Zápis z 4. setkání Řídícího výboru KPSS na Domažlicku
dne 28. listopadu 2006
zúčastnění: Jana Kaiserová
Mgr. Kateřina Vrtílková
Bc. Lukáš Minařík, DiS.
Bc. Michaela Blahutová
Ing. Vladimíra Bajgarová
Pavel Votruba
Ing. Jindřich Kohout
Ing. Milena Vlčková
pplk. JUDr. Miroslav Vokáč
Mgr. Vendula Klimentová
Jana Řezníčková
PhDr. Ivana Havlíčková
Mgr. Lucie Černá
Mgr. Jan Martínek
omluveni:

Bc. Jana Váchalová
Pavel Wolf
Vendula Zajacová
Ing. Miroslav Rauch
Karel Smutný

Program jednání
Harmonogram dalších aktivit a II. etapa:
●

Mgr. Vrtílková seznámila členy ŘV s plánovaným průběhem KPSS na Domažlicku:

Zbývá dopracovat Analýzu potřeb uživatelů sociálních služeb - je třeba doplnit
poslední dvě kapitoly (problematika seniorů žijících v domácím prostředí a
problematika osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností) – termín dokončení je
stanoven na 1.12.2006 – připomínkování analýzy členy ŘV bude pak probíhat
prostřednictvím elektronické pošty do 11.12.2006.
Metodik projektu vypracuje Odborné porovnání stávajících sociálních služeb s jejich
uživatelskou potřebností. Všechny dokončené dokumenty budou do 15.12. 2006
odevzdány finanční manažerce projektu.
Analýzy budou po vypořádání veškerých připomínek zveřejněny na webových
stránkách projektu KPSS na Domažlicku.
●

V současné době je připravována průběžná hodnotící zpráva pro Krajský úřad v
Plzni – zpracovává paní Kaiserová ve spolupráci s realizačním týmem

●

Kontaktní osoba bude prezentovat v rámci setkání starostů bývalého okresu
Domažlice, které proběhne 4. prosince 2006, příspěvek o projektu KPSS na
Domažlicku. Zároveň se zeptá o jaké konkrétní informace o komunitním plánování
sociálních služeb by měli noví starostové zájem. Bude připraven „infobalíček“ o
projektu, který bude distribuován všem obecním a městským úřadům. Kromě jiného

bude obsahovat veškeré zpracované analýzy.
●
●

Informace o chystaném semináři na téma Standardy kvality v sociálních službách.
Informace o dalších jednáních pracovních skupin a řídícího výboru.

Změny ve složení ŘV:
 paní Zajacová z ŘV odstupuje z důvodů časové vytíženosti
 PeadDr. Schleissová přechází z ŘV do 2. pracovní skupiny Děti a mládež
ohrožené sociálním vyloučením
 Se starostou města Poběžovice se musí dořešit zastoupení města v ŘV –
zajistí kontaktní osoba – navržena bude paní Šlajsová, vedoucí
poběžovického odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 S ostatními členy ŘV, kteří se dosud z časových důvodů neúčastnili, bude
osobně domluven další postup.
Zastoupení zastupitelů obcí v pracovních skupinách:
V lednu budou osloveni zastupitelé obcí s apelem na účast v KPSS na Domažlicku.
zapsal: Lukáš Minařík, 29.listopadu 2006
ověřila: Kateřina Vrtílková, 29. listopadu 2006

