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Zápis z jednání pracovní skupiny KPSS konané dne 15.2.2012 

 

Místo konání: klubovna MKD Blansko 

 

Zúčastněné osoby: viz prezenční listina 

 

Zápis zpracovala:  Bc. Ivana Kouřilová, koordinátorka KPSS Blansko,  

   mail: kourilova@blansko.cz 

 

1. Představení občanského sdružení Ariadnina niť 

Ředitelka sdružení paní Ing. Anžela Jemelková představila nově otevřené zařízení 

v Doubravici nad Svitavou. V prostorách bývalého hotelu Janků (Retro) je provozována 

odlehčovací služba pobytového typu s kapacitou 25 lůžek. Pokoje jsou 2 lůžkové s vlastní 

sprchou a WC. Jídlo je řešeno dodavatelsky. 

Služby jsou poskytované na základě živnostenského oprávnění – nejedná se o registrovanou 

službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním znevýhodněním od 19 let a senioři.  

S klienty je uzavírána dohoda o poskytnutí ubytování a stravy a je jim zprostředkována 

asistenční péče. Péči zajišťuje psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra, pečovatelky. 

Dohodu lze uzavřít na dobu určitou – již od 1 dne nebo na dobu neurčitou – součástí této 

dohody je výpovědní lhůta. 

Cena – uvedeno orientačně: 8.800,-/měsíčně za poskytnutí ubytování a stravy, cena za 

poskytnutí péče – dle rozsahu péče. V případě komplexní péče o osobu závislou ve stupni 

III. a IV. se cena pohybuje od 18.000,- Kč do 22.000,-Kč měsíčně. Celková cena je však 

součástí dohody. 

Kontakt na zařízení v Doubravici nad Svitavou:  

Kristýna Chernei,  cksdoubravice@seznam.cz, tel. 513 035 100, 774 155 560 

 

2. Představení občanského sdružení Lamák 

Sociální služba Canis-hipo-lamoterapie je poskytována prostřednictvím vycvičených zvířat. 

Jedná se o registrovanou službu – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením. Místem poskytování ambulantní služby je Farma u Lamáka, Ústup. 

Kontakt: sdruzeni.lamak@seznam.cz, tel. 737 195 243, www.sdruzenilamak.webnode.cz 
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3. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“ 

- projekt financovaný z OP LZZ. 

Předložený projekt vychází z Výzvy č. 78 v rámci oblasti podpory 3.1. – Podpora procesů 

plánování sociálních služeb. Cílem projektu je vytvořit a udržet smysluplnou komplexní 

fungující organizační strukturu pro plánování sociálních služeb pro spádové území obce 

s rozšířenou působností.  

Výstupem projektu bude III. komunitní plán sociálních služeb města Blansko, zřízení 

Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a Integrovaného informačního 

systému. 

Doba realizace 

Realizace projektu bude zahájena k 1.4.2012. Celková délka trvání projektu je 24 měsíců. 

Partner projektu 

Společnost ACCENDO, o.p.s.  

Partner se bude metodicky podílet na tvorbě Centra pro podporu komunitního plánování 

Blansko, zpracování informací v oblasti procesu plánování sociálních služeb, bude 

metodicky nápomocno při získávání dat pro zpracování analýzy nových sociálních rizik atd. 

Zástupce partnera bude od zahájení realizace projektu přítomen jednání pracovních a 

řídících skupin. 

Byly krátce představeny klíčové aktivity projektu: 

01  Řízení a organizace aktivit projektu 

02 Podpora práce řídící skupiny a pracovních skupin 

03 Zpracování analýzy nových sociálních rizik a komunitního plánu 

04 Vytvoření a práce Centra pro podporu komunitního plánování 

05 Vytvoření interaktivního informačního systému a jeho průběžná aktualizace 

06 Nastavení parametrů efektivity komunitního plánování sociálních služeb 

 07 Informační aktivity 

 

4. Informace ke vzdělávacímu semináři 

Vzdělávací seminář Komunitní plánování v sociálních službách v kostce je realizován v rámci 

individuálního projektu Jihomoravského kraje CZ.1.04/3.1.00/05.00052  „Podpora plánování 

rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“ a jeho klíčové aktivity 01 Realizace 

vzdělávacích seminářů bude probíhat třídenní vzdělávací program. 

Obsahem semináře je především seznámení se se základními principy a zásadami metody 

komunitního plánování při plánování sociálních služeb, kritéria kvality a praktické ukázky 

využití metody KP v praxi. Dále organizační struktura procesu KPSS, propagace procesu, 
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postavení a práce zadavatele, uživatele a poskytovatele v pracovních skupinách a jejich 

efektivní zapojení do procesu. Komunitní plán – návrh koncepce, priority a opatření, proces 

připomínkování, tvorba vlastního plánu, schvalovací proces, aktualizace. 

Rozsah vzdělávacího programu: 18 hodin (3x6 hodin), účastníci obdrží po absolvování 

třídenního kurzu osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Podmínkou je účast na 

všech vzdělávacích dnech. 

 

5. Termíny setkávání pracovních skupin v roce 2012 

pracovní + řídící skupiny: 13.6.2012 (středa), 19.9.2012 (středa), 3.12.2012 (pondělí) 

jen řídící skupina: 18.4.2012 (středa), 31.10.2012 (středa) 

 

6. Ustanovení řídící skupiny 

Řídící skupinu tvoří koordinátoři KP, vedoucí pracovních skupin, metodik KP – partner, 

zástupce odboru sociálních věcí. 

Vedoucí pracovních skupin: 

cílová skupina – senioři: 

Bc. Anna Kalová (DCHB Oblastní charita Blansko), Bc. Petr Novotný (Senior centrum 

Blansko), Mgr. Lucie Höklová (Domov pro seniory Černá Hora). 

Cílová skupina – osoby se zdravotním postižením: 

Mgr. Zuzana Brodová, DiS. (Liga vozíčkářů), JUDr. Petr Krejčí (Svaz tělesně postižených) 

Cílová skupina – osoby ohrožené sociálním vyloučením: 

Bc. František Kratochvíl (DCHB Oblastní charita Blansko), Jiřina Sovová (DCHB Oblastní 

charita Blansko), Bc. Petra Zatloukalová, DiS. 

Cílová skupina – Mládež a rodina v krizi: 

Mgr. Helena Kotová (Podané ruce), Mgr. Blanka Bendová (DCHB Oblastní charita Blansko), 

Mgr. Radka Šebelová (Město Blansko) 

 

7. Různé 

Zástupci noclehárny a denního centra informovali o provozu, který byl na těchto zařízeních 

v průběhu mrazů posílen. V noclehárně přebývali na „teplých židlích“ průměrně 4 klienti, 

nejvíce jich tam bylo 9. V prostorách denního centra se mohly uchýlit na noc ženy. Akce byla 

ukončena 14.2.2012. Linka důvěry byla připravena poskytovat informace o možnostech 

ubytování v době silných mrazů. 

Zástupce Ligy vozíčkářů podala informace o stále probíhajícím projektu Šance bez bariér a o 

pomoci lidem se zdravotním postižením při začleňování na trh práce. 


