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

ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
Rodina, mládež a děti
čtvrtek 17. ledna 2019, 15:00 hod.,
zasedací místnost Obecního úřadu Beňov
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny
Program:
1. Úvod
2. Společné projednání cílů a opatření
3. Různé, závěr
1.Úvod
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále
SPRSS) Markéta Poláchová. Přivítala přítomné, představila program a předala slovo
metodičce Lence Tichavské, která celé jednání vedla.

2. Společné projednávání cílů a opatření
Členové PS byli obeznámeni metodičkou SPRSS Lenkou Tichavskou s pracovní verzí
dokumentu SPRSS pro DSO mikroregion Moštěnka na období 2019-2021 a společně
zkonzultovali všechny cíle a opatření.
Na základě analytických podkladů pro SPRSS bylo v rámci 4 oblastí (péče o seniory a
osoby se zdravotním postižením, péče o rodinu, děti a mládež, péče o ohrožené osoby
sociálním vyloučením anebo osoby sociálně vyloučené, systémová opatření) navrženo 9
cílů a následně zpracováno 25 opatření. Nastavené cíle jsou v souladu se Strategií
rozvoje DSO mikroregion Moštěnka 2014-2020, především specifickými cíli 1.1 Kvalitní
služby pro region, 1.2 Občanská vybavenost v obcích, 1.3 Lidé, tradice a dědictví a 1.4
Mikroregion sobě – aktivizace místního potenciálu.
PS se úžeji věnovala cíli č.1 Zachování a rozvoj SSL pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, cíli č. 2 Vznik nových SSL pro seniory a osoby se zdravotním postižením, cíli
č. 3 Podpora vzniku návazných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. PS
se dále věnovala jednotlivým opatřením výše zmíněných cílů.
Proběhlo doplnění informací z Pečovatelské služby Čechy, upřesnění pojmů z Charity Přerov (nově od 1. 1. oficiální název již jen Charita Přerov, původně Oblastní charita Přerov),
diskuze nad odlehčovací službou (forma a praktické poskytování).
Následně PS diskutovala o systémových opatřeních, cíl č. 7 Podpora aktivit podporujících
zkvalitnění života DSO Moštěnka, cíl č. 8 Rozvoj v oblasti bydlení a proobčanských aktivit
– Investiční projekty, cíl č. 9 Zachování a rozvoj transparentního procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb a poté o opatřeních výše popsaných cílů.

Členové se zamýšleli nad formulací popisu cílové skupiny a nutnosti uvádění věkové hranice 65 let v souvislosti se seniorským věkem. Návrh na vymazání věkové hranice. Konečná domluva, že údaj o věku se v popisu ponechá, vázáno na legislativu.
Úkol pro předsedu PS Kláru Zbružovou je zkontrolovat a případně doplnit popis cílové
skupiny a popis činností skupiny. Termín splnění úkolu je 22. 1. 2019.
3. Různé, závěr
Závěrem metodička Lenka Tichavská ještě jednou zopakovala navrženou strukturu
SPRSS a proběhla domluva na další práci nad následnými úpravami.
Úkol pro analytika Marii Tesařovou – aktuální připomínky k dokumentu předané na
jednání zapracuje do 23. 1. 2019 a dokument předá koordinátorům, kteří ho přepošlou
členům PS, kteří své připomínky zašlou zpět do 28. 1. 2019.
Kostelec u Holešova 18. 1. 2019
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