
Komunikační plán střednědobého plánování sociálních služeb 

DSO mikroregionu Moštěnka 

 

Obecná pravidla 

Nastavení toku informací uvnitř organizační struktury je dáno samostatnými přílohami, Jednacím 

řádem ŘS (dále jen Řídící skupina) a PS (dále jen Pracovní skupina) a Statutem ŘS. 

Komunikační plán je vnitřním procesním dokumentem, který slouží k nastavení toku informací směrem 

k laické a odborné veřejnosti, politickým reprezentacím a směrem ke krajské úrovni střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb. 

 

1. Komunikace s laickou a odbornou veřejností 

Informace o procesu střednědobého plánování sociálních služeb jsou podávány: 

a) Na veřejných setkáních s občany v obcích DSO mikroregionu Moštěnka, 

b) Prostřednictvím tištěných obecních zpravodajů, 

c) Na webových stránkách: 

a. projektu (www.sitpomoci.cz) – pravidelně, 

b. příjemce dotace (www.mostenka.cz) – minimálně 1x za rok, 

c. zapojených obcí – dle aktuální potřebnosti, 

d) Prostřednictvím kontaktních pracovníků v obcích, ve kterých tito pracovníci fungují. 

 

2. Komunikace s politickou reprezentací – DSO mikroregionu Moštěnka, 22 obcí 

mikroregionu 

Prostřednictvím členů Rady DSO mikroregionu Moštěnka, starostů obcí, kteří jsou členy ŘS a PS 

a prostřednictvím koordinátora SPRSS. Realizační tým pravidelně o projektu informuje nositele 

projektu – DSO mikroregionu Moštěnka (DSO MRM) na jednáních rady mikroregionu, valné hromady. 

 

3. Komunikace s SO ORP Přerov v oblasti SRPSS 

Předávání informací prostřednictvím koordinátorů DSO MRM a města Přerova. 

Předávání informací prostřednictvím předsedy DSO MRM s politickou reprezentací statutárního města 

Přerova.  

 

4. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje soc. služeb 

Předávání informací prostřednictvím koordinátora SPRSS/manažera mikroregionu a metodika SPRSS. 

Předávání informací prostřednictvím předsedy DSO MRM s politickou reprezentací Olomouckého kraje.  

 

 

 

 

http://www.sitpomoci.cz/
http://www.mostenka.cz/


5. Monitoring a hodnocení komunikačního plánu 

a) Sledování naplňování Komunikačního plánu je uskutečňováno průběžně na setkáních ŘS. 

Monitoring a hodnocení zpracovává koordinátor. 

b) Hodnocení míry naplnění realizace komunikačního plánu probíhá 1x ročně a zpracovává se 

současně se Souhrnnou hodnotící zprávou. 

 

6. Společná a závěrečná ustanovení 

Dokument byl schválen ŘS dne: 13. 3. 2018 

Platnost dokumentu: na dobu neurčitou 

 

Jakékoliv změny a aktualizace v tomto dokumentu jsou v kompetenci členů ŘS. 

 


