
„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“ 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528 

Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Magistrátem města 

Prostějova 

 

Dne 15. 12. 2017 se uskutečnil 

v Národním domě v Prostějově první 

Workshop projektu „Střednědobé 

plánování rozvoje sociálních služeb na 

Prostějovsku.  

Úvodního zahájení zástupců 

realizátora a partnera projektu se zhostila 

Bc. Lenka Tichavská (ředitelka SRSS, o.p.s. 

Jeseník) a náměstek primátorky 

statutárního města Prostějova Bc. Pavel 

Smetana. Oba srdečně přivítali stávající i nové členy organizační struktury, kteří se spolupodílejí na 

tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na celém správním obvodě obce s rozšířenou 

působností Prostějova. 

Cílem Workshopu bylo vzájemné seznámení členů. Historicky se tak setkali zástupci uživatelů, 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupci zadavatelů, tedy zástupci obcí Prostějovska. Členy Řídící 

skupiny představila koordinátorka Martina Králíková, DiS., a předala slovo vedoucím pracovních 

skupin. Ti představili své členy pracovních skupin. Ke stávajícím Prostějovským 5. pracovním 

skupinám (PS senioři, PS rodina, děti a mládež, PS osoby se zdravotním postižením, PS národnostní 

menšiny a cizinci a PS osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením) přibyly tři nové, 

zastřešující oblasti Plumlovska, Němčicka a Kostelecka.  

Pracovní skupinu Plumlovska představil 

koordinační pracovník Mgr. Jakub 

Hyndrich, pracovní skupinu Kostelecka 

představila koordinační pracovnice 

Nela Vrbová, DiS., a pracovní skupinu 

Němčicka představila koordinátorka M. 

Králíková za koordinační pracovnici Bc. 

Naděždu Novotnou, DiS., která se 

z důvodu onemocnění nemohla 

zúčastnit.  

Pavel Smetana s Lenkou Tichavskou se 

rozloučili s odstupující dlouholetou vedoucí pracovní skupiny Senioři PhDr. Miluší Liškovou, která je 

jednou ze zakládajících členů (tehdy) komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově. 

Poděkovali jí za odvedenou práci a popřáli jí mnoho spokojených let v kruhu rodinném. 

 



Zajímavým vstupem bylo seznámení plánovaných výzev 

operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného 

regionálního programu obnovy v podání projektového 

manažera SRSS, o.p.s. Petra Laštovici. 

V předposledním bodě programu Lenka Tichavská 

seznámila přítomné s povinnostmi obcí dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách v porovnání 

s Minimálními kritérii střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na krajské úrovni. Zdůraznila, že právě 

realizovaný projekt ulehčuje zejména malým obcím dostát 

těmto povinnostem. 

Poslední část Workshopu byla zahájena rautem, u kterého 

si účastníci spolu vyměňovali zkušenosti. Plně využili 

setkání k vzájemnému poznávání. 
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