Pracovní skupina SPRSS na Uherskohradišťsku
„OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM“

ZÁPIS SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 01/2011
Datum: 27. ledna 2011
Místo setkání: Kontaktní centrum Charáč Uherské Hradiště
PROGRAM
1. Přivítání, prezence
2. Představení projektu a náplně práce ve skupině
3. Stanovení harmonogramu jednání pracovní skupiny
4. Školení pracovní skupiny
5. Očekávání členů pracovní skupiny
6. Termíny a obsah příštího setkání
ad. 1 Přivítání, prezence
Dne 27. ledna 2011 přivítal Lubomír Náplava členy pracovní skupiny s názvem „Osoby
ohrožené sociálním vyloučením“ na prvním jednání. Setkání proběhlo v prostorách
Kontaktního centra Charáč, Šromova 136, Uherské Hradiště. L. Náplava představil také
metodika projektu SPRSS na Uherskohradišťsku J. Zdražila, se kterým bude jednání
pracovní skupiny řídit. Poté se představili všichni členové pracovní skupiny přítomni na
prvním setkání.
ad. 2 Představení projektu a náplně práce ve skupině
L. Náplava stručně zopakoval již známé základní informace o projektu SPRSS na
Uherskohradišťsku a v krátkosti metodu komunitního plánování, jaké je jeho poslání ve
vztahu k sociálním službám (dostupnost, kvalita, reagování na potřeby uživatelů, přehlednost
a srozumitelnost nabídky služeb, vynakládání financí na potřebné služby). Naším společným
úkolem je zmapovat současnou situaci, vše konkrétně pojmenovat, říct si, co chybí a nastavit
priority (co a proč chceme změnit) pro nastavené plánovací období. J. Zdražil dodal, že
důležitý je samotný proces komunitního plánování, to jak spolu všechny tři subjekty
(zadavatel, poskytovatel, uživatel) komunikují, jak se navzájem informují apod..
ad. 3 Stanovené harmonogramu jednání pracovní skupiny
L. Náplava spolu s pozvánkou na toto setkání zaslal všem členům dokument se seznamem
členů pracovní skupiny, prvními třemi termíny pro setkání pracovní skupiny, termíny pro

1
PROJEKT STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU,
REG. Č. CZ.1.04/3.1.03/45.00047, JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

školení a kontakty na jeho osobu. Proto na setkání tyto informace připomněl. Setkání
pracovní skupiny bude jednou za 2 měsíce a k dispozici jsou prozatím první tři termíny, které
všichni členové obdrželi (27.1., 24.3. a 26.5.). Další termíny budou k dispozici posléze, ale
dle předpokladu bude setkání dále 21.7., 22.9. a 24.11. Všechny setkání by se měly
uskutečnit v prostorách Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti. Pokud by byla
změna místa setkání, budou o tom členové skupiny informování. Na všechny setkání obdrží
každý člen e-mailovou pozvánku. Členství v pracovní skupině není rigidní záležitost a tak se
počet členů může v průběhu setkávání měnit. Zároveň jsou setkání veřejně přístupná a
mohou být navštěvována veřejností.
J. Zdražil představil předběžný program jednotlivých setkání:
§ První setkání se ponese v duchu vzájemného představení, sdělení základních
informací, harmonogramu a místa setkávání pracovní skupiny, členové budou
pozváni na školení a nakonec sdělí svá očekávání od účasti v pracovní skupině.
§ Na druhém setkání budou představeny sociální a navazující služby pro cílovou
skupinu prac. skupiny, vytváření SWOT analýzy v rámci cílové skupiny
§ Na třetím setkání budeme dopracovávat SWOT analýzu a priorizovat určité body,
určíme si slabé stránky SWOT analýzy a rozdělíme je (podle toho kdo by je uměl řešit
nebo jak se to bude řešit), určíme prioritní slabé stránky, výstup z této práce půjde
potom k řídící skupině. Tím končí analytická práce naší práce v rámci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku.
§ Na čtvrtém setkání se již budeme věnovat strategické části a určíme si vize a cíle
(popř. opatření) v rámci naší cílové skupiny a klíčové mezníky.
§ Na pátém setkání se budeme věnovat návrhům konkrétních projektových záměrů,
které by měly řešit jednotlivé problémy.
§ Na šestém setkání budeme schvalovat konkrétní podobu Střednědobého plánu
v rámci naší cílové skupiny a zhodnotíme celý proces.
L. Náplava dále informoval, že vedle práce pracovních skupin se uskuteční další aktivity jako
je zpracování analýz pro analytickou část nebo aktivity zaměřené na veřejnost jako je
veřejné setkání, výstava poskytovatelů soc. služeb atd. Členové pracovních skupin budou na
veřejné akce zváni.

ad. 4 Školení pracovní skupiny
L. Náplava dále informoval, že je nachystáno školení pro členy pracovní skupiny a to ve dvou
alternativních termínech 17.2. nebo 25.2. Všechny členy prac. skupin osloví dodavatelská
společnost, jejíž zástupce zašle všem členům pozvánku a přihlášku na toto školení. Školení
se uskuteční v Uherském Hradišti. J. Zdražil dodal, že školení bude pro členy přínosné,
prohloubí znalosti o metodě kom. plánování soc. služeb a naučí členy tvořit SWOT analýzu,
což využijí hned na dalším setkání prac. skupiny.
ad. 5 Očekávání členů pracovní skupiny
J. Zdražil dále vyzval všechny členy pracovní skupiny, aby sdělili své očekávání od účasti
v pracovní skupině.
Výpis jednotlivých očekávání a vyjádření členů pracovní skupiny:
§ Řešení návaznosti mezi sociálními službami.
§ Setkávání s lidmi v rámci cílové skupiny, poznávání se.
§ Oblast zájmu v rámci zaměstnání, řešení systému v azylovém domě vzhledem
k alkoholu (vyloučení klientů na určitý počet dnů).
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§
§
§
§
§
§

Racionalizace a priorizace služeb v rámci cílové skupiny, v minulosti vznikly služby,
které nebyly podporovány z hlediska komunitního plánování.
Spolupráce mezi různými zařízeními, výměna informací, poznání různých aspektů
cílové skupiny.
Lepší koordinovanost, stejné problémy Staré Město – Uherské Hradiště.
Cesta k řešení problémů se sociálně vyloučených občany romského původu ve
Starém Městě.
Lepší koordinace sociálních služeb, vyslechnutí názorů druhých, řešení chybějících
služeb (krizové centrum).
Soc. služby pro osoby bez přístřeší, drogově závislé, jejich standardizace a možnosti.

ad. 6 Termíny a obsah příštího setkání
Na dalším setkání budeme popisovat sociální síť na Uherskohradišťsku pro cílovou skupinu
senioři, budeme si vyjmenovávat a představovat všechny poskytovatele soc. a navazujících
služeb na Uherskohradišťsku a vytvoříme SWOT analýzu pro cílovou skupinu.

školení pracovní skupiny:
17. nebo 25.2., pozvánky obdržíte na své e-mailové adresy

další setkání pracovní skupiny:
24.3. 2011, Kontaktní centrum Charáč, Uherské Hradiště

Zapsal: Mgr. Lubomír Náplava, manažer projektu
Ověřil: Mgr. Josef Zdražil, metodik projektu
Dne: 2. února 2011
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