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ZÁPIS 
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS) 

č.4/2019 
ze dne 22.5.2019 

 

č.j.:                       MUUO. 

  

        č. spisu:    

   počet listů:    

počet příloh:  2   

      počet listů příloh:    

 

Přítomni: 

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Mgr. Martina Hufová,  
Marcela Šlezingrová, Mgr. Ivana Nečekalová, členové ŘS. Bc. Anna 
Škopová, koordinátorka KPSS. 
 

Omluveni: Bc. Martina Zahrajová, Jiří Preclík,   

Zapisovatel: Bc. Anna Škopová 

Místo a čas 
jednání: 

Zasedací místnost  MěÚ  - stavební úřad   

Hosté:  

 

Program: 

1. Zahájení. 
2. Informace vedoucí odboru. 
3. SWOT analýza pro Nový komunitní plán 
4. Různé. 

 

 

K bodu 1  

Zahájení.  

JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.   
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K bodu 2. 

Informace vedoucí odboru. 

Vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Nečekalová seznámila řídící skupinu 

- S rezignací Bc.Martiny Zahrajové na členství v řídící skupině KPSS, 

- Se žádostí Linky bezpečí o dotaci z rozpočtu města – informovat žadatele o podání 

žádosti o individuální dotaci, návrh ŘS (pokud žádost podají) 5000,- Kč 

- S informacemi ze setkání starostů PO III. Zúčastnilo se o  8 starostů, byli seznámeni 

s probíhajícím procesem komunitního plánování a se službou DD pro osoby 

s Alzheimerovou chorobou.  

 

 

K bodu 3. 

SWOT analýza pro nový Komunitní plán. 

Řídící skupina na základě předložených návrhů pracovních  skupin zpracovala SWOT 

analýzu, která bude podkladem pro přípravu nového Akčního plánu. Jedná se o pracovní 

materiál, který po zapracování připomínek bude přílohou zápisu. 
 

K bodu 6. 

Různé. 

Předseda skupiny JUDr. Ešpandr 

- upozornil na potřebu zvýšit částku na  Mezinárodní den seniorů v rozpočtu KPSS – 

nebyl zařazen do grantu Euroregionu pro rok 2019. 

- připomněl Den dobrovolnictví, který se bude konat na Kociánce 4.6.2019 od 9,00 do 

14.00 hodin. 

 

Příští jednání: 14.8.2019 9.30 hod zasedací místnost stavebního úřadu   

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.  

                                                                                         předseda řídící skupiny 

 

 

Zapsala: Škopová 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Příloha: SWOT analýza 

 

 

Silné stránky 

• Fungující síť sociálních a navazujících služeb 

• Aktivity města v rámci prevence kriminality 

• Aktivity města v rámci KPSS - Veletrh sociálních služeb, Integrační den, Mezinárodní den 

seniorů 

• Podpora procesu komunitního plánování městem (má to tam být když město vytváří plán) 

• Financování sociálních a doprovodných služeb - dotační politika města 

• Vícezdrojové financování – MAS Orlicko, Společně za úsměv, Burza filantropie 

• Provázanost a spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

• Bytová politika města – ŘS 14.8 

Slabé stránky 

• Malý zájem veřejnosti o informace o sociálních službách 

• Chybějící víceleté financování 

• Bariéry v některých zdravotnických a veřejných zařízení prostorách 

• Chybějící terénní služba pro klienty s kombinovaným /hraničním/ postižením 

• Absence sociální služby pro osoby závislé, dlužníky, nízkopříjmové skupiny obyvatel 

• Absence ubytovny se schváleným provozním řádem, azylového domu, noclehárny – ŘS 

14.8. 

• Chybějící možnost jednorázového přespání 

• Chybějící denní centrum pro bezdomovce 

•  Stud veřejnosti při využívání sociální služby (má to tam být, jak to umíme ovlivnit) 

• Nízký zájem o  dobrovolnictví - nízký počet dobrovolníků 

• Chybějící služba osobní asistence reagující na okamžité potřeby klientů (viz bod níže) 

• Nedostatečná informovanost o odmítnutí sociální služby potřebným klientům (např. 

z důvodu kapacity, jiné cílové skupiny apod.), tudíž je pak těžké reagovat včas na potřeby 

klientů 

•  

Příležitosti 

• Uvedení Zveřejnění katalogu sociálních služeb na webových stránkách města 

• Informace občanům v mediích a tisku 

• Prezentace průběhu komunitního plánování na setkání starostů správního obvodu PO III 

• Podpora neformálních pečujících 

• Prevence na školách – finanční gramotnost, rizikové chování, kyberšikana 

• Spolupráce se školami se zaměřením na sociální práci 

• Spolupráce se školami a dalšími rezorty, za účelem předání informací o sociálních službách 

• Rozvoj dobrovolnictví, vznik nového dobrovolnického centra (a co SVĚTLO) 
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Ohrožení 

• Zpomalení ekonomického růstu – (viz. bod níže) 

• Nedostatečné zdroje financování - státní rozpočet, končící evropské projekty 

• Vliv ekonomického pohledu na potřebnost služby dopadů na fungování sociálních služeb 

• Systém financování sociálních služeb 

• Nedostatek financí státního rozpočtu na končící projekty z prostředků  EU 

• Chudoba klientů 

• Horší dostupnost některých zdravotnických a sociálních služeb 

• Setrvání cizinců s rodinami po ztrátě zaměstnání 

• Rozpad tradičních společenských hodnot 

 

 

 

 

Černá, červená – návrh ŘS 

Zelená –Nečekalová 

Modrá – Hufová 

Fialová  - Preclík. 

 


