
 
 
 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 

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

ZÁPIS ZE 4. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍ SKUPINY 
 

úterý 11. prosince 2018, 15:00 hod., 

zasedací místnost Obecního úřadu Beňov, Beňov 3 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   

 

Program: 

1. Práce s analytickým dokumentem – Analýza potřeb poskytovatelů sociálních slu-

žeb DSO mikroregionu Moštěnka 

2. Tvorba cílů a opatření 

3. Různé, závěr 

 

1. Práce s analytickým dokumentem – Analýza potřeb poskytovatelů sociálních 

služeb DSO mikroregionu Moštěnka 

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. 

Dokument je zpřístupněný na www.sitpomoci.cz/dokumenty. 

 

2. Tvorba cílů a opatření 

Členové ŘS byli obeznámeni metodičkou SPRSS Lenkou Tichavskou s návrhem Cílů a 

opatření SPRSS, které rozpracovali a připomínkovali členové jednotlivých pracovních 

skupin: 

PS Senioři a osoby se zdravotním postižením se úžeji věnovala cílům:  

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). 

Podpora vzniku návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením a 

opatřením: 

• Podpora seniorských aktivit (kluby, volnočasové aktivity) obce/MR, 

• Senior taxi, služba odvoz, dovoz (nová) obce/MR, 

• Podpora zaměstnanosti pro ZTP (zmapování možností na území). 

 

http://www.sitpomoci.cz/dokumenty


 
 
PS Rodina, mládež a děti zpracovala cíle:  

Zachování a rozvoj sociálních služeb pro rodinu s dětmi a opatřením: 

• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (rozvoj na naše území – Člověk v tísni). 

 

Podpora vzniku návazných služeb pro rodiny s dětmi a opatřením: 

• Podpora mateřských center (stávající a případný vznik nových), 

• Podpora práce s problémovými rodinami formou dobrovolnictví. 

 

PS Ohrožené skupiny se věnovala cílům:  

Zachování a rozvoj sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby 

sociálně vyloučení a jeho opatřením: 

• Podpora zajištění odborného dluhové poradenství – nová terénní služba vyjednávána 

s Oblastní charitou Přerov. 

 

Podpora vzniku návazných služeb pro sociálně vyloučené lokality. 

 

Členové ŘS byli následně obeznámeni metodičkou SPRSS Lenkou Tichavskou se 

systémovými opatřeními: 

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 

návazných 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. 

 

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, poskyto-

vatelů, uživatelů, široké veřejnosti a OK. 

• Návazný projekt – Komunitní práce v DSO mikroregionu Moštěnka. 



 
 
 

3. Různé, závěr 

Členové mohli využít individuálních metodických konzultací, které nabízela metodička 

Lenka Tichavská, k jednotlivým cílům a opatřením. 

Markéta Poláchová poděkovala členům ŘS za účast a ukončila jednání. 

 

 

 

Kostelec u Holešova 12. 12. 2018 

 

Zapsala:  Jana Škařupová 

 

Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


