
 

 

 

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

 

ZÁPIS Z 11. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
Ohrožené skupiny 

V úterý 18. 6. 2019, 11:00 hod., 
Zasedací místnost OÚ Beňov 

 
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny   
 
Program: 
 

1. Úvod 
2. Pravidla pro modelaci Sítě sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 
3. Tvorba akčního plánu na rok 2020 
4. Různé, závěr 

 
1.Úvod 
 
Jednání zahájila koordinátorka střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Bc. 
Markéta Poláchová. Přivítala přítomné a poděkovala za účast na jednání i dnešním 
hostům Ivo Pitnerovi (starosta obce Beňov) a Mgr. Aleně Pizúrové (ředitelka Charity 
Přerov), předala slovo metodičce Lence Tichavské, která seznámila přítomné s průběhem 
jednání. 
 
2. Pravidla pro modelaci Sítě sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka 
 
Metodička Lenka Tichavská vysvětlila obsah dokumentu a postupy při vstup služby do 
Sítě sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka.  
 
3. Tvorba akčního plánu na rok 2020 
 
Metodička Lenka Tichavská připomenula přítomným přehled cílů a opatření definovaných 
v dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v DSO mikroregionu 
Moštěnka na období 2019-2021, ze kterého bude vycházet Akční plán na rok 2020.  
 
Metodička Tichavská vysvětlila tabulku nákladovosti – Plán nákladovosti sociálních služeb 
s uvedením předpokládané výše zdrojů na rok 2020, kde jsou zvlášť rozčleněny 
kategorie: odborné poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence, celkem a 
návazné služby. Rozvinula se diskuze nad spolufinancováním sociálních služeb v DSO 
mikroregionu Moštěnka (dále jen MRM), návrh na společné projednání tématu v rámci 
všech obcí MRM. Dalším tématem byla průhlednost financování sociálních služeb – jakou 
finanční částku by měly dávat jednotlivé obce, v MRM jsou obce větší a menší, obce 
využívající sociálních služeb a obce, které těchto služeb ještě pro své občany nevyužili. 
Návrh na vytvoření „sociálního fondu“ v rámci obcí MRM.  
 
Návazné služby a jejich financování představila koordinátorka Markéta Poláchová, která 
přítomné seznámila s projektem Komunitní sociální práce pro Moštěnku, který bude 
některé návazné aktivity pokrývat. Projekt je realizován od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2019. 
 
Proběhla diskuze nad zřízením „Senior taxi“ – koordinátorka Poláchová seznámila 
s praktickými alternativami zřízení této služby. Členové diskutovali nad možností finanční 
podpory služby z MRM, nad možnostmi jak logisticky a prakticky zabezpečit službu, nad 
nastavení pravidel převozu osob a cílové skupiny. 
 



 

 

 
4. Různé, závěr 
 
Markéta Poláchová zhodnotila obsah jednání a poprosila o promyšlení diskutovaných 
témat.  
 
Beňov 18. 6. 2019 
 
 
Zapsala:  Jana Landsmannová 
 
Schválila:  Markéta Poláchová    Lenka Tichavská 


