
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

konaného dne 22. 9. 2022 v Centru pro aktivní seniory 

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Program: 

1. Zahájení setkání 

2. Informace ke schválenému 5. SPRSS  a každoročnímu vyhodnocení 

      3.   Dotace SMFM na rok 2023 

      4.   Diskuze k členství v PS (podmínky, intervaly setkávání, aktivita členů, propagace) 

      5.   Kontrola úkolů, sdílení aktuálních novinek, pozvánek 

       

Průběh jednání: 

Přivítání členů skupiny a zahájení jednání pracovní skupiny. 

1) Zahájení setkání 

 Vedoucí PS přivítala všechny přítomné a omluvila pozvaného hosta – vedoucího 

Krizového centra Ostrava pana Davida Tichého z neúčasti na setkání z neodkladných 

pracovních důvodů. 

 Před zahájením plánovaného programu se členům představily nové zástupkyně Poradny 

pro ranou péči EUNIKA z Karviné a to paní Mgr. Adéla Hovorková a Silvie Zaliszová, 

DiS., které se budou účastnit příštích setkání místo paní Bc. Karin Mikolášové. 

 

2) Informace ke schválenému 5. SPRSS  a každoročnímu vyhodnocení 

 

 Vedoucí oddělení koncepce a rozvoje odboru sociálních služeb a koordinátor KP - paní 

Vendula Slívová poděkovala všem členům za jejich práci na dokumentu 5.SPRSS. 

Informovala o připomínkách, které byly k dokumentu zaslány v rámci připomínkového 

procesu. Dokument byl 7. 9. 2022 schválen Zastupitelstvem SMFM.  

 Vedoucí PS informovala členy o schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb na období 2022–2025. Skupina OZP má 8 vlastních opatření a 2 společná pro 

všechny skupiny KP. Vyhodnocení opatření proběhnou v lednu 2023. O přesné podobě 

tabulky a způsobu doplnění informací při vyplňování průběžného plnění, bude vedoucí 

PS informovat členy na příštím setkání.   

 Členové byli seznámeni s možností využití Metodiky vstupu do základní sítě sociálních 

služeb. V případě potřeby např. při navýšení kapacity stávajících služeb je možno využít 

odkaz https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-

sluzeb/komunitni-planovani/dokumenty/. 

 Po dohodě se členy bude odkaz rozposlán celé skupině e-mailem vedoucím PS. 

 

 

 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/komunitni-planovani/dokumenty/
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3) Dotace SMFM na rok 2023 

 

     Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2023, lhůta pro podání 

byla do 16. 9. 2022 (2022-13 milionů a 2023-15 milionů; výsledky budou do 31. 3. 2023). 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-

sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-socialnich-sluzeb/dotacni-programy-pro-rok-

2023/.  

 Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 

2023, projekty je možné podávat v době od 17. 10. -4. 11. 2022, k rozdělení je 900.000,-Kč; 

výsledky budou do 30. 6. 2023 https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-

navazujicich-na-socialni-sluzby/program-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-

na-socialni-sluzby-na-rok-2023/. 

 Dotace na podporu v oblasti zdravotnictví, projekty se podávají od 10. 10.- 31. 10. 2022; 

800.000,-Kč a výsledky budou známy do 31. 3. 2023. 

 https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-

sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-v-oblasti-zdravotnictvi/. 

 Dotace od odboru bezpečnostních rizik, dotace se podávají od 21. 10. – 31. 10. 2022. 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-bezpecnostnich-

rizik-a-prevence-kriminality/dotace/, k rozdělení je 800.000 Kč. 

 Individuální dotace, možno podat v průběhu roku kdykoliv, hodnotí se individuálně a 

musí být schváleny v orgánech obce https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-

magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/poskytnuti-individualni-dotace-mimo-vyhlasene-

dotacni-programy/. 

 

 

4. Diskuze k členství v PS (podmínky, aktivita členů, intervaly setkávání, propagace) 

 

 Na setkání měla rovněž pracovní skupina možnost otevřít diskuzi k tématu „Jednací 

řád pracovní skupiny ustanovené v rámci komunitního plánování sociálních služeb a 

navazujících aktivit ve Frýdku-Místku“.  

 Členové byli informováni o novém žadateli o členství do pracovní skupiny. Jedná se o 

Tyflocentrum Ostrava. Po podání písemné žádosti musí pracovní skupina schválit svým 

hlasováním nejpozději do 3 měsíců přijetí či nepřijetí žadatele.  

 Rovněž se vedla diskuze nad zánikem členství v pracovní skupině. Nebyly 

zformulovány konkrétní návrhy k postihu neaktivních členů, ale řešilo se, jak efektivně 

propojit služby a jejich vzájemnou spolupráci od roku 2023.  

 Z diskuze členů vyplynulo, že jedno z řešení efektivnější spolupráce bude rozdělení 

pracovní skupiny na podskupiny, jak tomu bylo dříve. Jedná se o podskupinu Osoby se 

smyslovým a kombinovaným postižením, podskupinu Osoby s mentálním postižením a 

podskupinu Osoby s duševním onemocněním. Na počátku roku 2023 si skupina stanoví 

témata, na kterých bude pracovat. Jedná se především o oblasti, které se nedaří 

dlouhodobě realizovat nebo jsou problematické.  

 Probrány byly také možnosti zasílání vedoucím PS nabídky akreditovaných kurzů 

různých školících zařízení, pozvánky na přednášky či oslavy k výročím organizací ve 
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Frýdku-Místku či okolí. V rámci většího propojení a vzájemné podpory souhlasí 

členové se zasíláním informací pouze týkajících se organizací PS OZP nebo ostatních 

PS v rámci komunitního plánování.  

 Skupina se jednohlasně shodla na nutnosti znát termíny příštích setkání s daleko větším 

předstihem, než tomu bylo doposud. Nyní si odsouhlasila setkání 4x za rok v  měsíci 

březnu, červenu, září a listopadu. Podskupiny se budou scházet během roku i mimo 

setkání celé PS, každá si bude plánovat místo a datum setkání nezávisle na sobě zvlášť.  

 Setkávání doposud probíhalo v odpoledních hodinách ve čtvrtky, což by se mohlo 

změnit. Většina zúčastněných členů by přivítala změnu nejen na hodiny dopolední, ale 

také místo čtvrtků, úterky. Hlasování bude e-mailem rozposláno přes aplikaci Doodle. 

Na příštím setkání budou členové vedoucím PS informováni o výsledku.   

 Diskuze se také dotkla tématu propagace či představení služeb zástupců přítomných 

organizací prostřednictvím např. Zpravodaje města, který vychází jedenkrát měsíčně. 

Členové, kteří aktivně posílali své články k otisknutí, se jej bohužel nedočkali nebo 

dočkali v upravených či zásadně zkrácených podobách. Organizace mohou dle  

informací pro svou propagaci využívat na stránkách SMFM webový katalog. Otázkou 

zůstává, jak širokou veřejnost tato možnost osloví.   

 

 

5. Kontrola úkolů, sdílení aktuálních novinek, pozvánek 

 

 Před letními měsíci probíhala ve skupině diskuze ohledně možnosti převozu imobilních 

klientů za pomoci hasičského záchranného sboru. Vedoucí PS členy informovala o 

přesném postupu při této potřebě, ověřeném u člena hasičského záchranného sboru. 

Lékař je povinen pro sanitku na převozový lístek uvést, že je pro transport imobilního 

člověka potřeba více osob – jedná se o převoz z bydliště do zařízení a zpět. Pojišťovny 

proplácí tento uvedený počet lidí. Hasičský záchranný sbor má být volán pouze 

v případě ohrožení života nebo v případě různých poruch jako jsou uvězněné osoby ve 

výtahu apod.    

 Znovu budou e-mailem členové vyzváni ke kontrole svých údajů ve webovém katalogu. 

Také byli informováni o možnosti zaslání změn v údajích na emailovou adresu: 

pacl.radovan@frydekmistek.cz.  

 Členové byli prostřednictvím e-mailu informováni o bezplatném jednodenním školení    

     od Prague Pride. Jedná se o základní vhled do problematiky LGBT+. Školení    

     proběhne  v průběhu listopadu 2022.  

 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – paní Kovalová pozvala členy PS na Den 

otevřených dveří, který se bude konat dne 1. 11. 2022 v SAS Ostrava. 

 Z důvodu nedostatečných volnočasových aktivit, jak ve městě FM, tak i v jeho okolí a 

také na podněty zákonných zástupců dětských klientů nyní Centrum pro dětský sluch 

Tamtam, o.p.s., KAFIRA o.p.s. a Poradna pro ranou péči EUNIKA mapují pomocí 

dotazníků, o jaké služby či nabídky aktivit ve městě FM mají rodiny s dětmi se 

zdravotním znevýhodněním zájem. Výsledek těchto dotazníků bude zahrnut do 

vyhodnocení akčního plánu za rok 2022.  

 

mailto:pacl.radovan@frydekmistek.cz


Příští setkání pracovní skupiny se uskuteční 10. 11. 2022. Místo a čas bude členům pracovní 

skupiny s předstihem zaslán emailem. 

 

 

Zapsala: Gabriela Romanová 

Korekce: Vendula Slívová 

 

Distribuce: emailem 

 

  

 


