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Druhé setkání v rámci terénního zjišťování aktuálních potřeb a jejich 

uspokojování v oblasti sociálních služeb ve spádovém území města Polná 

Místo konání: online, dne 20. 5. 2021 od 15,30 – 16,30 hodin 

Přítomní zástupci obcí:     

- Simona Strašilová, sociální pracovník města Polná   

- Miroslav Karas, Polná      

Přítomní poskytovatelé SS: 

- Pavlína Kadlecová Růžičková, Centrum pro rodinu Vysočina 

- Andrea Chvátalová, F POINT 

- Martina Hynková, OCH Jihlava 

- Lucie Škrdlová, Centrum na podporu integrace cizinců Kraje Vysočina 

- Marie Petříčková, OCH Třebíč  

- Iveta Bělovová, TyfloCentrum Jihlava 

- Antonín Křoustek, Bílý kruh bezpečí  

 

Průběh setkání:  

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

druhém setkání aktérů působících ve spádovém území města Polná. 

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

s poskytovateli sociálních služeb cílových skupin: 

• děti, mládež a rodiny, 

• osoby s mentálním a smyslovým postižením, 

• osoby s PAS,  

• Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením,  

• cizinci ohrožení sociálním vyloučením. 

 

Děti, mládež a rodiny  

- rozjezdové byty v Polné – výpomoc matce z Mongolska, která má 3 děti, aby byt 

získala, snaha kooperace odboru soc. služeb s odborem ekonomickým na MěÚ Polná, 

který má na starosti bytovou problematiku - včetně snahy navázat kontakt 

s ubytovanou osobou, pokud je to žádoucí. Sociální pracovník MěÚ Polná (p. 

Strašilová, pracuje i v rámci PS) je primárně v kontaktu se seniory, CS děti, mládež a 

rodiny není zcela zmapována – Centrum pro rodinu Vysočina pracuje na Polensku se 

6 rodinami (vždy ve spolupráci s OSPOD) a je v plánu navázat bližší spolupráci se 

sociálními pracovníky a obcemi. OCH Jihlava může na Polensku poskytovat terénní 

program pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a také SASku pro rodiny s dětmi. 

Aktuálně působí K-Centrum, které má na Polensku několik klientů. Nutno zohlednit 

hranice diecéze – domluva s OCH Havlíčkův Brod, kdo zajede, vždy vzájemná 

informovanost, pokud např. OCH Havlíčkův Brod SASku na Polensku nemá, službu 

zaštítí OCH Jihlava. ALPASO pracuje s rodinami, kdy rodič je ve výkonu trestu, probíhá 
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 spolupráce OCH Třebíč s OCH Jihlava (TP Sovy), každý pomáhá v rámci své 

problematiky.   

 

- nízkoprahové centrum – NZDM v Polné není, ale dobře funguje příspěvková 

organizace TEMPO – středisko volného času, snaha udržet kontakt i v době 

nouzového stavu, jinak probíhají tábory a další akce. Dále je zde Mateřské centrum 

Stonožka pro matky na mateřské dovolené, současný stav je velmi dobrý. Pracovníci 

TEMPA jsou velmi aktivní a děti jsou od mala zvyklé SVČ navštěvovat a pokračují  

i v pozdějším věku.  

 

K dalšímu jednání:  

Kdo Námět Rozsah/kapacita 

Město Polná Provázat sociální pracovníky s poskytovateli 

SS – ideálně na osobních jednáních  

- 

 

Osoby s mentálním a smyslovým postižením  

- zaměstnání osob – město Polná sezónně spolupracuje s ÚP (zájem o úklidové služby), 

jedná se o zaměstnání opakujících se osob, které již město zná. Primárně se jde  

o nezaměstnané osoby, popř. osoby jen s lehkým postižením. Na území Polné není 

chráněná dílna.  

 

Osoby s PAS 

- sociální pracovník v Polné prozatím nebyl kontaktován touto cílovou skupinou. 

 

Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením  

- osoby po výkonu trestu – ALPASO (OCH Třebíč) – osoby po výkonu trestu chtějí být 

anonymní – rozdávají letáčky na veřejná místa, aby šířili informace o službě. 

Momentálně není na Polensku klient, obecně lze za klienty dojíždět, dojednávat 

navazující služby (nadace, příspěvky), poradenství, insolvence – mnoho aktivit 

přesunuto do online prostředí, ale je důležité mít kde se scházet – v Jihlavě je využíván 

prostor u p. kurátorky. V menších městech setkávání po nádražích, v přístřešcích, což 

není ideální stav. Pro setkávání v menších městech by byl vhodný vyhraněný prostor, 

kde by byla zachována anonymita klienta. Potravinová a materiální pomoc může být 

doručena do místa bydliště klienta.  

 

- distanční výuka – ZŠ Polná nabízela tablety pro sociálně slabší rodiny, řešilo se 

prostřednictvím školy a ne odborem SS MěÚ Polná.   

 

- Romové – v Polně není evidována potřeba užší spolupráce s romskou komunitou.   
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 - osoby bez přístřeší – momentálně je evidována 1 osoba bez přístřeší v Polně, 

obyvatelé ho znají – komunikují s ním, je mu nabízena pomoc, navštěvuje ho sociální 

pracovník – v zimních měsících mu byla nabízena možnost ubytování (azylový dům, 

noclehárna), ale nechce opustit město, současný stav mu vyhovuje.   

 

- sociálně aktivizační služby – Centrum pro rodinu Vysočina by uvítalo navýšení kapacity 

o 1 úvazek - záleží na budoucí poptávce, nyní snaha péči pokrýt, i když náročné na 

plánování. OCH Jihlava (SASka) by na Polensko mohla zajíždět, ale momentálně není 

poptávka.     

K dalšímu jednání:  

Kdo Námět Rozsah/kapacita 

Centrum pro 

rodinu Vysočina 

Navýšení kapacity SASky o 1 úvazek - 

 

Cizinci ohrožení sociálním vyloučením 

- cizinci na území Polenska – především občané z Ukrajiny, Mongolska a Vietnamu, byl 

otevřen nový závod fmy SWOBODA – mohl být důvod navýšení cizinců. Nicméně na 

Polensku s cizinci neregistrují žádné problémy, v Polné není ubytovna, cizinci jsou 

ubytovaní v pronajatých bytech/domech, které jim sehnal/doporučil zaměstnavatel. 

Problém je především ve výši nájmů – pro matku samoživitelku je nereálné bydlet – 

pak se město snaží pomoci cestou rozjezdových bytů viz výše.   

  

- problém lékařské péče –problém sehnat praktického, dětského a zubního lékaře pro 

cizince, či děti cizinců.  

 

Další schůzka: 

19. 10. 2021    

 

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková  


