
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

konaného dne 20.01.2022, on-line – MS Teams 

Přítomni:  A. Matýsková, Gabriela Romanová, p. Wittichová, Helena Cvoligová, Vladimíra 

Salvetová, Karin Mikolášová, M. Dyrdová, Jana Chovancová, Silvie Pavelková, Iveta 

Velčovská, Martin Kopáček, Natálie Hamplová, I. Tichá, Vendula Slívová, Petra 

Křibík Dominíková, T. Nytrová 

Omluveni:  G. Kuboň, V. Kovalová 

Nepřítomni: J. Bilavčíková, P. Matýsek 

Program: 

1. Úvodní slovo, výběr nového vedoucího pracovní skupiny OZP 

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

3. Různé 

Průběh jednání: 

Ad1) Úvodní slovo, výběr nového vedoucího pracovní skupiny OZP 

 Mgr. Vendula Slívová přivítala přítomné členy PS a sdělila, že paní Anna Rečková již nadále 

nebude vykonávat funkci vedoucí PS a ze své funkce odstupuje. Dle pravidel jednacího 

řádu pracovních skupin komunitního plánování za sebe odstupující vedoucí PS navrhla 

Gabrielu Romanovou. Členové PS byli dotázáni, zda by měl někdo z přítomných členů zájem 

vykonávat funkci vedoucího PS – žádný z členů neprojevil zájem.  

 

Hlasování o novém vedoucím PS: přítomno – 10 členů ze 17, pro – 9, zdržel se – 

1. 

 

Hlasováním PS byla do funkce vedoucí PS zvolena paní Gabriela Romanová, DiS. 

z organizace Kafira o.p.s. 

 

Ad2) Příprava nového střednědobého plánu 

 v průběhu března 2022 proběhne setkání řídící PS komunitního plánování 

 nový SPSS by měl být v květnu 2022 předložen ke schválení radě města a následně 

v červnu 2022 zastupitelstvu, z tohoto důvodu by měla být do konce března 2022 

dokončena příprava 5. SPRSS 

V rámci mapování potřeb cílové skupiny byly v předchozích setkání pracovní skupiny definovány 

jednotlivé potřeby osoby z cílových skupin:  

1. Osoby se smyslovým postižením a kombinovaným postižením 

2. Osoby s mentálním postižením     

3.  Osoby s duševním onemocněním  

Obecné cíle jsou již definovány, nyní musí být konkretizovány. 



Jednotlivé výstupy ze setkání PS je nyní nutné shrnout do jednotlivých a následně do dílčích cílů 

nového SPRSS. V rámci rozpracování jednotlivých cílů byla PS rozdělena na 3 mikrotýmy dle 

zaměření a to následovně: 

1. skupina - Osoby se smyslovým a kombinovaným postižením  

 Nytrová 

 Romanová 

 Salvetová 

 Mikolášová 

 Wittichová 

 Zarubová 

 Tichá 

 Kovalová 

2. skupina – Osoby s duševním onemocněním 

 Cvoligová 

 Matýsková 

 Dyrdová 

 Velčovská 

 Orlíková 

3. skupina – Osoby s mentálním postižením 

 Pačutová 

 Pavelková 

 Kopáček 

 Hamplová 

 

Nejpozději v průběhu prvního týdne v únoru 2022 budou dány termíny na jednotlivá setkání mikro 

týmů. Každému z mikrotýmů byl zadán úkol rozpracovat jednotlivé cíle, dílčí cíle, jejich dílčí kroky 

a podoby struktury pro 5. SPRSS. 

Způsob, jak zpracovat jednotlivé cíle, byl modelově rozpracován na cíli č. 9 – Zajištění dostupné 

péče pro osoby s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. 

Šablona struktury plánu: 

Cíl – čeho chceme dosáhnout – obecně 

Popis cíle – podrobnější popis cíle + proč 

Dílčí cíl – konkrétní „malé cíle“ – již upřesňující cíl co by se mělo v daném území změnit 

Opatření – jednotlivé kroky pro naplnění – co je potřeba udělat – kdo, finanční otázka 

Výstupy – co očekáváme na konci opatření – jak poznáme, že bylo naplněno 

 

 



Ad3) Různé: 

 

Termín příštího setkání pracovní skupiny bude stanoven po setkáních jednotlivých 

mikrotýmů – návrhy termínů setkání mikrotýmů zašle J. Chovancová emailem.  

V. Slívová zašle dosavadní zpracované návrhy cílů a opatření každému mikrotýmu 

zvlášť.  

 

 

 

Zapsala: Petra Křibík Dominíková 
Korekce: Vendula Slívová 
 

 

 

Distribuce: emailem 

 

 


