
Setkání Komunitního centra Voticka 

dne 17.11.2021, 10:00 hod 

Místo konání: refektář Kláštera sv. Františka z Assisi 

Přítomni: 

Předseda Mikroregionu Voticko: Mgr. Viktor Liška 

Koordinátorky sociální práce: Bc. Petra Kocourková, Bc. Irena Ratajová 

MAS Voticko: Bc. Nikola Tupá 

Občanská poradna Diakonie Střed: Bc. Tereza Štiková, Bc. Dana Lučanová 

Ředitelka MKC Votice, místostarostka města Votice: Bc. Jaroslava Pokorná   

Vedoucí OSV: Mgr. Soňa Janoušová 

Statek Vlčkovice, o.p.s.: Bc. Stefanie Chaloupková, Barbora Dufková 

Dementia, I. O. V.:  Jitka Emlerová,  

Centrum na podporu integrace cizinců (jazykovka Votice): Karolína Straníková 

Charita Starý Knín:  DiS., Bc. Kateřina Pilíková, Šárka Fouknerová 

Rytmus: Bc. Hana Pilíková, Mgr. Soňa Bendová 

Doučování, MAP Votice : Bc. Lucie Babická 

 

 

 

1. Zahájení setkání KCV 

Setkání Komunitního centra zahájila Petra Kocourková, koordinátorka sociální práce. Ocenila hojnou 

účast, a vyzvala k zapojení se zúčastněných do diskuze. Předala slovo Viktoru Liškovi, předsedovi 

Mikroregionu Voticko. Informoval přítomné o tom, že bude končit projet koordinátorů v příštím roce 

s tím, že zatím nebyla zajištěna návaznost projektů. Nové programovací období bude nastartováno od 

1.1. 2023. v příštím roce vznikne proto mezera ve financování koordinátorů i KCV.  Snahou je udržet 

alespoň půl úvazek pozice koordinátora, aby byla zachována kontinuita pro případnou návaznost. 

Z nepřímých nákladů se hradil i podnájem 4 kanceláří v rámci KCV. XXX měsíčně/ XXX ročně. Nyní tedy 

bude vše jinak a bude potřeba se společně se službami působícími v KCV složit. Prostředky na nájemné 

budou zatím ještě do konce dubna. Bude se skládat aktuálně 10 subjektů, tedy by částka pro jednu 

službu činila XXX Kč měsíčně, tedy XXX Kč ročně. Jde o symbolickou částku, příspěvek na energie, 

provoz. Nájemné by se mohlo platit rovnou přímo městu Votice, s čímž vyjádřila souhlas i paní 

místostarostka. Peníze by se nemusely přeposílat. Bude projednávat Rada města. Pan Liška sdělil, že 

se podařilo urychlit proces uvolňování prostředků ze sociálního fondu. Aktuálně byly dány dohromady 

podklady pro zastupitelstvo, aby se urychlilo přeposílání prostředků z Účtu. Byla vytvořena metodika 

Účtu. Jde o to, aby byly prostředky na činnost včas na účtech služeb.  

Paní Pokorná vyjádřila myšlenku, zdali by město nemohlo nájem odpustit do konce příštího roku. 

Vedení města je rádo, že zde sociální služby máme a celkově KCV tak výborně funguje. Tedy je ve hře i 

varianta odpuštění nájmu. 

Viktor Liška se rozloučil z důvodu účasti na jiné akci. 

 



2. KCV, kanceláře, možnosti, technické záležitosti, klíče 

Dále pokračovala Petra Kocourková, koordinátorka sociální práce. Ve zkratce seznámila přítomné 

s náplní práce koordinátora. Následně proběhlo představení přítomných služeb a organizací a jejich 

zástupců. 

Byla zrekapitulována dosavadní historii KCV. Nově od října jsou zde služby Rytmus a Magdalena. 

Potřebnost vznikla ve spolupráci s OSV. Organizace Magdalena je dnes omluvena.  

Hovořilo se o vytíženosti kanceláří. Výčet služeb je již poměrně široký. Vzhledem k tomu, že jednotlivé 

služby jsou zde přítomny většinou jeden den v týdnu, podařilo se vše dobře rozdělit. Představili jsme 

jednotlivé kanceláře. Kdo kdy je zde přítomen. Nejvíc frekventovanou kanceláří je tzv. ,,terapeutická”. 

Může jí využít kterákoliv služba v případě potřeby. Vše je na předchozí domluvě a vychází z vytíženosti 

daný den.  

V prostorách „technické místnosti je potravinová banku, oblečení pro klienty a úklidové prostředky. 

Vše je po domluvě možné zapůjčit, oblečení pro děti a potraviny darovat. Plánujeme dokoupit regály 

kvůli lepší organizaci věcí, které dostáváme pro klienty. 

Dále jsme připomněli nutnost zapisovat se do kanceláře. Byly zopakovány přihlašovací údaje v 

kalendáři naplanuj-to.cz  

Dalším tématem byla otázka tzv. UNI klíče. Dotaz byl směřován na paní Pokornou. Bude se dále 

dotazovat pana Vodňanského z majetkového odboru, v jaké je řešení fázi. Během jednání paní Pokorná 

telefonovala panu Vodňanskému, který uvedl, že se věcí bude zabývat. Připomněli jsme nutnost 

zamykat a zapisovat se do kalendáře. Stalo se opakovaně, že zůstalo odemčeno. Do kláštera se jezdí i 

v nočních hodinách poté zamykat. Rovněž je třeba dohlédnout na zhasínání, kdy opět zůstalo 

opakovaně rozsvíceno přes celou noc. Paní Pokornou napadla možnost dávat si na dveře cedulku, 

pokud bude služba přítomna. Kolegyně z Vlčkovice o.p.s. navrhují klidně i zaťukat na kancelář a ověřit 

si v případě potřeby přítomnost služby. Se službami došlo ke shodě, že pokud daná služba ohlídá to, 

aby byla zapsána řádně v kalendáři, je jasné, že zde je a nebude problém s tím, že někdo nezamkne. 

Každý si toto bude muset prozatím ohlídat. 

Dále bylo řešeno uzavírání smluv s jednotlivými službami a předávací protokoly ke klíčům.  

Dále byly společně řešeny další dílčí technické záležitosti: 

- Byl vznesen dotaz, zdali by služby využily mikrovlnnou troubu. Paní Štiková z Občanské poradny 

k tomu uvedla, že by ji uvítali. 

-  možnost uzamykatelných skříněk, které bychom byli schopni zajistit. Domluveno, že se přidá 

v kanceláři poradny jedna skříňka navíc. 

- paní Štiková: Vyvstává požadavek na velkou korkovou nástěnku u dveří, kde budou aktuální 

info – nemusely by se lepit na dveře. A dále nástěnku nad stůl. 

- vysavač: kolegyně z kláštera mají nový vysavač, můžeme si vypůjčit a vyluxovat. 

- nádobí na setkání, nebo besedy je dle potřeby možné zajistit. 

V řešení je wifi, která by měla být dle pana Maňáka z MěÚ Votice do konce roku. 

 



3. Publicita, informační systém 

Dalším probíraným tématem byla publicita navenek, aby se KCV dostalo do povědomí občanů. Jsme 

aktivní na stránkách KCV na Facebooku, kam vkládáme pravidelně příspěvky, aktuality z KCV i obecně 

ze sociální oblasti. Publikujeme ve Votických novinách.   

V přípravě jsou nové webové stránky – www.kcvoticka.cz. 

Grafik, p. Tupý tvoří nový informační systém kláštera. V klášteře budou umístěny panely ve vnitřních i 

venkovních prostorech před vchodem. Povedou zde šipky, které by měli klienty navést, jak se k nám 

dostat. Paní Pokorná uvedla, že je grafika hotová, realizace proběhne v příštím roce. V Radě jsou vizuály 

schváleny. Řeší se ještě s památkáři trojhran před klášterem. Interiér, směrovky jsou dořešeny. 

Informace o službách budou u jednotlivých kanceláří a v rámci info systému bude i stojan na letáky.  

Koordinátorky dále sdělily, že je možnost využít prostory v KCV i k prezentaci služeb, na přednášky, 

besedy. Služby mohou navrhnout námět na téma besedy. 

Spravujeme facebookové stránky Komunitní centrum Voticka (je možná vzájemná propagace KCV, 

služeb i organizací, vzájemné okazování na sebe a označování). 

Závěrem jsme připomněly, že s nejrůznějšími požadavky je třeba obracet se přímo na koordinátorky. 

Závěrem dostává slovo paní Janoušové, vedoucí OSV. Paní Janoušová zmínila novelu zákona o sociálně 

právní ochraně – náhradní rodinná péče. Končí komise pro SPOD, což se musí promyslet, jak se budou 

dále jinak multidisciplinárně scházet. Paní Janoušová poděkovala službám, že zde v KCV působí, 

poskytují služby přímo ve Voticích. V minulosti na Voticku působila pouze jedna služba, a to 

pečovatelská služba. Poděkovala, že do Votic všichni přítomní jezdí a služby poskytují. Klienta nemusí 

být nikam posílán a mít dlouhé prodlevy kvůli čekacím lhůtám na objednání. Služby jsou zde opravdu 

třeba a služeb v klášteře je skutečně využíváno.  

 

Zapsala: Irena Ratajová 

Petra Kocourková 

 


