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Zápis ze zasedání 

Setkání pracovních skupin 1-3, dne 2.12.2021 

Místo konání: online platforma GoogleMeet, odkaz k připojení: meet.google.com/eac-xcqf-oaa 

 

Přítomní účastníci:  
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Program zasedání:  

1. Editační systém elektronické verze katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících 
služeb 

2. Tištěná verze katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb  
3. Naplňování Opatření 10.1 – Podpora zajištění dostupné lékařské a zdravotní péče  

4. Aktivita 2.2.1 – Zahájení diskuze o možnostech služeb při snižování prahu pro vstup 
žadatele do služby  

5. Různé  
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Ad1/  

Přítomní účastníci byli seznámeni s editačním systémem elektronické verze Katalogu 

poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb pro území Poličska. Koordinátorem projektu 

byla představena práce v editačním systému, filtrování jednotlivých služeb dle potřeb a cílové 

skupiny. Poskytovatelům sociálních služeb bude uděleno unikátní přístupové uživatelské 

jméno a heslo. Editaci některých služeb bude zajišťovat nadále MAS.  

Všem přítomným bude zaslán odkaz na pracovní verzi webového katalogu. Další případné 

zaškolení bude probíhat na individuální rovině.   

Ad2/ 

Přítomní byli informováni o distribuci tištěného katalogu. Většina poskytovatelů katalogy již 

obdržela, zbývající katalogy budou doručeny během první poloviny prosince. Některým 

poskytovatelům bude katalog doručen poštovními službami.  

Ad3/ 

Přítomní byli metodičkou projektu informováni o záměru naplňovat Opatření 10.1 – Podpora 

zajištění dostupné lékařské a zdravotní péče. Mgr. Jírů z Rodinného Integračního Centra uvádí, 

že autistické děti/autisté mají problém s hledáním nového doktora, zejména stomatologa. 

Upozorňuje, že rodiče autistických dětí si často raději zaplatí soukromého stomatologa, který 

dítě ošetří než spoléhat na stomatologa určeného zdravotní pojišťovnou. PhDr. Filipová 

informuje o problémech se stomatologem v rámci DOZP Na Rozcestí Svitavy, kdy zástupce 

pojišťovny sice předal seznam stomatologů, kteří mohou přijmout nové pacienty, nicméně 

téměř všichni se nacházeli v regionu Pardubice, Chrudim. Domov pro seniory Svazku obcí 

AZASS má problémy s psychiatrickou péčí v Domově v Bystrém – nasmlouvaná paní doktorka 

je dlouhodobě nemocná, tudíž veškeré konzultace probíhají telefonicky. Domov v Poličce 

funguje dobře z důvodů blízkosti odborných ambulancí v areálu Poličské nemocnice.  

 

Ad4/ 

Přítomní účastníci byli informováni o záměru realizačního týmu diskutovat nad aktivitou 2.2.1, 

diskuze bude pokračovat na schůzkách pracovních skupin, které se uskuteční v druhé polovině 

měsíce února 2022. V rámci diskuze se členové PS navzájem seznámí s negativním vymezením 

cílových skupin jednotlivých služeb.  

 

Usnesení:  

Členové pracovních skupin vzali na vědomí: 

 Editační systém elektronické verze katalogu 

 Distribuci tištěné verze katalogu 

 Další postup při řešení Opatření 10.1 a Aktivity 2.2.1  
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V Bystrém dne 2.12.2021     Podpis: PhDr. Jaroslava Filipová 
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