
 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570 

 

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Ohrožené skupiny 

V pátek 21. 6. 2019, 8:30 hod., 
Zasedací místnost OÚ Beňov 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Tvorba akčního plánu na rok 2020 
3. Implementační fáze 
4. Různé, závěr 

 
1.Úvod 
 
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Bc. 
Markéta Poláchová. Přivítala přítomné a poděkovala za účast na jednání i dnešnímu 
hostovi Tomáši Volkovi (starosta obce Bochoř), předala slovo metodičce Lence Tichavské, 
která připomenula základní body úterního (18. 6. 2019) setkání nad Akčním plánem 2020 
(dále jen AP). 
 
2. Tvorba akčního plánu na rok 2020 
 
Metodička znovu připomenula finanční stránku AP – Plán nákladovosti SSL na rok 2020 a 
doplnila o další dohodnuté informace: 

 Pečovatelské služby – Charita Přerov a PS Čechy budou žádat o příspěvky na pro-
voz jako doposud, individuálně, nebudou čerpat z fondu na sociální služby MRM. 

 Odborné terénní programy, SAS, dluhové poradenství a odlehčovací služba (nově 
vzniklé služby, navýšení kapacity dle AP) – potřeba finančního zabezpečení. 

 Práce kontaktních pracovníků v jednotlivých obcích – od 10/2019 již nebude fi-
nančně podpořena, jedná se o důležité činnosti – vyčíslení odměny min. 5 000 Kč 
ročně na jednoho pracovníka. 

 

Koordinátorka Markéta Poláchová navrhuje zvýšení členského příspěvku obcí do MRM 
(výše se počítá dle počtu obyvatel obce). Momentálně je částka 35 Kč/občan, navýšení 
na 55 Kč/občan. Je potřeba cca 163 200 Kč na návazné služby včetně úhrady práce kon-
taktních pracovníků (22 x 5 000 Kč = 110 000 Kč), zůstatek 53 200 Kč na cokoliv – na 
sociální služby. Práce kontaktních pracovníků by byla pod MRM. Navýšení bude sloužit 
k vytvoření balíčku na sociální služby.  

Diskuze nad výše navrhnutém. Členové se vyjádřili ve smyslu, že tako varianta je mož-
ná, je nutno ji předjednat v jednotlivých obcích a následně schválit na Valné hromadě 
DSO mikroregionu Moštěnka. Členové dále avizovali, aby vedení účtu a finančních toků 
v rámci sociálních služeb bylo co nejtransparentnější a byly vyhotoveny Smlouva o po-
skytování služeb na MRM od určitých služeb na dané období.  

Koordinátorka Markéta Poláchová kontaktovala firmu Společnost ROSI LOGISTIK s.r.o. 



 

 

specialista na senior taxi, která by mohla zabezpečit služby Senior taxi. Vznikala pracovní 
skupina – Tomáš Volek (starosta obce Bochoř), Eva Kubíčková (starostka obce Křtomil), 
Hana Lounová (starostka obce Líšná) a koordinátorka Markéta Poláchová, kteří se budou 
zabývat tématem zřízení služby Senior taxi v MRM. 

Úkoly pro koordinátory: 

 Poskytování SAS – předjednáno s Člověkem v tísni (návrh spolupráci s SOS dět-
skými vesničkami). Metodička Lenka Tichavská během jednání kontaktovala Bc. 
Michael Láše (739 220 640, michal.las@clovekvtisni.cz) – Člověk s tísni a vysvětli-
la mu záměry MRM a AP. Tichavská dojednala, že Láš do 26. 6. 2019 dá vědět, 
jak je na tom Člověk s tísni s možností práce v MRM. Spolupráce od ledna 2020, 
navýšení o 0,5 úvazku, možný příspěvek z MRM 35 000 Kč/rok. Láš slíbil, že vy-
číslí, kolik rodin by byli schopni uspokojit při navýšení práce na 0,5 úvazku. 

 Projednání navýšení členského příspěvku v Radě MRM, pak schválení na Valné 
hromadě MRM. Přebytky částek sociálních služeb nechat do dalších let a šetřit, 
popř. na senior taxi.  

 Charita Přerov (dluhové poradenství) a Kappa Help (terénní programy) – zjistit 
základní informace o možnostech práce na MRM. 

 
3. Implementační fáze 

Metodička Lenka Tichavská představila tabulku „Monitoring cílů a opatření prostřednic-
tvím aktivit“ a způsob práce s ní a její vyplňování. 

 

4. Různé, závěr  

Koordinátorka Markéta Poláchová společně s přítomnými sestavila přehled argumentů pro 
jednání se starosty za účelem navýšení členského příspěvku (úhrady sociálních záměrů): 

 Časová úspora starosty při jednání s občany o sociálních záležitostech – bude pro-
vádět kontaktní pracovník obce, 

 odpadá administrativa mzdové agendy kontaktního pracovníka (agenda jde do 
MRM), 

 sociální pracovník k dispozici (jeho spolufinancování MRM schválil již dříve), webo-
vé stránky, informovanost napříč MRM,  

 možnost využití přebytků z „balíčku“ sociálních služeb do nově vznikajících služeb, 
 příprava na budoucí negativní demografickou křivku (stárnutí obyvatelstva). 

 
Beňov 21. 6. 2019 
 
 
Zapsala:  Jana Landsmannová 
 
Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


