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OKRM/25/2017/Z/13 

Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 1. jednání sociální komise rady města konaného dne 8. 2. 2017 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., 

Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., 

Ing. Jan Pikous, Alexandra Pořádková, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Mgr. Petra 

Zimmelová, PhD. 

Omluveni: JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, Marie Simotová 

Hosté: RNDr. Michal Kohn, CSc., Bc. Marie Voštová, Koordinační skupina RPSS 

Jednání zahájil a řídil předseda sociální komise doc. Petr Petr. V úvodu představil RNDr. Michala 

Kohna, CSc., uvolněného člena rady města, který převzal po doc. Kozlové sociální resort. Doc. Petr 

panu radnímu předal slovo ke krátkému představení. 

Schválený program: 

1. Setkání a diskuze s Koordinační skupinou RPSS 

Šárka Kovárnová ve stručnosti na žádost předsedy přednesla organizační strukturu procesu 

komunitního plánování sociálních služeb a uvedla Koordinační skupinu. Následně se každá člen KS 

(vedoucí dané pracovní skupiny) ve stručnosti vyjádřil k oblasti, která se v dané PS řeší a k návrhu 

Akčního plánu RPSS pro rok 2017. 

Tomáš Brejcha, vedoucí PS Drogy – vyzdvihl s návrhu AP preventivní aktivity na akcích pro mládež 

(např. Majáles, kdy v roce 2016 byla prevence na Majálesu podpořena i z dotačního programu města) 

a nově se v plánu objevuje Poradna pro nelátkové závislosti (např. na hracích automatech, sociálních 

sítích). 

Irena Lavická, vedoucí PS Senioři – v návrhu AP se neobjevuje nic zásadního oproti loňskému roku, 

služby pro seniory jsou ve městě dobře pokryty. 

Dana Kopecká, vedoucí PS Osoby se ZP – nově se v plánu objevují odlehčovací služby pro děti, které 

byly nově zřízené v loňském roce na základě zjištěné potřeby, ostatní služby zůstávají zachovány jako 

v roce 2016. 

Zdeněk Říha, metodik komunitního plánování – vyzval členy sociální komise k předávání podnětů 

směrem k procesu plánování a zjišťování potřeb od zadavatele (města České Budějovice); dále zmínil 

velké téma Dobrovolnictví, které se v roce 2016 řešilo napříč všemi pracovními skupinami. 

František Kaiseršot, vedoucí PS Krize – zmínil zrušení noclehárny pro ženy a potřebu jejího zajištění 

jiným poskytovatelem, chybějící pobytové zařízení pro osoby bez domova se zdravotním 

znevýhodněním a nedostatečnou zdravotní péči o tyto osoby (špatná spolupráce mezi sociálním 

a zdravotním sektorem); 

Dále informoval členy komise o novém projektu Burze filantropie (členům předal tištený 

infomateriál), který v Jihočeském kraji pořádá spolek DialogCB a jejímž cílem je naučit získávat 

neziskové organizace zdroje i ze soukromého sektoru a zapojit místní podnikatele do financování 

projektů ze sociální oblasti, může se zde propojit i opatření dotačního programu na podporu 
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inovativních projektů a podpora toho samého projektu v rámci Burzy filantropie 

K propojení zdravotního a sociálního sektoru v péči o osoby bez domova proběhla krátká diskuze. 

Míla Hanousková, vedoucí PS Poradenství – v rámci této oblasti nedochází k žádnému rozvoji, 

poradenství je poskytováno a zajišťování v rozsahu jako v roce 2016. 

Šárka Kovárnová  - doplnila informace k PS Děti za nepřítomnou vedoucí PS Zuzanu Mikešovou – 

v této skupině se dává velký důraz na primární prevenci, v roce 2017 dojde ke změně vymezení 

pracovní skupiny (větší důraz na služby pro celé rodiny s dětmi). 

Doc. Petr poděkoval přítomným hostům za jejich účast na jednání. 

 

2. Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb pro rok 2017 

Přijato usnesení č. 1/2017  (9 - 9,0,0) 

Členové komise ho dostali elektronicky před jednáním. K dokumentu nebyly vzneseny žádné 

připomínky. Informace k němu poskytli i přítomní členové Koordinační skupiny (viz bod 1.) 

 

3. Diskuze a různé 

Členové komise diskutovali k možnostem obdržet termíny jednání na celé pololetí. Doc. Petr uvádí, že 

ne vždy je možné dlouhodobě dopředu pevně stanovit termíny, komise musí také reagovat na aktuálně 

řešené záležitosti v sociální oblasti. Sekretářka komise zašle návrh termínu vztahujících se 

k projednání žádostí o poskytnutí dotací. 

 

Soubor usnesení: 

K bodu:  Akční plán Rozvojového plánu sociálních služeb pro rok 2017 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. : 1/2017 

sociální komise rady města 

b e r e  n a  v ě d o m í  
1. Informace podané přítomnými členy Koordinační skupiny RPSS 
2. Návrh Akčního plánu RPSS pro rok 2017 

 

V Českých Budějovicích dne 9. 2. 2017 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 


