Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006534

Pracovní tým odborníků a vedoucích pracovních skupin – pracovní setkání
Datum: 23/11/2017

Čas: 8.30 – 10.00 hod.

Místo: cukrárna U Frinda, Krásná Lípa

Zúčastnění dle prezenční listiny

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Předání informací o stavu projektu
Předání písemných materiálů vedoucím PS
Představení metodika projektu
Informace o tabulce „potřeby versus služby“
Projednání dalšího postupu.
Diskuze

1. Společnou pracovní snídani zahájila paní Eva Hamplová, ředitelka MAS Český Sever, která
všechny přítomné přivítala a stručně představila projekt KPSSŠ
2. Martina Novotná, koordinátorka projektu, informovala o aktuálním stavu projektu KPSSŠ.

 Byla vytvořena řídící skupina projektu a pracovní skupiny.
 Starostům obcí byla odeslána informace o projektu Komunitního plánování se žádostí o
případnou nominaci zástupce obce do některé z pracovních skupin. Tuto nabídku využila paní
starostka z obce Mikulášovice a do PS seniorů vyslala vedoucí spolku Kolem dokola.
 Na realizaci KPSSŠ se podílí 5 pracovních skupin, z nichž každá má na starosti určitou oblast
sociálních služeb (oblast služeb pro osoby ohrožené drogou, oblast sociálních služeb a péče o
seniory, oblast sociálních služeb pro osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením,
oblast sociálních služeb a péče o osoby se zdravotním postižením, oblast sociálních služeb pro
děti a mládež)
Vedením skupin byli pověřeni odborníci z daných oblastí, kteří mají mnohaleté zkušenosti
s prací v sociálních službách a kteří se podíleli již na předchozím komunitním plánování. Každý
vedoucí PS si do svému týmu vybral spolupracovníky za svoji oblast. V týmech pracují rovněž
zástupci za OPR Rumburk a Varnsdorf.
 Bylo dohodnuto, že se zástupci ORP a koordinátor projektu budou podle svých možností
zúčastňovat jednání všech PS.
3. M. Novotná předala vedoucím PS administrativní materiály – prezenční listiny, jednací řád PS,
vzor formuláře zápisu z jednání PS, souhlas se zpracováním osobních údajů, dohodu o PČ, vzor
tabulky Potřeba versus služba.

Místní akční skupina Český sever, z. s.
Sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, Kancelář: Národní 486, 407 47 Varnsdorf
info@masceskysever.cz • telefon: +420 724 778 296 • www.masceskysever.cz • IČ: 269 83 303 • č.ú.: 927391369/0800

4. M. Novotná představila metodika projektu KPSSŠ, pana Michala Polesného, který byl členem
pracovního týmu u sestavování předešlých KP.
5. M. Novotná předala informace o tabulce „potřeby versus služby“. Data do tabulky budou
zpracována v jednotlivých PS a vyhodnocení dat provede pan Polesný.
6.

Byl projednán postup prací na přípravě KP. Prioritou je zpracování tabulky potřeb. Dále pak
vyhodnocení cílů Komunitního plánu z let 2013 – 2017 a zpracování SWOT analýzy. Termín leden
2018.

7. Diskuze ohledně zpracování tabulek. Dotazy paní Volfové a paní Kafkové byly předány panu
Polesnému.

Zapsala: Martina Novotná, koordinátorka projektu
Varnsdorf dne 25.11.2017
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