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

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Senioři a osoby se zdravotním postižením
čtvrtek 4. října 2018, 8.30 hod.,
kancelář MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o realizaci projektu
Tvorba plánu a výstupy z dotazníkových šetření
Informace o následném projektu
Různé

1. Informace o realizaci projektu
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále
SPRSS) Markéta Poláchová. Přivítala přítomné, seznámila s personálními změnami
v projektu – nástup nové pracovnice Jany Škařupové a představila program jednání. Dále
seznámila přítomné se současným stavem řešení projektu – postupy v přípravě
dokumentu SPRSS (analýza a dotazníky), tvorba webových stránek s interaktivním
katalogem, výstupy z dalších pracovních skupin.
2. Tvorba plánu a výstupy z dotazníkových šetření
Členové PS byli obeznámeni metodičkou SPRSS Lenkou Tichavskou s přehledem
sociálních služeb a se základním nárysem analýzy Dotazníkového šetření mezi
poskytovateli sociálních služeb. V průběhu výstupu členové skupiny komentovali a
doplňovali zjištěné. Ze setkání vyplynul úkol pro metodičku, který bude spočívat
v následném navázání kontaktu s poskytovateli a doplnění komentovaných oblastí.
Marie Tesařová informovala o výsledcích sociodemografické analýzy DSO mikroregionu
Moštěnka a vyzvala přítomné k připomínkování navrženého dokumentu, ze kterého
vyplynula diskuze. Dále byli členové seznámeni s výsledky z dotazníkového šetření
(Dotazníkové šetření mezi starosty DSO mikroregionu Moštěnka, Dotazníkové šetření
uživatelů sociálních služeb a veřejnosti, Dotazníkové šetření k potenciálu dobrovolnictví).
Členové předali své momentální připomínky k výsledkům. Bylo domluveno, že
koordinátorky projektu zašlou výše zmíněné a probírané dokumenty k připomínkování.
Úkol: Členům PS bude zaslána analytická část k připomínkování.
3. Informace o následném projektu
Jana Škařupová představila plánovaný následný projekt Komunitní práce pro Moštěnku,
který by měl být realizován v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Projekt je zaměřen na
realizaci komunitní sociální práce v DSO mikroregionu Moštěnka a v Komunitním centru
Bochoř. Zaměřuje se především na cílovou skupinu osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a jeho cílem je zlepšení fungování místní komunity, její aktivizace, pomoci řešit problémy komunity.

Projekt by měl být realizován přes výzvu MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.-OPZ-Podpora
sociálních služeb a sociálního začleňování-I.

4. Různé
Členové PS obdrželi informace o výzvě OP IROP do oblasti sociální služby.
Markéta Poláchová poděkovala členům PS za účast a ukončila jednání.
Kostelec u Holešova 4. 10. 2018
Zapsala:

Jana Škařupová

Schválila:

Markéta Poláchová

Lenka Tichavská

