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Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb projektu 

 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec 

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

 

Den a místo jednání: 8. 10. 2018, 13:00, kancelář MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Hradská 

285, Humpolec 

Přítomní: 

Členové pracovní skupiny: Jaroslava Fialová, Hana Křížová, Petra Tomanová, Zuzana Vlková 

Hosté: Karel Březina (Oblastní charita HB – zástup) 

Ostatní: Vít Skála, Pavel Hrala, Eliška Matulová 

Omluveni: Monika Krčilová 

Body programu: 

 

1. Úvod 

Jednání začalo ve 13:05 hodin. Eliška Matulová přivítala přítomné na jednání pracovní skupiny  

a představila program jednání. 

2. Informace o vypořádání připomínek k analytické části plánu rozvoje sociálních služeb pro region 

Humpolecka 

Členové pracovní skupiny byli seznámeni s aktuálními činnostmi ohledně zpracování plánu rozvoje 

sociálních služeb. Byla vypracována analytická část plánu rozvoje sociálních služeb, která byla zaslána 

členům PS k připomínkám. MAS obdržela připomínky od 3 členů pracovních skupin. Některé byly 

zapracovány (zejména drobné textové úpravy), některé informace ještě budou upraveny či doplněny. 

V průběhu měsíce října zašle MAS členům realizačního týmu finální text analytické části plánu 

sociálních služeb k vyjádření. 

3. Informace o vzdělávacích aktivitách pro členy realizačního týmu projektu 

Dne 4. února 2019 proběhne na MěÚ v Humpolci školení typologie managementu pořádané ve 

spolupráci s MAS Královská stezka a MAS Šipka. Za MAS Rozvoj Humpolecka se přihlásilo celkem 7 

osob. Účastníkům včas zašleme podrobnější organizační informace. 
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Ve dnech 18. – 19. 10. 2018 se bude konat dvoudenní exkurze v zařízeních města Olomouce. Za naši 

MAS pojede 6 osob. Doprava a ubytování je pro účastníky zařízeno, náklady bude hradit MAS. 

Účastníkům včas zašleme podrobnější organizační informace.  

Dne 9. 10. 2018 se v Jihlavě na Vysoké škole polytechnické koná konference Sociální podnikání a místní 

komunity. Dne 23. 10. 2018 se v Mělníku koná konference Síťování – významná metoda sociální práce. 

Pozvánky na obě akce byly rozeslány e-mailem. Zájemci se mohli na tyto dvě akce hlásit individuálně.  

Předběžně plánujeme na začátku roku 2019 zorganizovat v Humpolci školení zaměřené na financování 

sociálních služeb. Jednalo by se o jednodenní školení poskytnuté zaměstnancem Krajského úřadu Kraje 

Vysočina z Odboru sociálních věcí, který by nás seznámil s financováním sociálních služeb, zda se 

chystají nějaké změny v této oblasti apod. 

4. Stručné představení vyhlášených výzev MAS z OP Zaměstnanost pro poskytovatele sociálních 

služeb 

Na konci srpna a v září 2018 vyhlásila MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka celkem 4 výzvy pro 

předkládání žádostí o dotaci určené převážně neziskovým organizacím působícím v regionu 

Humpolecka; mezi oprávněné žadatele dále patří také např. obce nebo podniky či OSVČ. Výzvy byly 

vyhlášeny v návaznosti na výzvu OP Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o výzvy Prorodinná opatření, 

Sociální podnikání, Podpora zaměstnanosti, Sociální služby a sociální začleňování. Informace k výzvám 

byly poslány členům realizačního týmu e-mailem, veškeré informace k výzvám jsou uvedené také na 

webu MAS, v záložce Dotace – Výzvy MAS – OP Zaměstnanost: http://humpolecko.cz/vyzvy-prv. 

V případě zájmu o další informace nebo o konzultace případných záměrů se můžete obracet na 

kancelář MAS. 

5. Formulace vize v oblasti sociálních služeb pro region Humpolecka 

Po vypracované analytické části je třeba navrhnout strategickou část komunitního plánu sociálních 

služeb v regionu Humpolecka. Je třeba stanovit si vizi, kde by Humpolecko mělo být ca za 10-15 let, a 

jaké by měly být poskytovány služby pro cílové skupiny. Na základě brainstormingu byly stanoveny vize 

a návrhy strategických cílů – viz příloha zápisu. 

6. Závěr 

Jednání skončilo ve 14:50 hod. 

 

http://humpolecko.cz/vyzvy-prv


 
  

 

3 
 

 

Příloha zápisu jednání pracovní skupiny 

Rozvoj ostatních sociálních služeb 

projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec 

 

Vize:  

Dostupná a efektivní pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci (menšiny, samoživitelky a 

samoživitelé, zdravotní handicap). 

  

Dílčí vize: 

Děti nejsou nechány na pospas rizikovým vlivům ulice, existuje zázemí, kde jsou na bezpečném místě, 

kde dostávají poradenství, kde mohou být dětmi, kde se mohou rozvíjet a seznamovat se s kamarády, 

kde si to užijí a není to drahé.  

Návrhy strategických cílů: 

1) Podporovat existenci zázemí pro volný čas dětí. 

-opatření: vybudovat zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže 

2) Podporovat odborné poradenství pro rodiče. 

-opatření: v Humpolci zajistit prostory s vhodným zázemím pro poskytování služeb střediska výchovné 

péče (služba by byla odborníkem poskytována 1x týdně po celý den) 

3) Vybudovat dostupné sociální bydlení ve spojitosti se sociální asistencí.  

4) Vybudovat azylový dům pro jednotlivce i rodiny ve spojitosti se sociálně aktivizační službou. (?) 

5) Zřídit prostor pro styk rozvedených rodičů s dětmi (o dispozicích 1+1/1+kk.) 

6) Pořádat kurzy českého jazyka pro cizince.  

7) Zajistit dostupného překladatele pro cizince (osobně/na telefonu). 

8) Organizovat společenské akce na podporu integrace cizinců.  

9) Osvěta (?) 

 



 
  

 

4 
 

 

Dílčí vize: 

Děti národnostních menšin chodí do školky a do školy, nekončí studium povinnou školní docházkou. 

Jejich rodiče chodí do práce, platí nájem a přijali za své zvyklosti většinové populace.  

Návrhy strategických cílů: 

1) Rozšířit síť terénních pracovníků pro rodiče. 

2) Realizovat společenské akce. 

Dílčí vize: 

Bezdomovci budou mít možnost se umýt, v zimě kde přespat. 

Návrhy strategických cílů: 

1) Vybudovat denní centrum s koupelnou a podpůrnými službami.  

Dílčí vize: 

Lidé s mentálním postižením mají dostupné chráněné bydlení a možnosti pracovního uplatnění. 

Návrhy strategických cílů: 

1) Rozšířit kapacity chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením ve městě Humpolci. 

2) Zajistit pracovních míst pro osoby s mentálním postižením. 

3) Provádět osvětu veřejnosti.  

-opatření: organizace veletrhu sociálních služeb (1x za 4 roky), kulturních vystoupení 

                   možnost zapojení škol 

 

 


