Zápis – 2. setkání řídícího výboru pro projekt
„Komunitní plánování sociálních služeb“
- 29.srpna.2006 – zasedací místnost MěÚ Domažlice – od 10:00 do 12:00 hod -

Zúčastnění:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bc. Jana Váchalová
Jana Kaiserová
Mgr. Kateřina Vrtílková
Mgr. Tereza Teuschelová
Lukáš Minařík, DiS.
Mgr. Lucie Černá
Bc. Michaela Blahutová
Ing. Vladimíra Bajgarová
Ing. Pavel Votruba
Ing. Jindřích Kohout
Ing. Milena Vlčková
Mgr. Vendula Kliementová
Vendula Zajícová
PhDr. Ivana Havlíčková

Omluveni:
●
●
●
●
●
●

PeadDr. Irena Schleissová
Jana Řezníčková
JUDr. Vokáč Miroslav
Ing. Miroslav Rauch
Jan Látka
Karel Smutný

Úvodní část jednání:
●
●
●
●
●

stručné nastínění programu jednání
představení přítomných členů
seznámení se s pravidly jednání
závěr: Řídící výbor schválil podobu statutu a jednacího řádu řídícího
výboru – bude zveřejněn na internetových stránkách KPSS
Řídící výbor schválil verzi Dotazníku pro poskytovatele sociálních
služeb a osnovy rozhovorů mailem.

Připomínkování Ankety o zjištění potřeb veřejnosti v sociální oblasti:
●
●
●

anketa probíhala v termínu od 29. června do 22. července – termín
sběru anketních lístků byl pak prodloužen na 10.srpna
distribuováno bylo okolo 1 tisíce anketních lístků – vybráno bylo celkem
211 vyplněných lístků
prezentace závěrů

Připomínkování 1.verze Socio-demografické analýzy Domažlicka:
●

●

●

analýza spočívala v rozboru různých statistických údajů dat z různých
zdrojů, jde o základní dokument KPSS mapující situaci v regionu
(zdroje: Statistický úřad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad
práce, VOŠ, Okresní správa sociálního zabezpečení)
řídící výbor navrhl distribuovat 1.verzi SDA k připomínkování
na všechny obecní úřady, které jsou do projektu zapojené – závěr:
spolu s pozvánkami na veřejná setkání na téma Sociální služby na
Domažlicku bude distribuována průběžná zpráva o průběhu projektu
včetně informací o 1.verzi SDA – definitivní verze pak bude uveřejněna
na internetových stránkách
SDA mohou členové ŘV připomínkovat po mailu do konce září!!!

Veřejné setkání:
●
●

●
●

proběhne v termínech 19. a 20. září 2006 v Domažlicích a v
Poběžovicích
propagace těchto setkání již probíhá (internet, tištěná media, informační
letáky) – bude ale ještě více posílena, letáky a pozvánky budou mít
zajímavou úpravu
členové ŘV jsou žádáni o spolupráci při propagaci veřejných setkání –
distribuci pozvánek na vhodná místa
program setkání:
●
●
●
●

●

úvodní slovo – představitelé měst Domažlice a Poběžovice
vystoupení metodika projektu – poznatky z jiných regionů a
vysvětlení podstaty komunitního plánování sociálních služeb
informace o průběhu projektu na Domažlicku - CpKP
závěrečná část bude věnována rozdělení účastníků do
pracovních skupin – seznámovací aktivita pod vedením
facilitátorů, předání kontaktů – informace o budoucí podobě
práce v těchto skupinách a dalších setkáních
v průběhu celého jednání budou probíhat prezentace
poskytovatelů sociálních služeb formou panelů, poskytovatelé

u nich budou stát a zodpovídat dotazy, panely připraví ve
spolupráci s realizačním týmem KPSS

Katalog sociálních služeb:
●

s Krajským úřadem byla dohodnuta změna pro termín tisku, vzhledem
ke změnám souvisejícím s novým zákonem o sociálních službách –
termín tisku katalogu v prvním čtvrtletí roku 2007

Termíny dalších jednání ŘV:
- říjen: 31.10. v 10:00
- listopad: 28.11. v 10:00

