
 

 

 

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 
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ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Ohrožené skupiny 

V úterý 28. 5. 2019, 8:30 hod., 
kancelář MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA, Kostelec u Holešova 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   
 
Program: 

1. Úvod 
2. Tvorba Akčního plánu, seznámení s postupem tvorby, časový rozvrh 
3. Různé, závěr 

 
1.Úvod 
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
Markéta Poláchová. Přivítala přítomné a předala slovo metodičce Lence Tichavské, která 
seznámila přítomné s průběhem jednání. 
 
2. Tvorba Akčního plánu, seznámení s postupem tvorby, časový rozvrh 
Členy PS upozornila analytička Marie Tesařová na základní zásady tvorby Akčního plánu a 
odkázala na informace sdělené ve dvou vzdělávacích seminářích Úvodní seminář k tvorbě 
akčního plánu I, Seminář k tvorbě akčního plánu II., konané ve dnech 15. 4. a 22. 5. 
2019. Analytička Tesařová v bodech připomenula proces tvorby. Metodička Lenka 
Tichavská doplnila sdělené informace a připojila své zkušenosti z praxe. Členům PS byl 
připomenut dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro DSO 
mikroregionu Moštěnka na období 2019-2021, ze kterého bude vycházet Akční plán na 
rok 2020. Metodička Lenka Tichavská informovala přítomné o předpokládaném časovém 
rozvrhu tvorby Akčního plánu na rok 2020 a proběhla diskuze o časových možnostech 
členů a jejich zapojení do tvorby. Členové realizačního týmu se domluvili se členy PS na 2 
setkáních: 18. 6. a 21. 6. 2019, kde by proběhlo sestavení Akčního plánu na rok 2020.  
  
 
3. Různé, závěr 
 
Koordinátorka Jana Landsmannová vyzvala přítomné k diskuzi nad sdělenými 
informacemi a k případným připomínkám. Členové PS přišli s návrhem, že by se do 
tvorby Akčního plánu mohly zapojit i další osoby mimo členy PS, které jsou s oblastí 
spojeni (např. starostové obcí). Koordinátorka Landsmannová slíbila projednání návrhu 
v realizačním týmu a případné oslovení dotčených osob ke spolupráci. Závěrem 
připomenula a opět pozvala přítomné na připravovaný vzdělávací seminář Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb mikroregionu Moštěnka a související strategické rozvojové 
dokumenty, který se uskuteční v pondělí 17. 6. 2019. 
 
 
Kostelec u Holešova 29. 5. 2019 
 
Zapsala:  Jana Landsmannová 
 
Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


