pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví má klienty, kteří na 

základě kontraindikací propadají sítem sociálních služeb a nemohou najít potřebnou službu.  

U Opatření 3.1 Podpora výstavby dostupného bydlení v obcích území MAS byla zmíněna 

potřeba vzájemné informovanosti veřejné správy a poskytovatelů služeb. V území je 
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nedostatek dostupného bydlení. Je třeba zavedení spolupráce obec-ORP, soudy-obce, která 

má oporu v § 340 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 

Mgr. Raditsch upozorňuje, že byty nemusí být v majetku obcí, ale mohou je stavět i 

soukromníci.  

V popisu osob sociálně vyloučených se doporučuje využít definici Asociace pro sociální 

začleňování.  

Ve shrnutí potřeb na str. 12 bylo doplněno: Nabídka podporovaného bydlení  

           Opraveno: Nedostatečná nabídka sociálního bydlení 

s doprovodným sociálním programem – paní Staňková upozorňuje na to, že sociální byty 

s programem jsou, ale počet není dostačující.  

Byl zmíněn velký problém s dostupností psychologů a psychiatrů nejen pro děti, ale i pro 

dospělé osoby. P. Větrovský upozornil na vzrůstající problém s poruchami příjmu potravy. 

Metodička navrhla zahájení diskuze o propojení informací s Místním akčním plánem 

vzdělávání a SVP-Alfa. Účastníci se shodli na prospěšnosti Centra duševního zdraví, které bude 

zřízeno ve Svitavách. Paní Staňková vyjádřila obavy o spuštění centra a nedostatku 

personálních kapacit v něm.  

Ad2/ 

Účastníci byly seznámeni se strukturou jak tištěné, tak elektronické formy katalogu 

poskytovatelů služeb. Znovu byla zmíněna nutnost vyhnout se používání odborných termínů.  

Ad3/ 

Členové byly seznámeni s termínem další schůzky PS, která se uskuteční dne 15.9.2021. Místo 

schůzky bude upřesněno.  

Zároveň byli informováni o plánovaných aktivitách pro letošní rok – školení starostů na téma 

Opatrovnictví, setkání se zástupci Pardubického kraje o budoucnosti financování sociálních 

služeb.  

Usnesení:  

Členové PS projednali:  

Návrh společných cílů a opatření, cílů a opatření pro cílovou skupinu Osoby v krizi, 

osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené. 

Návrh struktury tištěné a elektronické verze katalogu poskytovatelů 
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Členové pracovní skupiny vzali na vědomí: 

 Termín další schůzky PS 

  

 

V Bystrém dne 26.5.2021     Podpis: Mgr. Ferdinand Raditsch
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