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Zápis z 2. zasedání
pracovní skupiny 3 – Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně
vyloučené dne 24. 9. 2020 v 10.00 hod.
Místo konání komunitní místnost Květné zahrady z.ú., Květná 40, 572 01 Polička
Přítomní účastníci:
Viz prezenční listina
Program zasedání:
1. Průběžné hodnocení dotazníkového šetření
2. Návrh vize SPRSS
3. Různé
Ad1/
Přítomní účastníci obdrželi v předstihu el. poštou průběžné výsledky dotazníkového šetření,
které byly na zasedání prezentovány.
V cílové skupině Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené se
účastníci shodli na potřebě psychologa a adiktologa v terénu.
Dále podpořili potřebu např. uzavřené skupiny pro 15+ s předem známými tématy, nemusí být
forma Nízkoprahového zařízení dle zák.108/2006 Sb. Z dotazníkového šetření je patrné, že
tato cílová skupina nejméně využívá nabídku volnočasových aktivit nabízených v území.
V diskusi byla zmíněna důležitost rodinné terapie pro rodiny ohrožené sociálními problémy,
kterou poskytuje Květná zahrada a Bonanza. Při diskuzi vyplynulo, že azylový dům pro rodiny
s dětmi, který se v dotazníkovém šetření objevil jako postrádaný, není ve skutečnosti akutním
problémem. Je však třeba stále dbát o to, aby v rámci všech obcí území byl řešen problém
s nedostatkem dostupného bydlení pro rodiny, či matky s dětmi a pro osoby ohrožené ztrátou
bydlení. Bylo konstatováno, že v Poličce, a zároveň v celém území se velmi těžko realizuje
koncepce prostupného bydlení jednak z důvodu neochoty uživatelů měnit bydlení a jednak
z důvodu nedostatečné nabídky všech typů bydlení. Dále byla diskutována potřeba a využití
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dobrovolnické služby v území. Účastníci se shodli, že zde tato možnost zcela chybí, neshodli se
ovšem na formě (formální/neformální). Další diskuze bude probíhat v průběhu celého
komunitního plánování. Připomínky, které nebyly zmíněny na schůzce mohou účastníci zasílat
koordinátorovi SPRSS do 1. 10. 2020.
Diskutována byla potřeba terénního pracovníka pro osoby bez domova, kterou uváděl jeden
z poskytovatelů služeb pro tuto cílovou skupinu. Kurátorka z OSVZ v Poličce však tuto potřebu
nevidí jako akutní, péči o tuto cílovou skupinu zvládá v rámci svých kompetencí.
Ad2/
Přítomní byli seznámeni s návrhem vize SPRSS vytvořené realizačním týmem. Na místě nebyly
vzneseny žádné připomínky. Připomínky mohou účastníci zasílat koordinátorovi SPRSS do
1. 10. 2020.
Ad3/
Koordinátorka SPRSS seznámila přítomné s možnostmi programu OPZ+ v příštím
programovacím období, kde se předpokládá podpora souvisejících služeb, které nejsou
službami dle zák.108/2006, Sb. Zdůraznila, že je třeba rozvíjet případné záměry do konkrétních
aktivit, abychom v území byli připraveni tyto aktivity zapracovat do Strategie rozvoje území,
kterou zpracovává MAS Poličsko na období 2021-2027.
Byl dohodnut termín další schůzky pracovních skupin, která se uskuteční 23. 11. 2020. Místo
schůzky bude upřesněno realizačním týmem SPRSS s dostatečným předstihem.
Účastníci byli požádáni o poskytnutí loga, pro účely tvorby SPRSS a katalogu služeb. Byla
prodiskutována možnost případné videokonference v případě nepříznivé epidemiologické
situace, účastníci s možností souhlasili.
Usnesení:
Členové PS vzali na vědomí:
•
•
•
•

Průběžné výsledky dotazníkového šetření
Návrh vize SPRSS
Informace o nutnosti plánování záměrů
Členové PS jsou ve shodě s projednanými potřebami

V Květné dne 24. 9. 2020
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