
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

konaného dne 03. 03. 2022 v Klubu Seniorů na ul. Sadová, Frýdek-Místek 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni:   

Nepřítomni:  

Program: 

1. Úvodní slovo 

2. Příprava nového střednědobého plánu (5. SPRSS na období 2022-2025) 

3. Různé 

Průběh jednání: 

Ad1) Úvodní slovo 

 Paní Gabriela Romanová, DiS. přivítala přítomné členy PS a zahájila setkání za účelem 

finalizace přípravy 5. SPSS. 

 Vzhledem k novým zástupcům jednotlivých členů PS, požádala přítomné o krátké 

představení. Za Handicap centrum Školu života bude na jednání PS docházet Mgr. Gabriela 

Morongová.  

 Na dotaz, jak se město připravuje na uprchlíky z Ukrajiny, sdělila Vendula Slívová, že se 

konalo setkání krizového štábu a byly mapovány ubytovací kapacity na území města. 

 P. Zarubová informovala členy PS, že ke komunikaci s ukrajinskými občany je možno využít 

stránky Google Translate – online překladač pro snazší komunikaci a rychlejší poskytnutí 

potřebné pomoci. 

 

Ad2) Příprava nového střednědobého plánu 

 Vendula Slívová sdělila, že vzhledem k současnému dění dojde k úpravě harmonogramu 

přípravy 5. SPRSS. Nový SPRSS bude předložen ke schválení RM až v srpnu 2022 a následně 

v září 2022 bude předložen ZM. 

 Na předchozím setkání PS byly vytvořeny 3 mikro týmy dle zaměření (osoby se smyslovým 

postižením a kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním osoby 

s mentálním postižením), které následně rozpracovaly jednotlivé cíle, dílčí cíle a jejich dílčí 

kroky a podoby struktury pro 5. SPRSS. Výstupy z jednotlivých mikro týmů byly při dnešním 

setkání prodiskutovány a upraveny. 

 Jednotlivé provedené změny PS budou zaznamenány do definovaných cílů a jejich opatření. 

Případně budou některé z nich přeformulovány. Změny budou paní Romanovou zaslány PS 

k nahlédnutí a na příštím setkání PS budou dále dopracovány. 

 Pracovní skupina byla informována, že vzhledem k rozšíření cílové skupiny o osoby 

s duševním onemocněním v chráněném bydlení organizace Náš svět, p. o., se zkrátila 

čekací doba na umístění. 

 



 

Ad3) Různé: 

 

Datum, čas a místo příštího setkání pracovní skupiny bude včas upřesněn – dle 

hlasování v aplikaci Doodle. Nejspíše ještě během měsíce března 2022. 

 

 

 

Zapsala: Petra Křibík Dominíková 
Korekce: Gabriela Romanová, Vendula Slívová 
 

 

 

Distribuce: emailem 


