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První setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich 

uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území města Polná 

Místo konání: online, dne 20. 4. 2021 od 13,00 – 14,30 hodin 

Přítomní starostové:     

- Simona Strašilová, sociální pracovník města Polná    

    

Přítomní poskytovatelé SS: 

- Anna Mištová, OCH Jihlava 

- Daniela Šináglová, vedoucí pečovatelské služby města Polná 

- Antonín Křoustek, Bílý kruh bezpečí 

- Hana Fexová, OCH Jihlava 

- Iveta Bělovová, TyfloCentrum 

- Eva Peřinová, Integrační centrum SASOV 

- Patricie Kejlová, Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina 

- Marie Petříčková, OCH Třebíč 

- Veronika Šourková, VOR Jihlava 

- Andrea Chvátalová, F POINT 

- Adéla Tomášů, VČELKA 

 

Průběh setkání:  

Ing. Lucie Koumarová přivítala přihlášené zástupce obcí a poskytovatele soc. služeb na 

prvním setkání aktérů působících ve spádovém území města Polná. 

Informovala účastníky online setkání o aktivitách a harmonogramu projektu Vytvoření 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava pro období 2022-2024. 

V rámci ORP Jihlava bylo definováno 6 spádových center – Jihlava, Třešť, Polná, Luka  

nad Jihlavou, Brtnice, Větrný Jeníkov. V každém spádovém centru se uskuteční 3-5 schůzek, 

které mají za cíl zmapovat potřeby území a zanést je do výše uvedeného strategického 

dokumentu, který bude rozčleněn pro potřeby osmi cílových skupin – senioři, děti, mládež  

a rodiny, osoby s duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby 

s mentálním a smyslovým postižením, osoby s PAS, Romové a osoby ohrožené soc. 

vyloučením, cizinci ohrožení sociálním vyloučením.   

V rámci prvního setkání byly k diskuzi využity informace z proběhlých focus group 

s poskytovateli sociálních služeb cílových skupin: 

• senioři, 

• osoby s duševním onemocněním, 

• osoby se zdravotním postižením. 

Senioři  

- pečovatelská služba (PS) – město Polná zajišťuje PS pro Polnou a její místní části. 

Otázkou zůstávají bílá místa, v minulosti Polnou kontaktovali občané např. 

z Dobronína, Dobroutova, byla diskutována případná dohoda se samosprávou  

o výkonu PS, ale problémem jsou finance, obce nemají zájem doplácet na sociální 
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 služby. Obědy pro seniory v Polné (včetně DPS) a místních částech vaří společnost 

Gastropol, v Polné je výdejna, funguje dobře, cena oběda respektuje cenu stanovenou 

vyhláškou a není s tím problém. 

- v území POU Polná působí VČELKA a PS pod OCH Jihlava – zvýšit informovanost 

občanů, že se mohou obrátit na své samosprávy, a že řešení je i úkol samospráv. 

VČELKA působí v Kraji Vysočina, OCH Jihlava dle dojezdové vzdálenosti (15 km od 

střediska), respektuje rozsah dle pověření a aktuální kapacitu pracovníků, pokud jde  

o bílá místa. Dle zkušeností poskytovatelů se starostové často od problematiky SS 

distancují, očekávají, že situaci vyřeší rodinní příslušníci, argumentují nedostatkem 

financí. Ochota doplácet za SS roste s velikostí obce, pro menší obce jsou částky  

za péči vycházející z krajské metodiky neúměrné velikosti obecního rozpočtu. 

Poskytovatelé se snaží zajistit provoz, postarat se o osoby bez péče a zajistit k nim 

dojezdnost, ale výpadek prostředků od obcí musí řešit jinak – fundraising, dotace, dary.  

- aktivity pro zdravé seniory – setkání, besedy, přednášky o „šmejdech“ zajišťuje zdarma 

Bílý kruh bezpečí, jezdí po celém ORP Jihlava.  

- senior taxi – bude zřizovat město Polná, pokud se podaří získat automobil v průběhu 

následujících měsíců, pak by služba mohla fungovat na podzim 2021. 

- město Polná disponuje rozjezdovými byty – celkem 66 bytů (nejedná se o sociální byty, 

kritériem je maximální stanovená výše příjmu), slouží mladým rodinám, 

samoživitelkám, seniorům (následně obvykle přecházejí do DPS), kapacita bytů se jeví 

dostačující, i když jsou byty v podstatě obsazené, není omezena doba nájmu, smlouva 

se uzavírá na dva roky a po jejich uplynutí se zjišťují příjmy domácnosti.  

K dalšímu jednání:  

Kdo Námět Rozsah/kapacita 

Město Polná Zmapovat minulý zájem okolních obcí o PS - 

Bílý kruh bezpečí Aktivity pro zdravé seniory – besedy, setkání - 

Obce Větší zapojení starostů do problematiky SS Setkání v odpoledních 

hodinách, … 

Obce Větší ochota se finančně podílet na SS Květnový kulatý stůl 

ACCENDO pro obce,  

jiné zdroje 

financování SS pro 

obce než obecní 

rozpočet (dotace), … 

 

Osoby s duševním onemocněním  

- výkon opatrovnické funkce – město Polná má zkušenost s výkonem opatrovnické 

funkce, kladně hodnotí spolupráci s odborem sociálních věcí Kraje Vysočina, 

Magistrátu města Jihlava, kde je možné požádat o radu a spolupráci 
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 K dalšímu jednání:  

Kdo Námět Rozsah/kapacita 

Obce Výkon opatrovnické funkce v obcích K diskuzi v dalších 

spádových centrech  

 

Osoby se zdravotním postižením  

- odlehčovací služba – jediná služba poskytující pobytovou formu je ADAPTA, její 

kapacita je však nedostatečná (Ing. Fexová, OCH Jihlava). Prostory jsou dostačují, ale 

je nutné navýšit úvazky, současné nepokrývají poptávku, uživatelé jsou odkazováni na 

Kraj Vysočina, aby se potřebné navýšení promítlo v krajské síti.   

K dalšímu jednání:  

Kdo Námět Rozsah/kapacita 

Obce Pobytová odlehčovací služba – potřebnost - 

 

Další schůzka: 

20. 5. 2021    

 

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková  


