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A. Úvodní slovo ředitelky společnosti 

 

Vážené dámy a pánové, 

 dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Jeseník. Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám nejen představujeme výsledky své práce za 

uplynulý rok 2012, ale také výhled na roky budoucí. Touto cestou vyjadřujeme poděkování svým 

partnerům, kolegům a institucím, bez jejichž přičinění by nebyla naše práce úplná a mnohdy ani 

realizovatelná.  

 Přeji všem šťastný a tvůrčí vstup do roku 2013. 

 

 

Bc. Lenka Tichavská 

Ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
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B. Údaje o společnosti 

Název společnosti:  Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Statutární zástupce:  Bc. Lenka Tichavská - ředitel společnosti 

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost - Akreditovaná vzdělávací 
instituce 

 

Sídlo společnosti:  Seifertova 721, 790 01 Jeseník 

Doručovací adresa:  Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník 

IČ:    27847977 

 

Telefon:    +420 736 472 168 

E-mail:    srssjesenik@email.cz  

Webové stránky:      www.srssjesenik.cz  

  

Společnost zapsána:  Krajský soud v Ostravě 

Spisová značka:  O 1009  

Datum zápisu:   21. 6. 2008 

 

Zakladatelé společnosti:  Mgr. Leoš ZATLOUKAL 

Miluše HORKÁ 

 

 

Druh poskytovaných služeb:  

a) vedení internetového veřejně přístupného informačního a poradenského serveru o metodách, 
možnostech, podmínkách a východiscích komunitního plánování, participativní demokracie a 
oblastech rozvoje sociálních služeb; 

b) organizace a pořádán výcvikových programů v oblasti komunitního plánování, participativní 
demokracie a v oblasti rozvoje sociálních služeb, včetně lektorské činnosti; 

c) poskytování expertní, supervizní a konzultační služby v oblasti komunitního plánování, rozvoje 
sociálních služeb, včetně výzkumných prací, podkladových analýz a přípravy projektových 
dokumentací. 

mailto:srssjesenik@email.cz
http://www.srssjesenik.cz/
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C. Cíle a poslání společnosti: 

 Poskytovat uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb komplexní služby 
v oblasti plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji 
 

 Sjednotit výstupy komunitních plánů sociálních služeb na obecní úrovni pro potřeby 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni 

 
 Podporovat principy metody komunitního plánování, zejména princip subsidiarity, konsensu, 

rovnosti, demokracie 
 

 Poskytovat poskytovatelům sociálních služeb komplexní servis prostřednictvím široké 
nabídky aktuálně řešených témat vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, ve znění pozdějších úprav a dalších souvisejících právních norem 
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D. Struktura společnosti 

 

Správní rada: 

Alexander Jurka   - předseda správní rady 

Bc. Jana Macková, DiS.  - místopředseda správní rady 

Mgr. Jiří Kovalčík   - člen správní rady 

 

Dozorčí rada: 

Hana Kolářová    - předseda dozorčí rady 

Kurt Látal    - člen dozorčí rady 

Ing. Jan Rotter     - člen dozorčí rady 

 

 

Ředitelka společnosti:  Bc. Lenka Tichavská 

 

 

Zaměstnanci na pracovní smlouvy: 

Bc. Lenka Tichavská   - vedoucí projektu 

Ing. Markéta Reinerová   - vedoucí projektu 2  

    

 

Zaměstnanci na dohody o provedení práce a jiné obdobné pracovně právní vztahy: 

Daniel Horký     - Koordinační asistent 
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E. Činnost společnosti (2012) 

Realizované projekty: 

1. Objednatel služeb: Město Jeseník (Individuální projekt „Sociální integrace 
na Jesenicku“ reg. číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006, který byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky) 

Realizace zakázky: „Administrátor projektu“ 

Číslo zakázky: č. 01/2011/55.00006 

Doba plnění: 1.10. 2011 – 31. 4. 2015 

Realizátor zakázky:                Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Rozsah plnění: Administrace, obsahové vedení a koordinace sociálních a 
fakultativních služeb – aktivit projektu, organizace  
a vedení dvaceti setkání realizačního týmu, tří evaluačních 
workshopů a konference, zpracování závěrečného 
dokumentu o celém Individuálním projektu. 

 

 

2. Poskytovatel dotace: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Projekt v realizaci: „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“ 

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00053 

Doba plnění: 1.3. 2012 – 29. 2. 2014 

Realizátor projektu:                Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Partner projektu: Magistrát města Prostějova 

Rozsah plnění: Administrace projektu, metodické vedení 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
metodou KPSS, pořádání konference, dvou 
workshopů, tří setkání  
s veřejností a vzdělávání metody KPSS. 

 
3. Poskytovatel dotace  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Projekt: 

„Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka“, financovaný z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
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Číslo zakázky: registrační číslo projektu 1.04/3.1.03/65.00009 

Doba plnění: 2011 – 2012 

Realizátor zakázky:                Charita Konice  

Partner projektu 

 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Město Konice 

 

Rozsah plnění: Odborný garant projektu 

 
 
 

 

 
 

Projekt je 
spolufinancován 
z prostředků ESF 
prostřednictvím 

Operačního 
programu Lidské 

zdroje a 
zaměstnanost a 

státního rozpočtu 
ČR 

 

                                                                             Projekt „Podpora střednědobého plánování  
Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“         rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ 
28. 6. 2012 Platforma terénních pracovníků ORP Jeseník     Výjezdní zasedání Řídící skupiny v Jeseníku 
 

 

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ – II. Evaluační Workshop k realizaci projektu. 
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Realizované aktivity: 

- 2012 Město Kyjov – dvoudenní interaktivní 
tematický seminář v rozsahu 16 výukových hodin a 
supervizní podpora.  

- 2012 Průběžné poskytování konzultací, supervizí a metodické podpory KPSS 
v Olomouckém kraji. 
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F. Přehled hospodaření  
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G. Plány roku 2013: 

Rozvíjet poskytované služby v OK: 
 

 Metodickou podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále jen 
SPRSS) metodou komunitního plánování především v Olomouckém kraji na obecní i 
krajské úrovni v souladu s Kritérii kvality plánování sociálních služeb 

 Supervizní – konzultační činnosti v procesech SPRSS na obecní i krajské úrovni v 
souladu s Kritérii kvality plánování sociálních služeb 

 Vzdělávací činnost v oblasti SPRSS na obecní i krajské úrovni v souladu s Kritérii kvality 
plánování sociálních služeb 

 Tvorbu projektových žádostí do fondů ESF 
 Poradenství ke tvorbě projektových žádostí 
 Administrace projektů 
 Prohloubení spolupráce se stávajícími partnery 
 Nabídka návazných seminářů fundraisingu  
 

 
 

Rozšíření nabídky služeb: 
 

 Vzdělávání a konzultace v oblastech supervize poskytovatelům sociálních služeb 
 

Rozvoj společnosti: 
 

 Zajištění ekonomického chodu společnosti tak, aby její existence nebyla ohrožena 
ukončením podpory EU prostřednictvím fondů ESF.  

 Udržení externího týmu spolupracujících odborníků. 
 Zajištění odborného růstu zaměstnanců společnosti. 
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H. Partneři a spolupracující organizace 

Magistrát města Prostějova 

Město Kyjov 

Město Jeseník 
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I.  Poděkování 

 

Za morální podporu  

děkujeme především všem spolupracujícím partnerům a institucím, které jsou jmenovány  

v naší Výroční zprávě 2012 
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Bc. Lenka Tichavská 
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2013 

 


