
 
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

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

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Rodina, mládež a děti 

pondělí 26. listopadu 2018, 13:00 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 II. část 

3. Různé 

 

1.Práce s analytickými dokumenty 

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 verzí dokumentu Analýza potřeb poskytovatelů 

sociálních služeb DSO mikroregionu Moštěnka, kde již byly zapracovány připomínky 

z předchozí PS. 

 

Úkol: Členové PS připomínkují dokument Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb 

DSO mikroregionu Moštěnka do 10. 12. 2018, který naleznou na 

www.sitpomoci.cz/dokumenty. 

 

 

2. Tvorba plánu a opatření II. část 

Členové PS byli obeznámeni metodičkou SPRSS Lenkou Tichavskou s nárysem Cílů a 

opatření SPRSS, konkrétně se členové věnovali systémovým opatřením: 

Podpora vzniku dobrovolnictví 

• Podpora neformálního/ neformálního dobrovolnictví (Spolupráce s jinými subjekty 

zaměřenými na dobrovolnictví) 

• Informovanost v regionu 

✓ Posilování informovanosti v regionu (aktualizace katalogu poskytovatelů SSL a ná-

vazných služeb) 

 

Podpora vzdělávání v regionu 

• Koncepce preventivních programů pro školy. 

• Koncepce preventivních programů pro seniory. 

• Podpora programů prevence zadlužování, užívání návykových látek apod. veřej-

nosti. 

• Zvyšování vzdělanosti kontaktních osob. 

• Podpora vzdělanosti dobrovolníků (formou seminářů). 

• Zvyšování odbornosti sociálního pracovníka DSO MR Moštěnka. 

 

http://www.sitpomoci.cz/dokumenty


 
 
Oblast bydlení a proobčanské aktivity - Investice 

 

• Rozvoj bytové infrastruktury – KODUSY, sociální bydlení, startovací bydlení. 

• Rozvoj a výstavba komunitních center (Rozvoj zázemí pro spolkovou činnost) Bo-

choř je připraveno KoCentrum, 6/2019 je projekt schválený. 

• Kontaktní Centrum Beňov a další centra v jiných obcích. Beňov-Studie proveditel-

nosti bude zadána (malometrážní byty v počtu 4/5, požadavek na bezbariérovost, 

2 sály (36 a 40 míst), možnost zázemí pro SP. V dubnu 2019 se předpokládá, že 

bude dokumentace. 

 

Zachování a rozvoj transparentního procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb 

 

• Prohloubení spolupráce regionu v sociální oblasti – zapojení samospráv, poskytovate-

lů, uživatelů, široké veřejnosti a OK. 

• Návazný projekt – Komunitní práce v DSO mikroregionu Moštěnka. 

 

Úkol: Členové skupiny doplní jednotlivá opatření vztahující se k jejich činnosti do 10. 12. 

2018. Znění opatření jim budou zaslána na email. 

 

 

3. Různé 

Členové PS byli seznámeni s plánovanými následujícími schůzkami PS a předpokládaným 

obsahem. 

 

Kostelec u Holešova 26. 11. 2018 

 

Zapsala:  Jana Škařupová 

 

Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


