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Terénní zjišťování aktuálních potřeb a jejich uspokojování v oblasti sociálních 

služeb – jednání Mikroregionu Třešťsko 

Místo konání: Stonařov, dne 17. 6. 2021 od 17:30 hodin 

Přítomní zástupci obcí:     

- viz prezenční listina      

 

Průběh setkání:  

Ing. Koumarová přivítala přítomné zástupce obcí a informovala účastníky 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 rámci kterých, se diskutuje 

8 cílových skupin uživatelů SS – 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. Ke každé cílové skupině byly definovány aktuální problémy spojené s potřebností, 

nedostatečnou kapacitou, atd. Dále byli vyjmenováni poskytovatelé SS dané CS pro šíření 

informovanosti v území, na koho se mohou případně zástupci obcí obrátit.  

 

Přítomní zástupci obcí byli informování o podzimních setkáních, které by již měli proběhnout 

fyzicky (říjen – prosinec 2021) a v rámci kterých bude diskutována výsledná podoba 

strategického dokumentu.  

 

Z jednání vzešlo, že obyvatelé obcí se ohledně problematiky SS obrací na starosty minimálně. 

Většinou se o potřebného člověka postará nejbližší rodina (požádají o příspěvek na péči), nebo 

lidé ze sousedství, případně starostové očekávají, že potřebné informace předá občanovi jeho 

ošetřující lékař, ovšem doplňují i problematiku provazby mezi zdravotní a sociální službou. 

Obce nejsou dostatečně informované o problematice sociálních služeb, dokud se 

s problematikou přímo nesetkají. Potřeba bližší znalosti problematiky SS do budoucna – 

spojená se stárnutím populace, situace spojené s pandemií, atd.  

Starostové se domnívají, že existuje velmi mnoho podobných soc. služeb př. osobní asistence 

vs. pečovatelská služba, a že je systém sociální služeb příliš komplikovaný a nákladový. 

Problematická je i úhrada za SS ve smyslu nejasnosti rozsahu péče, objasnění výpočtu 

nákladovosti služeb a anonymity klienta. Obce nechtějí nést přenesenou odpovědnost za 

občana z pohledu financování SS, jenže občané raději spoří, než aby investovali do nákupu 

SS.  

Zástupci obci by chtěli vědět, o kterého konkrétního člověka se poskytovatel stará, místní 

znalost by jim pomohla identifikovat i nejbližší členy rodiny klienta. V ideálním případě by měl 

klient využívat služby z nejbližšího okolí, ale ne vždy se to tak děje. Z pohledu sídelně 

rozdrobené Vysočiny je ke zvážení, zda více podporovat terénní či ambulantní formy SS.  
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 Přítomní byli informování o výčtu poskytovatelů SS na webových stránkách MMJ: 

https://www.jihlava.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb-a-souvisejicich-sluzeb/d-466974,  

dále o projektu Kraje Vysočina, který je zaměřen na sociálně zdravotní pomezí, a vznikajícím 

webu pro různé nepříznivé životní situace s filtrací poskytovatelů SS, kompenzačních 

pomůcek, atd.: https://www.vysocinapecuje.cz/, byli jim rozdané letáčky o projektu,  

a také o připravovaném krajském kulatém stole, který se bude věnovat problematice 

financování SS pro obce – termín konání 24. 6. 2021.   

 

Zapsala: Ing. Zuzana Pátková  
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