Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ
SKUPINY
ke komunitnímu plánování sociálních služeb v mikroregionu Moštěnka
čtvrtek 5. října 2017, 10.00 hod., zasedací místnost obecního úřadu
v Beňově

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Program:
1.
Vstupní informace o projektu
2.
Zpracování základních dokumentů – Statut a Jednací řád Řídící skupiny
a pracovních skupin
3.
Sestavení pracovních skupin
4.
Diskuse
5.
Závěr
Jednání dle programu:
1. Vstupní informace k projektu
Koordinátorky KPSS Marie Tesařová a Markéta Poláchová seznámily přítomné s
obsahem projektu, dobou realizace, finanční náročností, základními aktivitami a
předpokládanými výstupy. Projekt by měl především nastavit fungující systém
sociálních služeb s důrazem na rozvoj současné nabídky služeb. Byla
představena organizační struktura projektu a předneseny informace k zapojení
jednotlivých článků této struktury.
Metodička projektu Lenka Tichavská shrnula jednotlivé fáze projektu –
přípravnou, popisnou, fázi tvorby plánu a fázi realizační. Vysvětlila návaznost
práce jednotlivých Pracovních skupin na práci Řídící skupiny a objasnila, jaké
úkoly budou členové ŘS řešit a co se od nich očekává.
Usnesení: členové Řídící skupiny berou na vědomí vstupní informace k projektu

2. Zpracování základních dokumentů – Statut a Jednací řád Řídící
skupiny a pracovních skupin
Metodička přednesla návrh základních dokumentů, podle kterých se budou řídit
činnosti a jednání jednotlivých skupin a těmi jsou Statut a Jednací řád Řídící
skupiny a pracovních skupin. Členové ŘS tyto dokumenty v diskusi
připomínkovali. Připomínky budou zapracovány a rozeslány členům ŘS
k souhlasu před předložením Statutu a Jednacího řádu Radě MRM ke schválení.
Úkoly a termíny: Koordinátorka Markéta Poláchová zapracuje připomínky do
návrhů dokumentů a rozešle členům ŘS do 20. 10. 2017. Tito se pak
k dokumentům vyjádří do 25. 10. 2017, aby mohly být následně předloženy
Radě MRM ke schválení.
Unesení: členové ŘS berou na vědomí informace ke Statutu a Jednacím řádům a
k úkolům spojeným s připomínkováním dokumentů.

3. Sestavení pracovních skupin
Součástí organizační struktury jsou tři pracovní skupiny.
Pracovní skupina pro seniory a osoby se zdravotním postižení
Pracovní skupina pro rodinu, mládež a děti
Pracovní skupina pro ohrožené osoby
Každá pracovní skupina je 6 ti členná a měla by být zastoupena poměrově tzv.
modelem triády – 2x zadavatel, 2x poskytovatel, 2x uživatel. Členové ŘS navrhli
několik členů PS na místě, ostatní doplní a vyjednají koordinátorky dle pokynů
ŘS. Bylo stanoveno datum prvního jednání Pracovních skupin na 14. 11. 2017.
Úkoly a termíny: Koordinátorky vyjednají obsazení pracovních skupin do
prvního jednání pracovních skupin, tj. do 14. 11. 2017.
Usnesení: členové ŘS berou na vědomí rozpracované obsazení PS a pověřují
koordinátorky dalším jednání v této záležitosti.

4. Diskuse
Metodička Lenka Tichavská informovala členy ŘS, že příští jednání ŘS bude
svoláno operativně.

Zapsala: Markéta Poláchová
Schválil: Ivo Pitner

