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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO TÝMU 

 
 
Datum jednání: 6. června 2019 
Čas jednání: 9:00 hod 
Místo jednání: MěÚ Strakonice 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Zápis: Petra Hovorková 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Lenka Vysoká 
                                      
Program jednání: 
 

1. Úvod  
2. Činnost pracovních skupin 
3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb  
4. SPRSS pro ORP Strakonice (struktura, aktivity)  
5. Diskuse, závěr 

 
1. Úvod 

Manažerka Hanka Lukešová přivítala všechny přítomné, přivítala paní Mgr. Ludmilu Kolářovou CpKP – 
supervize projektu a zahájila jednání.  
 
2. Činnost pracovních skupin 

 
Pracovní skupiny se sešly v dubnu a hlavním bodem jednání bylo zpracování SWOT analýzy silných a slabých 
stránek, příležitosti a ohrožení. Další jednání budou probíhat v červnu a hlavním tématem budou aktivity 
SPRSS . 
Termíny jednání pracovních skupin: 
„Podpora rodin dětí a mládeže“ - 13. 6. 2019 od 9:00, místo konání: STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, Strakonice  
„Podpora osob ohrožených závislostmi“ – 13. 6. 2019 od 11:00, místo konání: STEJIKA, s.r.o., Hradební 329, 
Strakonice  
„Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" – 13. 6. 2019 od 13:00, místo konání: MěÚSS – sídlo 
pečovatelské služby (zimní zahrada – 2. patro), Rybniční 1283, Strakonice 
„Podpora osob v krizi" - 5. 9. 2019 od 9:00, místo konání: FOKUS – PÍSEK, pobočka Strakonice, Strakonice   
 
3. Katalog poskytovatelů sociálních služeb 

 
Členové ŘT se dohodli, že ohledně formy katalogu poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb, se sejdou 
společně se zástupci pracovních skupin na jednání u kulatého stolu. Na jednání budou navrženy životní 
situace, do kterých se klienti sociálních služeb mohou dostat a k nimž budou přiřazeny jednotliví 
poskytovatelé. Na jednání PS se navrhne termín (září 2019), poté budou členové ŘT o přesném termínu 
informováni.  
 
4. SRPSS pro ORP Strakonice (struktura, aktivity) 

 
Manažerka Hana Lukešová předala slovo paní Kolářové, která přednesla návrhy ohledně struktury SPRSS 
2020 - 2022 a jednotlivých tabulek aktivit. 
Struktura střednědobého plánu:  
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– Úvod, základní informace, informace o projektu, organizační struktura (realizátor, partner atd.) 
– Kapitola, která popisuje proces (tzv. „stručný deníček“) 
– Analýzy – navrhuje stručnost, do hlavního dokumentu přidat jen základní údaje, jednotlivé analýzy 

přidat do příloh 
Strategická část: 
- VIZE 
- Tabulka aktivit 

a) Kapacita služeb – v základní jednotce 
- pro pobytové zařízení - lůžko 
- pro ostatní služby - úvazky pracovníků v přímé péči 
- + mohou být jiné ukazatele – okamžitá, počet klientů, počet intervencí 

b) Jedna tabulka pro všechny stejná 
c) Sjednotit mluvnicky – korektura (realizační tým upraví text, pošle poskytovatelům ke kontrole) 
d) Investice  

- paní Prokopiusová navrhuje z tabulky aktivit vyřadit část ročních provozních nákladů a 
investic 

- Paní Kolářová navrhuje: 
• U rozvojových aktivit – vysvětlit a vyčíslit v charakteristice aktivit 
• U udržení aktivit – přidat „kouzelnou větičku“ do charakteristiky (udržení služby je 

podmíněno údržbou…..zajištění materiálně technické základy…..apod.) 
e) Náklady na službu – předpokládané náklady - buď poskytovatelé uvedou vlastní částku či bude 

realizačním týmem vyplněna „kvalifikovaným odhadem“ (spočítat kraj náklady/kraj kapacitou a 
vynásobit kapacitou poskytovatele) 

f) Dát pozor u poskytovatelů, kteří nesídlí na ORP Strakonice – kapacitu rozdělit pro jednotlivá ORP, 
pokud to poskytovatel neumí, dopsat, že se jedná o kapacitu pro JČK 

 
Struktura plánu se s krajským plánem neodporuje, proto paní Kolářová navrhuje ji zanechat tak jak je v AP, 
pouze zaktualizovat. 
 

6. Diskuse, různé 
 
Prezentace poskytovatelů se uskuteční 7. října 2019 od 9:00 do 13:00 v Rytířském sále na Hradě ve 
Strakonicích. Všem poskytovatelům bude zaslaná nabídka s možností prezentovat se.  
 
Další jednání řídícího týmu proběhne 19. září 2019 v 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Strakonice. 
 
 
Ve Strakonicích, 6. června 2019 
 
Zapsala: Petra Hovorková 
Ověřila: Mgr. Lenka Vysoká                                                                                                      
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