
 
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570 
 

ZÁPIS Z 5. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Senioři a osoby se zdravotním postižením 

pátek 16. listopadu 2018, 8.000 hod., 

kancelář MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   

 

Program: 

1. Práce s analytickým dokumentem 

2. Tvorba plánu a opatření I. část 

3. Informace o navazujícím projektu 

4. Různé 

 

1. Práce s analytickým dokumentem 

Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále 

SPRSS) Markéta Poláchová. Přivítala přítomné a předala slovo metodičce Lence 

Tichavské, která celé jednání vedla. 

Metodička seznámila přítomné s druhou verzí dokumentu Analýza potřeb poskytovatelů 

sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka a vyzvala přítomné k připomínkování 

tohoto dokumentu. 

 

2. Tvorba plánu a opatření I. část 

Členové PS se podíleli, pod vedením metodičky SPRSS Lenky Tichavské, na tvorbě cílů a 

opatření SPRSS.  

PS Senioři a osoby se ZP se úžeji věnovala cíli: Zachování a rozvoj sociálních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením a opatřením: 

• Odlehčovací služba (diskuze o možné nové terénní službě spadající pod Oblastní cha-

ritu Přerov), 

• pečovatelská služba Čechy (zachování a rozvoj), 

• pečovatelská služba Oblastní charita Přerov (zachování a rozvoj), 

• hospicová péče (zajištění na našem území terénní a ambulantní formy služby, nasta-

vení spolupráce s Hospicem na Kopečku), 

• pobytové služby DPS, DZR (zachování a rozvoj). 

 

3. Informace o následném projektu 

Členové PS obdrželi konkrétnější informace k realizaci projektu Komunitní práce v DSO 

mikroregionu Moštěnka a nárys aktivit, které budou cílovým skupinám nabízeny.  

 

 

4. Různé 

Členové PS byli seznámeni s obsahem následujícího jednání PS, kde je metodička 

seznámí s cílem: Podpora vzniku návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním 



 
 
postižením a se systémovými opatřeními (Podpora vzniku dobrovolnictví, Podpora 

vzdělávání v regionu, Oblast bydlení a proobčanské aktivity, Zachování a rozvoj 

transparentního procesu střednědobého procesu plánování rozvoje sociálních služeb). 

 

Kostelec u Holešova 16. 11. 2018 

 

Zapsala:  Jana Škařupová 

 

Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


