
 
  

Zápis z jednání pracovních skupina koordinační skupiny 

Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 

reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578 

 

 

Den a místo jednání: 27. 8. 2019, 12:30, velká zasedací místnost MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 

Humpolec 

 

Přítomní: 

Členové pracovní skupiny: 

a) Marcela Benešová, Bohuslava Zajptová, Eva Pourová, Markéta Jedličková 

b) Jan Výborný, Marie Jarošová 

c) Jaroslava Fialová, Štěpán Holec 

d) Zuzana Žaloudková 

 

 Marcela Benešová, Eva Pourová, Michaela Urbánková, Markéta Jedličková 

Ostatní: Josef Fiala, Pavel Hrala, Marie Klementová, Vít Skála, Monika Krčilová  

 

Omluveni: 

a) Michaela Urbánková 

b) Zuzana Bokůvková, Vlasta Dolejšová, Stanislav Horký, Lada Nováková, Jana Řádová 

c) Hana Křížová, Petra Tomanová, Jitka Muzikářová, Zuzana Vlková 

d) Jiří Bína, Anna Šimonová, Erika Volavková 

 

Koordinační skupina: 

Přítomni: Marcela Benešová, Jan Výborný, Alena Kukrechtová, Josef Fiala, Vít Skála 

Omluveni: Hana Křížová, Jiří Bína 

 

Body jednání: 

1. Úvod 
2. Průběh schvalování SPRSS. 
3. Tvorba Akčního plánu. 
4. Představení katalogu sociálních a doprovodných služeb. 



 
  

5. Zhodnocení projektu. 
6. Fungování komunitního plánování po ukončení projektu. 
7. Diskuze s malým občerstvením. 

 

1. Úvod 

Jednání začalo ve 12:40 hodin. Marie Klementová přivítala přítomné na jednání. A představila průběh 

jednání. 

2. Průběh schvalování SPRSS. 

Dne 26. 6. 2019 proběhlo projednání a schválení dokumentu SPRSS na zasedání zastupitelstva města 
Humpolec. Před zastupitelstvem byl dokument projednáván na finanční komisi města Humpolec, jejíž 
stanovisko, které bylo sice doporučující, ale s výhradami, vedlo k bouřlivým diskuzím na samotném 
zastupitelstvu. Stanovisko zastupitelstva bylo nakonec doporučující s podmínkou, že všechny 
záležitosti týkající se města Humpolec nejprve projdou zastupitelstvem města Humpolec. 

3. Tvorba Akčního plánu. 

Byl vytvářen v minulých měsících. Všichni členové pracovních skupin se podíleli na jeho tvorbě a 
připomínkování. Jednotlivé organizace byly požádány o doplnění částí týkající se jejich činnosti. Poté 
byl projednán také s Josefem Fialou a paní Alenou Kukrechtovou. 

Na tomto jednání proběhlo jeho představení a shrnutí připomínek, které k němu dané organizace 
měly.  

Akční plán bude schvalovat zastupitelstvo města Humpolec dne 25. 9. 2019, kde bude představen. 

Na začátku roku 2020 bude MAS vyhodnocovat, zda byl plán na rok 2019 dodržen a naplněn. Stejně se 
bude kontrolovat i v roce 2021 dodržování akčního plánu za rok 2020 a bude vytvořen nový akční plán 
na rok 2021. 

Akční plán by měl být ještě doplněn o finance jedné služby, která je doplní do pátku 31. 8. 2019. 

4. Představení katalogu sociálních a doprovodných služeb. 

Byl promítnut a prezentován katalog sociálních služeb, na kterém se ještě pracuje. Finální verze bude 
poskytovatelům zaslána v elektronické podobě. Kancelář MAS zajistí distribuci v tištěné verzi na 
konkrétní místa, tj. ne jen poskytovatelům sociálních služeb, ale i na veřejně přístupná místa jako je 
infocentrum, zdravotnická zařízení apod. 

Katalog bude zveřejněn na webu MAS, webových stránkách poskytovatelů sociálních služeb, na 
stránkách v obcích v ORP Humpolec apod. MAS ponese zodpovědnost za rozeslání katalogu. 

Byl proveden cvičný tisk. Náklad bude 290 ks. Příští týden by měly být vytištěny všechny katalogy. 

Katalog bude představen na Veletrhu sociálních služeb. 

 



 
  

5. Fungování komunitního plánování po ukončení projektu. 

MAS je povinna nejméně jednou a rok svolávat pracovní skupiny, ve kterých se bude zhodnocovat 
plnění střednědobého plánu a akčního plánu. Vzhledem k tomu, že MAS nezískala dotaci na další 
činnost komunitního plánování, budou tato setkání bez nároku na honorář. Zástupci z organizací se 
však mohou jednání účastnit v rámci své pracovní činnosti, pokud jim to vedení organizace povolí. 

6. Diskuze s malým občerstvením. 

Dne 27. 9. 2019 se bude konat Veletrh sociální ch služeb. Znovu bychom chtěli požádat o zaslání 

požadavků a návrhů do 31. 8. 2019. MAS aktuálně zajišťuje organizační záležitosti. Veškerou organizace 

projektu má na starost slečna Martina Krčilová, která má přístup k e-mailu KPSS@humpolecko.cz, 

popřípadě jí můžete kontaktovat na e-mail info@humpolecko.cz a nebo také na telefonním čísle 

739426320. 

Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za práci a úsilí vynaloženém na komunitním plánování. Jsme 

rádi, že jste to s námi ty dva roky vydrželi a pevně doufáme, že tím komunitní plánování na Humpolecku 

nekončí. 

Jednání bylo ukončeno v 14:15. 
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