
Komunitní plánování 

sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019 

 
 

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520 

Období realizace:    

1. 10. 2017 – 30. 9. 2019  

Financování projektu: 

celkové způsobilé náklady: 2 000 625,- Kč 

dotace z Evropského soc. fondu (85 %): 1 700 531,25 Kč 

dotace ze státního rozpočtu ČR (10 %) : 200 062,50 Kč 

vlastní financování (5 %): 100 031,25 Kč 

Cíl projektu: 

Projekt navazuje na realizované aktivity v oblasti komunitního plánování na 
Kroměřížsku. Umožňuje práci řídící skupiny, 4 pracovních skupin (senioři, rodiny 
s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením) a 
realizačního týmu projektu. Díky vzájemné spolupráci všech aktérů a na základě 
analytických podkladů, vznikne nový střednědobý dokument „Komunitní plán 
sociálních služeb v ORP Kroměříž 2020 - 2023“.  

Do přípravy dokumentu jsou zapojeni poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb z 
celého ORP Kroměříž. Součástí projektu je také vzdělávání účastníků projektu a 
prezentace aktivit.  

   

Kontaktní osoby:  

Mgr. Vratislav Snídal – koordinátor projektu, vratislav.snidal@mesto-kromeriz.cz  

Mgr. Iveta Mišurcová – administrátor projektu, iveta.misurcova@mesto-kromeriz.cz  

Mgr. Dagmar Klučková, DiS. – metodik projektu, kluckova@sskm.cz 

Ing. Pavlína Cveková – administrátor žádosti, pavlina.cvekova@mesto-kromeriz.cz  

Markéta Látalová – finanční manažer, marketa.latalova@mesto-kromeriz.cz  
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Realizační tým projektu:  

Mgr. Vratislav Snídal, koordinátor projektu  

E-mail: vratislav.snidal@mesto-kromeriz.cz 

Telefon: 573 321 424, 601 562 900  

 

Mgr. Dagmar Klučková, DiS., metodik projektu 

E-mail: kluckova@sskm.cz 

Telefon: 573 500 762 

 

Mgr. Iveta Mišurcová, administrátor projektu 

E-mail: iveta.misurcova@mesto-kromeriz.cz 

Telefon: 573 321 272, 702 089 339  

 

Ing. Pavlína Cveková, administrátor žádosti projektu 

E-mail: pavlina.cvekova@mesto-kromeriz.cz  

Telefon: 573 321 285 

 

Markéta Látalová, finanční manažer 

E-mail: marketa.latalova@mesto-kromeriz.cz 

Telefon: 573 321 346  
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Řídící skupina projektu: 

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., místostarosta města Kroměříže 

E-mail: pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz 

Telefon: 573 321 152  

 

Mgr. Radovan Klabal, vedoucí odboru sociálních věcí a zdrav., MÚ Kroměříž 

E-mail: radovan.klabal@mesto-kromeriz.cz 

Telefon: 573 321 400 

 

Jiřina Floriánová, sociální pracovnice, Městský úřad Hulín,  

E-mail: florianova@hulin.cz 

Telefon: 573 502 722 

 

Bc. Lenka Horáková, vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad Chropyně 

E-mail: horakova@muchropyne.cz 

Telefon: 724 184 630 

 

Svatava Churá, sociální pracovnice, Městský úřad Morkovice-Slížany  

E-mail: social@morkovice-slizany.cz 

Telefon: 573 370 346 

 

Bc. Ludmila Prokešová, DiS., tajemnice, Městský úřad Koryčany  

E-mail: tajemnik@korycany.cz 

Telefon: 775 610 564 
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Kontakty na členy pracovní skupiny senioři: 

 

Mgr. Jaroslav Forýtek, Domov se zvláštním režimem Strom života 

Purkyňova 2781, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 573 514 974 

E-mail: forytek@sskm.cz  

 

Mgr. Alena Perglová, Charitní dům pokojného stáří 

Cetechovice 71, 768 02 Zdounky 

Telefon: 573 368 071, 731 604 573  

E-mail: alena.perglova@kromeriz.charita.cz  

 

Jiřina Štěpánková, Decent Hulín, příspěvková organizace 

Ed. Světlíka 1197, 768 24 Hulín 

Telefon: 573 350 171  

E-mail: reditelstvi@decenthulin.cz  

 

Mgr. Ivana Zlámalová, Městský úřad Chropyně, Pečovatelská služba Chropyně  

Náměstí Svobody 29  

768 11 Chropyně  

Telefon: 573500737, 720022911 

E-mail: zlamalova@muchropyne.cz 
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Kontakty na členy pracovní skupiny rodiny s dětmi: 

  

Bc. Eliška Petruchová, Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 

Kollárova, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 724 667 722  

E-mail: eliska.petruchova@rckm.cz  

 

Mgr. Martina Zdařilová, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Lutopecká, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 770 120 864  

E-mail: zdarilova@podaneruce.cz  

 

Mgr. et Mgr. Hana Šušlíková, Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 

Nitranská, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 573 340 131, 775 760 789  

E-mail: suslikova@centrum-poradenstvi.cz  

 

Mgr. Libor Jarmar, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Charita Kroměříž 

Havlíčkova, 767 01 Kroměříž 

Telefon: 737 028 054  

E-mail:   libor.jarmar@kromeriz.charita.cz  
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Kontakty na členy pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením:  

 

Mgr. Věra Mikulová, Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka 

K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 774 771 057  

E-mail: mikulova@sskm.cz    

 

Mgr. Jana Andrýsková, Sociální rehabilitace Zahrada, Charita Kroměříž 

767 01 Kroměříž 

Telefon: 734 788 082  

E-mail: jana.andryskova@kromeriz.charita.cz  

 

Ing. Věra Vájová,  

Mánesova, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 777 721 132  

E-mail: horizontkm@cspzlin.cz  

 

Mgr. Erika Hanzalová, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, SONS 

Kroměříž 

Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 775 085 129  

E-mail: hanzalova@sons.cz 
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Kontakty na členy pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením:  

 

Andrea Ludlová, DiS., ASTRAS, o. p. s.  

Purkyňova, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 730 691 441  

E-mail: andrea.ludlova@astras.cz  

 

Mgr. Silvia Klučková, Kontaktní centrum Plus, Charita Kroměříž 

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 734 237 840   

E-mail: silvia.kluckova@kromeriz.charita.cz  

 

Bc. Jana Pospíšilová, Sociální a dluhová poradna, Charita Kroměříž 

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž  

Telefon: 733 755 847  

E-mail: jana.pospisilova@kromeriz.charita.cz  

 

Mgr. Vladimír Kaška, Společnost Podané ruce, o. p. s  

vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji 

Telefon: 777 916 269  

E-mail: kaska@podaneruce.cz  
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Zpracování analytických podkladů v rámci projektu  

Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019  

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Kroměříž 

Analýza sociálního prostředí v ORP Kroměříž 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

 

V rámci projektu budou zpracovány uvedené tři analýzy, které pomohou vytvořit reálný 

obraz prostředí obce s rozšířenou působností Kroměříž, v niž je komunitní plánování 

sociálních služeb realizováno. Vyhotovené analýzy na problematiku sociálních služeb 

nahlédnou z různých úhlů a pomohou tak reálně popsat současné prostředí a potřeby.  

První dvě uvedené analýzy popíší jednak území a jeho vývoj včetně demografie a také 

potřeby uživatelů, a následně tak vytvoří podklady pro vytvoření třetí analýzy, která 

popíše poskytovatele sociálních služeb a zároveň vytvoří průřez shod a nesouladů 

mezi poskytovanými službami a výstupy území a uživatelů.  

Vyhotovením všech tří analýz vznikne komplexní pohled na řešenou problematiku a 

kvalitní podkladový materiál pro přípravu komunitního plánu a řešení rozvojových 

aktivit v oblasti sociálních služeb.  

Analýzy budou zpracovány dodavatelsky odbornou firmou ve spolupráci s realizačním 

týmem projektu. Zpracované dokumenty budou rovněž sloužit jako podklad pro tvorbu 

analytické části komunitního plánování sociálních služeb a budou předloženy 

pracovním skupinám a schváleny řídícím týmem.  
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Vzdělávání aktérů zapojených do projektu 

Cílem této aktivity je poskytnout osobám zapojeným do procesu tvorby komunitního 

plánu sociálních služeb dostatek informací a vzdělání v problematice vztahující se ke 

komunitnímu plánování sociálních služeb tak, aby získali dostatečné informace o 

využití principů plánování a dalších odborných tématech v rámci sociálních služeb, 

jejich financování a aktuální legislativu. Do vzdělávání budou zapojeni jak členové 

realizačního týmu a řídící skupiny, tak i členové všech pracovních skupin.  

V rámci projektu budou realizovány například tyto aktivity:  

4 semináře pro realizační tým 

2 workshopy pro všechny účastníky KPSS  

2 kulaté stoly  

2 veřejná setkání pracovních skupin  

Semináře budou zaměřeny na: 

- využití komunitních principů a systému zpracování střednědobých dokumentů 

v oblasti sociálních služeb 

- legislativu v oblasti sociálních služeb a služeb na ně navazujících  

- financování sociálních služeb na všech úrovních  

- vícezdrojové financování a financování rozvojových aktivit, včetně zpracování 

rozvojových záměrů 

 Workshopy o délce 5 hodin budou zaměřené na: 

- využití komunitní práce a zpracování komunitních plánů včetně příkladů dobré praxe 

a ověřených postupů 

- prezentaci komunitního plánu a nabídky příklad realizovaných projektů, které mohou 

sloužit jako příklad dobré praxe pro rozvojové aktivity ORP Kroměříž 
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Plánovaná setkání v rámci projektu 

Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019 

 

Únor 2018 

3. setkání pracovní skupiny – senioři  

3. setkání pracovní skupiny – rodiny s dětmi 

3. setkání pracovní skupiny – osoby se zdravotním postižením  

3. setkání pracovní skupiny – osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Setkání realizačního týmu 

 

Březen 2018  

3. setkání řídící skupiny projektu 

Odevzdání dvou analýz zhotovitelem:  

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb ORP Kroměříž 

Analýza sociálního prostředí v ORP Kroměříž 

 

Duben 2018 

Setkání realizačního týmu 

4. setkání pracovních skupin a řídící skupiny za účasti veřejnosti a poskytovatelů 

sociálních služeb 

Workshop na téma využití komunitní práce a zpracování komunitních plánů pro 

pracovní skupiny, realizační tým, řídící skupinu 

 

 

 



Květen 2018 

Semináře na téma plánování a rozvoj sociálních služeb pro řídící skupinu a realizační 

tým 

5. setkání pracovních skupin 

 

 

 

 

 

 

 


